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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ÖNSÖZ 
 

     Hizbuşşeytanın şubeleri olan Tağutların ve onların 

avaneleri kâfirlerin, münafıkların yani bütün batıl ehlinin 

tüm işi, hep hakkı batılla karıştırmaktır. Nitekim Allah’u 

Teâlâ bu konuya şu şekilde işaret etmektedir: 
 

 َوالَ تَْلبُِسواْ اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوتَْكتُُمواْ اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ 
 

"Hakkı batılla karıştırmayın. Bilerek hakkı gizlemeyin"1 
   

 يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلمَ  تَْلبُِسوَن اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُمونَ 
 

"Ey ehli Kitab! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bilerek 

hakkı gizliyorsunuz?"2 
   

     Evet niçin öyle yapıyorlar?.. Çünkü hakkı batılla 

karıştırmak ve gizlemek batıl ehlinin tek dayanağıdır. 

Ancak böylesi karışıklık ve bulanıklıkta varlıklarını, 

etkinliklerini ve süflî emellerini sürdürebilirler. Çünkü 

onlar, bilirler ki hakkın açığa çıkması batılın yok olması 

demektir. Zira batıl yok olmaya mahkûmdur: 
 

 َوقُْل َجاء اْلحَ قُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا
 

"De ki: Hak geldi batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılıp 

gitmeye mahkûmdur."3  
 

ا تَِصفُونَ  ِ َعَلى اْلبَاِطِل فََيْدَمغُهُ فَِإذَا ُهَو َزاِهٌق َولَُكُم اْلَوْيُل ِممَّ  بَْل نَْقِذُف بِاْلَحق 
 

"Bilâkis Biz, hakkı batılın tepesine atarız da o, batılın işini 

bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiş (Allah'a) 

yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size!"4  
 

                                                           
1 Bakara 42 
2 Ali İmran 71 
3 İsrâ 81 
4 Enbiya 18 
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    Evet bu gerçeği bilen batıl ehli, hep hakkı batılla 

karıştırmak, hakkı gizlemek, saptırmakla varlıklarını ve 

etkinliklerini sürdürmeye çalışmışlar ve halen çalışmakta- 

dırlar. Son zamanlarda da bu işlerini kavram kargaşası 

bağlamında algı operasyonları ile sürdürmektedirler.  İşte 

buna bir kaç örnek: 

    İslâm'da CİHAD kavramını saptırmaya çalıştılar. 
Meselâ;  

"Cihad, sadece nefsî müdafadır" dediler. "Cihad, sadece 
nefisle mücadele etmektir" dediler. "Cihad, mücerred olarak 
İslâm için gayret sarf etmektir. Sadece yazı yazmak, 
konuşmak, tebliğdir"  

dediler. Böylece İslâm'ın "cihad" kelimesine yüklemiş 

olduğu; 

 "Yeryüzünde fitneden eser kalmayıp Allah'ın Dini 

yeryüzünün tamamında hakim olasıya kadar İslâm 

Davetini yani Allah'a kulluk sistemini aleme taşımak ve bu 

esnasında önüne çıkan engelleri aşmak işi", “i’lai 

kelimetullah/ Allah’ın sözünün yani dininin en üstün 

kılınması, hakim kılınması için mücadele etmek”   

manası unutturuldu, saptırıldı. Böylelikle batıl ehli kendi 

sistemlerine yönelik büyük bir tehlikeden korunmuş 

oldular. Ya da bilhassa son dönemlerde cihadı terör ile 

özdeşleştirerek çirkinleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Halbuki terör cihad değildir, cihad da terör değildir.5    

      İslâm'da ŞURA kavramını saptırmaya çalıştılar. 

Meselâ; "İslâm'da şura vardır ve yönetimin esasıdır", 

                                                           
5 Ahmed Kılıçkaya,  “Terör Hiçbir Şekilde İslami Yöntem Değildir”;          
http://islamiyontem.net/index.php/teroer-hcbr-eklde-slam-yoentem-deldr 
   -Ahmed Kılıçkaya,  “Cihadı Terör  Terörü De Cihad Olarak Gösterme 
Gayretlerine Ve Algısına Reddiye” başlıklı kitap. 
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"Demokrasi ve cumhuriyet de şura esası üzerine 

kurulduğuna göre o da İslâm'dandır" denildi. Böylece batıl 

sistemlerini Müslümanların akıl ve hayatlarına sokarak 

onların akıl ve hayatlarını ifsad ettiler. Halbuki İslâm'da 

şura yani danışma, görüş beyan etme vardır. Fakat o 

yönetimde esas değildir. İslâm yönetiminde esas olan 

Şeriatın hakimiyetidir, yani Şerî hükümlere bağlılıktır 

Bağlanılacak Şerî hükmü belirlemenin yolu şura değil 

içtihaddır. Yapılan içtihadlardan hangisinin yönetimde 

bağlayıcı olacağını belirlemenin yolu ise, delilin kuvvetli- 

liğine binaen halifenin yaptığı tercihtir. Her ne kadar şura 

yapılsa da, karar şura esasına göre alınmaz.. Şu halde 

şura; mücerred görüş danışmaktır, bağlayıcı değildir. Şerî 

nasların gösterdiğine göre bağlayıcı olan "meşverettir." 

Onun sahası ise yönetimde yasama, ince fikir ve uzmanlık 

isteyen sahaların dışında kalan hususlardır. Şuranın 

hükmü ise, menduptur. Yani yapıldığında sevap ve güzel 

neticeler vardır. Demek ki İslâm'da ve yönetimde şura 

vardır. Fakat o, yönetimin esası değildir. Onun için 

demokrasi ve cumhuriyete İslâm'da ve Müslümanların 

hayatında yer yoktur.6   

       Bu kitabın asıl konusu cihad ve şura kavramları 

değildir. Bu kitapta; “İSLAM’DA REFORM, ÇAĞDAŞLAŞMA 

VE GÜNCELLEME” gibi şeytani söylemler ele alınacak ve 

onlara karşı takınılması gereken İslami akidevi tavır 

ortaya konulmaya çalışılacaktır inşaAllahu Teala. 

     Şeytani güç odaklarının İslâm’a yönelik çaşitli 

                                                           
6 Ayrıntılı bilgi için; Ahmed Kılıçkaya, Demokrasi Asla İslam İle bağdaşmaz;   
http://www.islamiyontem.net/demokrasi-asla-islam-ile-bagdasmaz 
-Ahmed Kılıçkaya,  “Demokrasi İslam’dandır” , “Demokrasi İslam İle 
Bağdaşır”, “Müslüman Demokrasisi” Gibi söylemlere Reddiye” başlıklı kitap 
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şekillerde yoğun yıkıcı fitne faaliyetlerine rağmen Allahu 

Teala’nın vaadidir, Resulullah’ın müjdesidir, Raşidi Hilafet 

Devleti ile istikbal İslâm'ındır. 

      Allahu Teala’dan bizleri şu ayetinde vasf ettiği 

kullarından eylemesini dileriz: 
 

ِ فََقدِ  ِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاّٰلله ْشدُ ِمَن اْلغَي   يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ  اَلا اِْكَراَه فِي الد ّ۪

يمٌ  اْستَْمَسكَ  يٌع َعلّ۪ ُ َسمّ۪ بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْٰقۗى اَل اْنِفَصاَم لََهۜا َواّٰلله  
 

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik 

birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip 

Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. 

Allah işitir ve bilir.”7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Bakara 256 
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 “İSLAM’DA REFORM, ÇAĞDAŞLAŞMA VE 
GÜNCELLEME” GİBİ SÖYLEM VE EYLEMLER İLE 

İSLÂM’I TAHRİF ETMEK VE DEĞİŞTİRMEK 
GAYRETLERİNE REDDİYE 

 

     8 Mart 2018 yılında laik T.C. Devletinin başının;  

“İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar 
da aciz bunlar. Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle 
kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok”   

sözleri ile birlikte, İslâm’ı tahrif etmeye ve değiştirmeye 

yönelik şeytani gayretler tekrara depreşmiştir. Bu 

makalede; 

1- İslâm’ın ne olduğu,   

2-Reform ne olduğu ve İslam’da reform isteyenlerin 
maksatlarının ne olduğu     

3-“Güncelleme” tabirinin ne ifade ettiği,  

4-Tarih boyunca İslâmı güncelleme ya da değiştirme 
gayretlerine bir kısa bakışı, 

5-“İslamı güncellemenin” İslamî terminolojideki 
karşılığının “bidat” olduğu, 

6-İslâm’ın değişmek için değil değiştirmek için geldiği 
hakikatini ele alacağız, inşaAllah. 
 

    1-İSLAM NE DEMEKTİR?  
 

     İslam; inanç konuları, ibadetler, muamelât, ukubât/ 

cezalar, ahlâk ile bir bütün halinde tamamlanmış kâmil 

tek hak dindir. O, parçalanmaz bir bütündür. Eksiği 

yoktur ki tamamlanmaya ihtiyaç duysun, fazlası yoktur ki, 

terk edilmeye ihtiyaç duysun.  

      Zira Allahu Teala, İslâm’ı vahiy yolu ile Resulü 

Sallallahu Aleyhi Vesellem’e indirmiş, tamamlamış, 



10 
 

kemâle erdirmiş ve din olarak bize lütfetmiştir. Allahu 

Teala’nın katında tek hak din İslâm’dır. İslâm’dan başka 

bir din Allah katında geçerli değildir. Bu hakikatleri de 

Kur’an’ı Kerim’de gayet açık bir şekilde bize şöyle 

bildirmiştir: 
 

ينًاۜ اَْليَْوَم اَكْ  ْسََلَم دّ۪ يُت لَُكُم ااْلِ ي َوَرضّ۪ ينَُكْم َواَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتّ۪ َمْلُت لَُكْم دّ۪  
 

“..Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi 

tamamladım ve size din olarak İslam'a razı oldum. ..”8   
 

ْسَلَ  ِ ااْلِ يَن ِعْندَ اّٰلله ُم  اِنَّ الد ّ۪  
 

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır…”9  
 

ينَ  ِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرّ۪  َوُهَو فِي ااْلٰ
ينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ  ْسََلِم دّ۪  َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر ااْلِ

 

“Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul 

edilmez. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır.”10  
 

      Buna göre, “İslâm’ın değişmesi, çağdaşlaşması yani 

güncelleşmesi gereğinden” bahsetmek, İslâm’ın Allahu 

Teala tarafından oluşturulmuş bütünlüğünü ve kemâliye- 

tini tahrif etmek/ bozmak teşebbüsünden başka bir şey 

ifade etmez. Buna da ancak şeytan ve avaneleri kafirler, 

müşrikler, küfrün önderleri ve devletleri tağutlar 

teşebbüs ederler. Nitekim tarih boyunca da Allah’ın 

emirlerini, dinini beğenmeyenler/ hoş bulmayanlar ve 

değiştirmek için uğraşanlar hep olagelmiştir. 

 

 

 

 

                                                           
8 Mâide 3  
9 Âl-i İmrân 19  
10 Âl-i İmrân 85  
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2-REFORM NEDİR? İSLAM’DA REFORM 
İSTEYENLERİN MAKSATLARI NEDİR?       

 

      Reform terim olarak “yeniden düzenlemek, şekil 

vermek” anlamına gelmektedir. 16'ıncı yüzyılda Avrupa'- 

da dini alanlarda meydana gelen gelişmeler ve düzenle- 

melere Reform adı verilmiştir. Reform Katolik Kilisesi'nde 

ortaya çıkan yeniden yapılandırma faaliyetleridir. 

      Reform isteyenler, Katolik Kilisesi üzerinden 

Hrıstiyanlık Dininde yapıldığı gibi İslam Dini üzerinde de 

reform yapılmasını istemektedirler.  

       İslam’da reform isteyenlerin maksatlarını şu haber 

yazıları açıkça ortaya koymaktadır: 
 

“İSLAM BİLİMCİLERİ: İSLAM'DA REFORM ŞART 

Avrupalılar’ın büyük bir bölümü, İslam dininin, medeni 

dünyada yeri olmadığı ve demokrasiyle bağdaşamayacağını 

iddia ediyor.  

Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Heidelberg kentindeki Alman-

Amerikan Enstitüsü’nde düzenlenen bir konferansta biraya gelen 

çeşitli ülkelerden İslam bilimciler, bu önyargıların yıkılması adına 

dinde reform çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini vurguladılar. 

Ezilen kadınlar, gözardı edilen insan hakları, din ve düşünce 

özgürlüğündeki kısıtlamalar. Batı Avrupalılar’ın büyük bir 

bölümünün İslam dünyasına ilişkin betimlediği genel tablo bu 

şekilde. Peki tüm bu iddialarda gerçeklik payı var mı? İslam’ın 

demokrasi ve özgürlükle bağdaşmaması diye birşey sözkonusu 

mu? Bu ve benzeri sorularla Müslümanlar sık sık muhatap olmak 

zorunda kalıyor bugünlerde. Hollandalı yönetmen Theo van 

Gogh’un radikal dinci bir Müslüman tarafından öldürülmesiyle 

İslam’a karşı yeniden yükselen eleştiri sesleri karşısında pek çok 

Müslüman şaşkın ve üzgün durumda. 
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Radikal dinciliğin önüne geçilmesi için bir süredir Avrupalı 

politikacılar tarafından dile getirilen İslamiyet’in günümüz 

koşullarına göre yeniden yorumlanması ve bu doğrultuda bazı 

reform hamlelerinin yapılması yönündeki talepler, İslam 

dünyasında da yankı bulmaya başladı. Özellikle Arap kökenli pek 

çok ilahiyatçıya göre İslamiyet’deki reform çalışmalarının etkili 

olabilmesi sorunun en yoğun yaşandığı bölgeden, yani 

Avrupa’dan başlaması gerekiyor. 

”İslamiyet 21‘inci yüzyıla uymalı” 

Arap ve Batı dünyası arasındaki ilişkiler konusu da bir otorite 

olarak kabule edilen, Şam ve Beyrut Üniversiteleri’nin öğretim 

görevlilerinden Prof. Sadık El-Azm, İslamiyet’in demokrasiyle 

bağdaşmayacağı şeklindeki iddiaları tümüyle yersiz olduğunu 

vurgulayarak şöyle dedi: 

”Şu anda gerekli olan bizim ortaya atılan bu soru ve iddialarla 

yüzleşmemiz.Bunu yaparken de konuyu gereksiz yere dallanıp 

budaklandırmamalıyız. Dini kurallar ve İslam hukukunda bazı 

reform hamlelerinin kabul görmesi gerekiyor artık. Bu 

İslamiyet’in 21’inci yüzyılın modern, global ve demokratik 

koşullarıyla da uyuşmasını sağlayacaktır.” 

”Avrupa’da Müslümanlar eğitim görmeli” 

İslam dünyası içinde bu konuda açık bir diyalog ortamının 

başlatılması gerektiğini savunan ilahiyatçılar, en büyük hedefin 

İslam’ın modern demokrasiyle örtüşür bir hale gelmesini 

sağlamak olduğunu belirtiyorlar. Sorbonne Üniversitesi’nde İslam 

dersleri veren Prof. Muhammed Arkoun ise dinde reform 

çalışmalarının Avrupa’dan başlatılması gerektiği kanısında. 

Arkoun’un görüşleri ise şöyle: 

”Avrupa’da yaşayan Müslümanlar’ın toplumda pek bir etkinliği 

yok. Büyük bir çoğunluk hala bulunduğu ülkenin vatandaşlığına 

geçmemiş. Geçenler de İslami anlayışları ve demokrasiyi tam 

olarak birbiriyle örtüştürmeyi başaramıyor. Aynı zamanda bu 
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insanlar, dinlerine karşı herhangi bir eleştiriye de kesinlikle 

tahammül edemiyor. Bu nedenle Avrupalı Müslümanların 

mutlaka bulundukları ülkelerdeki üniversitelerde eğitim 

görmeleri şart. Ancak bu şekilde demokratik tartışmalarda söz 

sahibi olabilir, seslerini duyurabilirler." İslam ve demokrasinin iç 

içe olabileceği konusunda tüm İslam bilimcileri hemfikir. Arap 

dünyasına nazaran demokrasinin çok daha köklü bir şekilde 

yerleştiği ve uygulandığı Türkiye ve Endonezya gibi ülkeler bunun 

en güzel örneği olarak gösteriliyor.”11  
       

“Müslüman Reform Hareketi  
 

4 Aralık 2015'te Washington'da Ulusal Basın Kulüb’ünde reform 

bildirisinin okunması ile kuruldu. Hareket, her türlü cemaat, 

tarikat gibi oluşumlara ve şiddete dayanan cihat anlayışını 

reddediyor. 
 

Müslüman Reform Hareketi, barış, insan hakları ve laik değerler 

üzerinden İslam'da reform yapılmasını amaçlayan bir 

organizasyondur. “12  
 

     Görüldüğü gibi İslam’da reform istenilmesinin nedeni; 

kendi batıl/ çarpık, yamuk çelimsiz, elverişsiz Modern/ 

Çağdaş yaşam tarzlarının kalıplarına İslam’ın uymama- 

sıdır. Bu nedenle İslam’ın o Modernizm kalıplarına göre 

yeniden yapılandırılmasını, başka bir ifade ile onların 

heva–hevesine göre değiştirilmesini istiyorlar.  

      Bu isteğin hiçbir değeri ve saygınlığı yoktur, 

merduddur. Allahu Teala’nın şu emri gereğince İslam’ın 

gerçek mü’minleri tarafından kesinlikle reddedilir: 
 

اَءُهْم َواْحذَْرُهْم اَنْ  ُ َواَل تَتَّبِْع اَْهَوا ا اَْنَزَل اّٰلله يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض  َواَِن اْحُكْم بَْينَُهْم بَِما

ُ اِلَْيكَۜ  ا اَْنَزَل اّٰلله  َما
                                                           
11

 https://www.dw.com/tr/islam-bilimcileri-islamda-reform-%C5%9Fart/a-
2525746 
12https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman_Reform_Hareketi 



14 
 

 

“Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların 

keyiflerine uyma ve onların, Allah'ın indirdiği şeylerin bir 

kısmından seni şaşırtmalarından sakın!...”13 
 

3-“GÜNCELLEME”  TABİRİ NEYİ İFADE 
ETMEKTEDİR? 

 

      Güncelleme: “Güne uyarlama” demektir.  

       İngilizce karşılığı; “update”dir. Günümüzde daha çok 

bilgisayar yazılım programlarının güncellenmesinde 

kullanılmaktadır. Yani bununla; bir programın ya da 

uygulamanın ilave ve çıkartmalarla oluşturulmuş yeni 

versiyonu/ uyarlaması/ sürümü ile değiştirilmesi kast 

edilmektedir.  

      Arapça karşılığı;  تجديد  - “Tecdîd”/ “yenileme”,  تبديل  -  

“tebdîl”/ “başka bir şey ile değiştirmek”  تحديث  - “tahdîs”/  

“modernize etmek, yenilemek”  ya da   إحداث  - “ihdâs”/ 

“yeni şey ortaya koymak, türetmek” şeklindedir.  

       Güncelleme;  yani “güne uyarlama” ile kast edilen; 

elbette ki “gün” denilen zaman dilimine uyarlama değildir. 

Fakat o zaman dilimindeki, duruma, ortama, baskın 

sisteme, kültüre, değerlere, yaşam tarzına uyarlamadır. 

“Muasırlaşmak/ çağdaşlaşmak”, “modernleşmek” ve 

“zamana uymak” gibi tabirler ile kast edilen de odur.  Yani 

o çağdaki, o zamandaki yaşam biçimine/ tarzına 

uyarlamaktır. 

    “Çağdaşlaştırmak” demek, o çağda yaşamayı sağlamak 

demek değildir. Zira o çağda, o zaman diliminde yaşayan 

herkes doğal olarak çağdaştır. Kast edilen bu değildir. 

                                                           
13 Mâide 49 
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Fakat kast edilen; o zaman dilimindeki, baskın yaşam 

tarzını, değerlerini, ölçülerini, sistemlerini, kavram ve 

kuramlarını benimsemek ya da onlara göre kendisini 

değiştirmek demektir. 
 

ZAMANIN DEĞİŞMESİ İLE İSLAM HÜKÜMLERİ 
DEĞİŞMEZ  

 

     T.C.Devletinin başı; “İslam’ın güncellenmesinin 

gerektiğinden” bahsederken Mecelle’den, “zamanın 

değişmesi ile ahkamın değişmesi kaçınılmazdır” 

manasındaki maddeyi delil olarak ileri sürmektedir, 

Mecelle sanki bir Şeri delilmiş gibi!.. Halbu ki bu söz, 

böylesi genel hali ile yanlıştır. Zira “ahkâm” tabiri 

sınırlandırılmamıştır, İslam’ın tüm ahkâmını/ hüküm- 

lerini kapsamaktadır. “Zaman” kavramı da muğlaktır. Bu 

söz ile şu kastedilmiş olabilir:  

     İslam, meşru yöneticiye/ Halifeye Şeriatın uygulanması 

ve Şeriatın belirlediği hak ve maslahatların gerçekleş- 

tirilmesi ve adil bir şekilde hak sahiplerine dağıtılması 

işlerinin tanzimi için gerekli olan; -Şeri hükümlerden yani 

İslâm hükümlerinden olmayıp akli hükümlerden olan- 

yönetmelikler, genelgeler gibi idari kanunların zamanla 

oluşan yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre değişmesidir. 

Yoksa ister doğrudan nas ile ister ise nassa dayalı içtihad 

ile olsun, İslam ahkamının/ hükümlerinin zaman 

gerekçesi ile değişmesi söz konusu olamaz.   

    Bazı kişiler; “nassın getirmiş olduğu hükümler değişmez, 

fakat içtihad ile belirlenen hükümler niçin değişmesin?” 

diyebilir. Deriz ki: 
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    İçtihad; nassın (ayet ya da sünnetin metninin) açıkça 

bir hüküm beyan etmediği konularda, Şeri usule uygun bir 

biçimde, nasların delâletlerinden o konu hakkındaki 

hükmü istinbat ya da istihraç etmektir, yani çıkartmaktır. 

İçtihad, yalın bir şahsi görüş değildir. 

    Müçtehidin/ içtihad yapan kimsenin; hiçbir ön kabul, 

kaygı, yargı olmaksızın sadece o konuda Allahu Teala’nın 

hitabına yani hükmüne ulaşmak için usulüne uygun 

olarak yapmış olduğu içtihadından sonra vardığı sonuç 

yani hüküm kendisi hakkında Allahu Teala’nın hükmüdür. 

İçtihadına mesnet delilin yani ayet ya da sünnetin sübutu 

ve delaleti hakkındaki kanaati değişmedikçe içtihadını 

terk edemez ya da değiştiremez. Müçtehide tabi olan ya 

da onu taklid eden kişi hakkında da onun içtihadı Allah’ın 

hükmüdür. O içtihadın dayandığı delilin ve delillendirme 

keyfiyetinin doğruluğu hakkındaki kanaati değişmedikçe 

müçtehide tabi olan kişi de o içtihadı terk edemez. 

Müçtehidin güvenirliği hakkındaki kanaati, güvenilir bir 

şahitliğe dayanarak değişmedikçe onu taklid eden kişi de 

o içtihadı terk edemez. Çünkü Allahu Teala’nın açığa çıkan 

hükmü karşısında hiçbir mü’min için o hükme teslim 

olmaktan başka bir seçenek yoktur. Zira Allahu Teala 

şöyle buyurmuştur: 
 

ُ َوَرُسولُهُا اَْمًرا اَْن يَُكوَن لَهُ  ُم اْلِخيََرةُ ِمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة اِذَا قََضى اّٰلله

ينًا َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضََلاًل ُمبّ۪  اَْمِرِهْمۜ َوَمْن يَْعِص اّٰلله
 

“Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir 

erkek ve mü'min bir kadın için o işte kendi isteklerine 

göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne isyan 
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ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla 

sapmıştır.”14   
 

      Ancak aynı konuda başka bir müçtehid, usulüne uygun 

olarak başka bir içtihad yapabilir, bunun önü kapalı 

değildir. Ya da yeni meseleler hakkında da usulüne uygun 

içtihadlar yapılabilir ve yapılmalıdır. Fakat bu, müctehid 

vasfına sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Bunun 

şartlarını, yapacağı iş ortaya koymaktadır.  

      İçtihad işi, bir konuda Allahu Teala’nın hükmünü 

ortaya çıkartmak işidir. Dolayısı ile bu işi yapacak olan 

kimse;  

-Her şeyden önce özü sözü ve eylemi tutarlı samimi 

muttaki mü’min olmalıdır.  

-Kur’an ve Sünnetin diline ve o dilin ilimlerine yani fasih 

Arapça ve ilimlerine vakıf olmalıdır.  

-Kur’an ve Sünneti anlama usulüne, ilimlerine ve 

terimlerine vakıf olmalıdır.  

-Bu ilimleri vakıa ile irtibatlandırarak sonuca varmak için 

zihni berraklığa ve yeterliliğe sahip olmalıdır.  

      Ayrıca hiçbir müçtehid içtihad yaparken; devlet ne der, 

toplum ne tepki verir, zorluk- kolaylık, fayda-zarar kaygısı 

ya da bir ön kabulünü veya önyargısını ispatlama niyeti 

taşıyamaz. Böylesi art niyet ve kaygılarla yapılan içtihad, 

kim tarafından yapılırsa yapılsın, ünvanı ve sıfatı ne 

olursa olsun, meşru bir içtihad olmaz. O ancak heva heves 

ürünü bir hüküm olur, dolayısıyla red olunur. Her şeye 

rağmen sadece Allahu Teala’nın rızasını gaye edinerek, 

sadece Allahu Teala’nın o konudaki hükmünü ortaya 

                                                           
14 Ahzâb 36  
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çıkarmak için ihlasla ve özenle cehd sarf ederse ona 

gerçek müçtehid ve yaptığı o işe de içtihad denilir.  

    Yapılan içtihada hemen herkesin uymak zorunluluğu 

yoktur. Zira içtihada uymak, içtihadın dayandığı delil ve 

delillendirme şekli hakkında kişide oluşan kanaate 

bağlıdır. Olumlu kanaat oluştuğunda o kişi hakkında o 

konuda Allahu Teala’nın hükmü açığa çıkmıştır ve başka 

bir seçeneği kalmamıştır. Ona uymak zorundadır. Kanaati 

yine bir Şeri delile ve anlayışa dayanarak değişince de o 

içtihada uyması caiz olmaz. Ancak Hilafet Devletinde 

meşru Halife o içtihadı kanun haline getirirse, o zaman 

tebaasından herkesin ona uyması zorunlu olur. Bu da 

Allahu Teala’nın şu emri gereğidir: 
 

ُسوَل َواُ۬وِلي ااْلَْمِر ِمْنُكْم  فَِاْن تَنَاَزْعتُمْ  يعُوا الرَّ َ َواَطّ۪ يعُوا اّٰلله وا اَطّ۪
يَن ٰاَمنُا  يَاا اَيَُّها الَّذّ۪

ِ َوا ُسوِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّٰلله ِ َوالرَّ ي َشْيٍء فَُردُّوهُ اِلَى اّٰلله ِخِرۜ ٰذِلَك َخْيٌر فّ۪ ْليَْوِم ااْلٰ

يًَل۬   َواَْحَسُن تَأْوّ۪
 

“Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; Resule itaat edin ve 

sizden olan (Allah’ın indirdiği ile yöneten) emir sahiplerine 

(Halifeye ve görevlendirdiği yöneticilere) de. Eğer bir şeyde 

anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah'a ve elçisine 

döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman 

ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha 

güzeldir.”15   
 

      Fakat o içtihadı kanun da olsa benimsemek zorunlu- 

luğu yoktur, yani doğru olduğunu savunmak zorunluluğu 

yoktur. İtaat etmek ayrı şeydir, benimsemek ayrı şeydir. 

Kanunlar da ilmi bazda eleştirilebilirler. Zoraki benimse- 

mek olmaz Zira benimsemek kanaata binaen olur. 

Benimsenen fikrin ya da hükmün doğruluğu savunulur.  
                                                           
15 Nisâ 59  
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     Dolayısıyla zamanın değişmesi, İslam’ın nassın 

gösterdiği hükmünü de nassa dayalı içtihad ile elde edilen 

hükmünü de değiştirmez. Ancak zamanla ortaya çıkan 

yeni meseleler hakkında nassın hükmü yoksa, içtihad ile 

Şeri hükümler tespit edilir. Hakkında içtihad yapılmış bir 

mesele ile ilgili olarak da usulüne uygun şekilde 

müçtehidler tarafından yeni içtihadlar yapılabilir Bu, 

güncelleme değildir. İçtihad, İslam ile yani Allah’ın 

hükümleri yolu ile eski ya da yeni sorunları usulüne 

uygun bir şekilde çözmektir.  

      İşte “İslam’ın güncelleşmesi yani çağdaşlaşması” ile kast 

edilen de bu çağda ya da bu zaman dilimindeki baskın 

yaşam tarzına, değerlerine, sistemlerine, ideolojilerine 

yani moderniteye, demokrasiye, kapitalizme, sosyalizme, 

laikliğe, ulusalcılığa ve bunların kavramlarına, ilkelerine, 

kuramlarına “evrensel değerler” yaftası ile İslam’ı 

uyarlamaktır. Yani İslam’ı o çağdaş cahiliyye kalıbına göre 

değiştirmektir. Bununla da yapılmak istenilen; “ılımlı 

islam”, “Amerikano  islamı”, “Avrupa islamı”, “Fransa 

islamı”, “Çin islamı” “Türk-İslam sentezi”, “Anadolu islamı”, 

“diyalog İslamı”, “mistik islam”, “seküler islam”, 

“demokratik İslam” gibi çağdaş cahiliyye normlarına, 

kalıplarına göre şekillenmiş, Tevhid akidesinden ve 

Resulullah Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellemin 

getirmiş olduğu risâletten kopuk, hak batıl karışımı 

“uyduruk bir islam algısını” pazarlamak ve insanları Allah 

yolundan saptırmak ya da Allah yoluna girmelerini 

engellemektir. Nitekim bu amaç doğrultu- sunda; Türkiye, 

Fransa, İngiltere, Almanya, ABD, Hollanda, Rusya gibi tüm 

çağdaş laik tağuti devletler, “İslâm enstitüleri”, “İslami 
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diyanet kurumları”, “İslam fetva kurulları” gibi resmi 

kurumlar kurmaktadırlar ve masraflarını devlet 

bütçesinden karşılamaktadırlar.   

      Çünkü Allah’ın Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi 

Vesellemin getirmiş olduğu İslâm, tüm çağdaş cahiliyye 

sistemleri ve çağdaş tağutlar için en büyük tehlike 

oluşturmaktadır. Bütün dünyada “İslâm’ın güncellenmesi 

gerektiğine” dair söylemler ile yapılmak istenilen, işte bu 

tehlikeyi(!) ortadan kaldırmaya yönelik bir küresel 

şeytâni projeyi gerçekleştirme çabasıdır. Fakat bütün 

çabaları boşunadır. Çünkü Allahu Teala şöyle 

buyurmuştur: 
 

ِۜ فََسيُْنِفقُوَنَها ثُمَّ تَُكوُن  يِل اّٰلله يَن َكفَُروا يُْنِفقُوَن اَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّوا َعْن َسبّ۪ اِنَّ الَّذّ۪

وا اِٰلى َجَهنََّم يُْحَشُروَن  َعلَْيِهْم  يَن َكفَُرا َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَنۜ َوالَّذّ۪  
 

“Şüphe yok ki, kafirler/ ayetleri görmezlikten gelenler, 

mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak ve 

saptırmak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu 

mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye 

uğrayacaklardır. İnkâr edenler toplanıp cehenneme 

sürüleceklerdir.”16  
 

      “İslâm’ın güncellenmesi gerektiğihi” söyleyip de ile 

“kastım İslam’ın değiştirilmesi değildi” demek, bu gerçeği 

değiştirmez. Zira söylenen budur, bundan da yukarıda 

izah edilenden başkası anlaşılmaz. İnsanlar söylenen söze 

bakarlar, nefiste/özde olanı, kastı/niyeti nereden bilsinler 

Dolayısı ile kişi ancak; özü sözü işi bir olursa mü’min 

olur, güven veren olur, yoksa sadece “ben de mü’minim” 

demesi kendisine güven duyulması için yeterli değildir.!. 
  

                                                           
16 Enfâl 36   
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4-TARİH BOYUNCA “İSLÂM’I DEĞİŞTİRME” 
GAYRETLERİNE BİR BAKIŞ 

 

     Kişi bir şeyi niçin değiştirmek ister?!. Aslında, 

“değiştirmek”; memnuniyetsizliğin tezahürüdür. Kişi, var 

olandan ya da yeni gelenden memnun, hoşnut olmayınca 

ya da yetersiz bulunca ona karşı gelir ya da onu 

değiştirmek ister. 

    Nitekim İblis/ Şeytan, Allahu Teala’nın;   َدَم    اْسُجدُوا اِلٰ

“Adem'e secde edin” emrini kibirlenerek beğenmedi, 

hoşlanmadı da gereğini yapmayı terk etti. Çünkü onun 

özünde kibir, böbürlenme, haset, kendisini beğenmişlik 

illeti vardı. O, bu illete teslim olup ebedi lânete, 

aşağılanmaya ve cezaya müstehak oldu.  Bunu Allahu 

Teala şöyle haber vermiştir:  
 

ْرَناُكْم ثُ  يَسۜ لَْم َولَقَْد َخلَْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّ دََمۗ فََسَجدُاوا اِالَّا اِْبلّ۪ مَّ قُْلَنا ِلْلَمٰلائَِكِة اْسُجدُوا اِلٰ
ينَ   يَُكْن ِمَن السَّاِجدّ۪

ي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن   َخلَْقتَنّ۪
قَاَل َما َمنَعََك ااَلَّ تَْسُجدَ اِْذ اََمْرتَُكۜ قَاَل اَنَ۬ا َخْيٌر ِمْنهُ 

ينٍ   طّ۪
ينَ قَاَل َفاْهبِْط ِمنْ  اِغرّ۪ يَها فَاْخُرْج اِنََّك ِمَن الصَّ َها فََما يَُكوُن لََك اَْن تَتََكبََّر فّ۪  

 

“And olsun ki, sizi yarattık, sonra şekil verdik, sonra 

meleklere, ‘Adem'e secde edin’ dedik; İblis'ten başka hepsi 

secde etti, o secde edenlerden olmadı.   

Allah; ‘Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne 

alıkoydu?’ dedi. (O da); ‘Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni 

ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın’ dedi.      

Allah; ‘Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük 

taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen 

aşağılıklardansın’ dedi.”17   
 

                                                           
17 A’râf 11- 13  
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      İnsanları cehaletten, dalaletten, zulumâttan, zulümden, 

fesattan ve zilletten kurtarıp hidayete, ilme, aydınlık dolu 

dosdoğru yola, adalete izzete ve esenliğe çıkartacak olan 

din ile yani İslâm ile geldiklerinde; heva hevesleri doğrul- 

tusunda insanları kula kulluk zilletine düşürüp sömüren 

tağutlar, rasullerden ve getirmiş oldukları İslâm’dan 

hoşnut olmamışlardır. Getirdiklerinin “çağdaş” olmadığını 

yani atalarından kalma kurulu baskın dinlerine ya da 

düzenlerine uymadığını söyleyerek rasullerin İslâm’ı 

tebliğ etmek faaliyetlerine engel olmaya çalışmışlardır. 

Rasulleri dinden sapmakla da itham etmişlerdir. Allah’ın 

kendisine indirmiş olduğu ve insanlara tebliğ etmekle 

görevlendirdiği İslâm’ı insanlara ulaştırma faaliyetlerine 

baskı, şiddet, tehdit, zulüm ve karalama yöntemleri ile 

engel olmaya çalışmışlardır. Zaman zaman da o getirdiğini 

yani “İslâm’ı değiştirmesi” talebi ile uzlaşmaya teşebbüs 

etmişlerdir Kur’anı Kerim rasullerin kıssaları ile 

bunlardan bize haber vermektedir. Mesela;  
 

ا اَْلَفْينَا َعَلْيِه ٰابَااَءنَۜا اََولَْو  ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما ا اَْنَزَل اّٰلله يَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما َكاَن َواِذَا قّ۪

ُهْم اَل يَْعِقلُوَن َشْيـًٔا َواَل يَْهتَدُونَ 
 ٰابَااُؤ۬

 

“Ne zaman onlara: 'Allah'ın indirdiklerine uyun' denilse, 

onlar: 'Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye 

uyarız' derler. (Peki) Ya ataları akletmezler ve doğru yolu 

da bulamamış idiyseler?”18    
 

يَن اٰ  يَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمهّ۪ لَنُْخِرَجنََّك يَا ُشعَْيُب َوالَّذّ۪ َمنُوا َمعََك ِمْن قَاَل اْلَمََلُ الَّذّ۪

ين ي ِملَّتَِنۜا قَاَل اََولَْو ُكنَّا َكاِرهّ۪ ا اَْو لَتَعُودُنَّ فّ۪  قَْريَتَِنا

ُ ِمْنَهۜا َوَما يَُكوُن لَنَا  ينَا اّٰلله ي ِملَّتُِكْم بَْعدَ اِْذ نَجه ِ َكِذبًا اِْن ُعْدنَا فّ۪ ا قَِد اْفتََرْيَنا َعَلى اّٰلله

ا اِالَّا  يَها ْلنَۜا  اَْن نَعُودَ فّ۪ ِ تََوكَّ ُ َربُّنَۜا َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًمۜا َعلَى اّٰلله اَء اّٰلله اَْن يََشا

ينَ  ِ َواَْنَت َخْيُر اْلفَاِتحّ۪  َربَّنَا اْفتَْح بَْينََنا َوبَْيَن قَْوِمَنا بِاْلَحق 
                                                           
18 Bakara 170  
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يَن َكَفُروا ِمْن قَْوِمهّ۪ لَئِِن اتَّبَْعتُمْ  ُشعَْيبًا اِنَُّكْم اِذًا لََخاِسُرونَ  َوقَاَل اْلَمََلُ الَّذّ۪  
 

“Şu’ayb’ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler 

dediler ki: ‘Ey Şu’ayb! Andolsun, ya kesinlikle bizim 

milletimize (yaşam tarzımıza) dönersiniz ya da mutlaka 

seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden 

çıkarırız.’ Şu’ayb, “İstemesek de mi?’ dedi.       

“Allah, bizi sizin milletinizden (yaşam tarzınızdan) 

kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah’a 

karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah’ın dilemesi 

olmadıkça, sizin milletinize (yaşam tarzımıza) dönmemiz 

bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle 

kuşatmıştır. Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! 

Bizimle kavmimiz arasında hak ile hükmet. Çünkü sen 

hükmedenlerin en hayırlısısın.”     

Şu’ayb’ın kavminden inkâr eden ileri gelenler dediler ki: 

“(Ey ahali!) Andolsun ki eğer Şu’ayb’a uyarsanız, o takdirde 

mutlaka siz zarar edenler olursunuz.”19    
 

اَءنَا ائِْت بِقُْرٰاٍن َغْيِر ٰهذَاا اَْو  يَن اَل يَْرُجوَن ِلَقا َواِذَا تُتْٰلى َعلَْيِهْم ٰايَاتُنَا بَي َِناٍت  قَاَل الَّذّ۪

اي  ى اِلَيَّ  اِن ّ۪ ي  اِْن اَتَّبُِع اِالَّ َما يُوٰحا اِئ۬ نَْفسّ۪ لَهُ ِمْن تِْلقَا اي اَْن اُبَد ِ   قُْل َما يَُكوُن لّ۪
ْلهُۜ بَ د ِ

يمٍ  ي َعذَاَب يَْوٍم َعظّ۪  اََخاُف اِْن َعَصْيُت َرب ّ۪
 

“Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak 

okunduğunda, (öldükten sonra) bize kavuşmayı umma- 

yanlar, ‘Ya (bize) bundan başka bir Kur’an getir veya onu 

değiştir’ dediler. De ki: ‘Onu kendiliğimden değiştirmem 

benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana 

vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, 

elbette büyük bir günün azabından korkarım.”20  
  

      Resulullah Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem ve 

onun nübüvvet metodu üzerinde yürümüş olan raşid 

                                                           
19 A’râf 88- 90  
20 Yûnus 15  
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halifeler döneminden sonra da çeşitli şer ve fitne odakları, 

ister devlet ister ise etkin şahıs ve gruplar olarak, “İslâm’ı 

güncelleme” yani kendi zaman dilimindeki baskın siyasi, 

kültürel akımlara ve eğilimlere göre uyarlama gayretle- 

rinde bulunmuşlardır. Bu  bağlamda tefsir, hadis ve fıkıh 

alanlarında birçok bilgi ve algı kirliliği ile tahrifat 

girişiminde bulunmuşlardır.  

      Emeviler ile birlikte devlet; kendisini sanki mâlikü’l 

mülk/ mülkün/ ülkenin sahibi gördüğü gibi mâlikü’d-

Din/ Dinin sahibi olarak da görmüştür. Çok azı müstesna, 

devlet yöneticileri, kendi heva hevesleri ya da siyasi 

ihtirasları ya da cehaletleri doğrultusundaki “İslâm 

algılarını” insanlara dayatma faaliyetlerinde bulunmuş- 

lardır.  

      Nitekim Müslümanların tarihinde yöneticilerden 

kaynaklanan “fitne dönemleri”, “mihne dönemleri”, “zulüm 

dönemleri” ve “bidat ve hurafelerle dolu cehalet dönemleri” 

yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. İşte bütün bunlar, “İslâm’ı 

güncelleme” faaliyetlerinin neticeleridir Bu faaliyetler, 

“Müslümanım” diyenlerin İslâm algılarını darmadağan 

etmiştir. Onların İslâm algıları; Allahu Teala’nın 

Resulüne indirmiş olduğu ve Resulullah Sallallahu Aleyhi 

Vesellem’in tebliğ etmiş olduğu, hiçbir cehaletin, 

hurafenin, bidatın, zulmün/ şirkin bulaşmadığı arı duru 

kendisine özgün, mü’minler için şifa/ sorunlarına çözüm 

kaynağı, hidayet, nur/ aydınlık olan İslâm değildir.  

      Bu İslâm, Allah’ın kitabı Kur’an’da ve Resulullah’ın 

Sünnetinde halen aynı tazelikte ve berraklıkta mevcuttur. 

Her ne kadar bugün hayatta etkinliği fazla görünür 

olmasa da hizbuşşeytan yani şeytanın partisi/ 
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taraftarları ve örgütleri olan tağuti devletler ve onların 

avaneleri işte o İslâm’dan rahatsızlar. Onun tamamen 

kendi hevaları/ arzuları doğrultusunda güncellenmesini 

istemektedirler. 

      Nitekim laik devletler de kendilerini mâlikü’l mülk/ 

mülkün/ülkenin sahibi gördüğü gibi mâlikü’d-Din/ “Dinin 

sahibi”  olarak da görmektedirler. Hadleri olmadığı halde, 

Allah’ın dinini, kendi batıl ölçütlerine göre güncelleme, 

yani “İslâm’a ayar verme” teşebbüsünde bulunmakta- 

dırlar. Bu, hadsizliktir red olunur.!. Hiçbir devletin 

özellikle de laik devletlerin ve diyanet, ilahiyat fakülteleri, 

fetva kurulları gibi kurumlarının “İslâm’a ayar vermesi” 

yani “güncelleme yapması” hak ve yetkisi yoktur. Çünkü 

kendi faaliyet alanlarını, yetkilerini belirleyen laik 

anayasa ve yasalar ile o kurumların ve mensuplarının 

akılları ve iradeleri rehin alınmıştır. Nitekim Allah’ın 

emirleri ve yasakları, hükümleri çiğnenirken tamamen 

duyarsız ve tepkisiz kalıp, devletin talimatı doğrultusunda 

hemen hazır ol vaziyeti alarak harekete geçiyor olmaları 

bunun kanıtıdır. Laik devletlerin ve o kurumlarının bu tür 

tavırları din istismarıdır. Dolayısıyla bunların İslâm adına 

konuşmaları muteber olamaz. 
  

5-“İSLÂM’I GÜNCELLEMENİN” İSLÂMÎ 
ISTILAHTAKİ KARŞILIĞI “BİDAT”TIR 

 

    Çünkü Allahu Teala’nın vahiy yolu ile indirmiş olduğu 

ve Resulullah’ın tebliğ etmiş olduğu din tamamlanmış 

mütekâmil bir dindir. Hiçbir eksiği yoktur ki ona yeni bir 

şey ilave edilsin, hiçbir fazlalığı yoktur ki atılsın ve 

geçersiz sayılsın.  
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    Güncelleme işleminde ilaveler ve çıkartmalar yapılır. 

Çıkartma işlemine de “İslâm’dandır” denilecek, ilave 

işlemine de “İslâm’dandır” denilecektir!. Halbu ki; Allahu 

Teala, Kur’an’ı Kerim’de bunu kesinlikle red etmiştir. 

Şöyle ki: 
 

َن اَْلِسنَتَُهْم ِباْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمنَ  اْلِكتَاِب   يقًا َيْلُوُ۫ َواِنَّ ِمْنُهْم لَفَرّ۪

ِ اْلَكِذَب َوُهْم  ِ   َويَقُولُوَن َعَلى اّٰلله ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اّٰلله َويَقُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اّٰلله

 يَْعلَُمونَ 
 

“Onlardan bir takımı, Kitap’tan sanasınız diye, Kitaptan 

okur gibi dillerini eğip bükerler. Ama o, Kitaptan değildir. 

‘O Allah katındandır’ derler, ama Allah katından da 

değildir. Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.”21 
 

ِ ِمْن َرب ُِكمْ  َفٰاِمنُوا َخْيًرا لَُكْمۜ َواِْن تَْكفُُروا  ُسوُل بِاْلَحق  اَءُكُم الرَّ َيا ا اَيَُّها النَّاُس قَْد َجا

ِ َما فِي ال يًمافَِانَّ ّٰلِله يًما َحكّ۪ ُ َعلّ۪ ٰمَواِت َوااْلَْرِضۜ َوَكاَن اّٰلله سَّ  
 

“Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakkı getirdi. O hâlde, 

kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkâr ederseniz bilin 

ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”22  
 

ََلُل   فَاَنهى تُْصَرفُونَ  ِ اِالَّ الضَّ   فََماذَا بَْعدَ اْلَحق 
 
ُ َربُُّكُم اْلَحقُّ  فَٰذِلُكُم اّٰلله

 

“İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse 

haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki, nasıl hâlâ 

çevriliyorsunuz?”23    
   

ۜ ٰذِلُكْم  يِلهّ۪ َق بُِكْم َعْن َسبّ۪  َواَل تَتَّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ
يًما فَاتَّبِعُوهُ  ي ُمْستَقّ۪ َواَنَّ ٰهذَا ِصَراطّ۪

يُكْم بِهّ۪ لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ   َوصه
 

“Bu dosdoğru olan yoluma uyun. Sizi bu yoldan ayrı 
düşürecek yollara uymayın. Allah size bunları sakınasınız 
diye buyurmaktadır.”24   
                                                           
21 Âl-i İmrân 78  
22 Nisâ 170  
23 Yûnus 32  
24 En’âm 153  
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ُ َغفُوٌر رَ  ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْمۜ َواّٰلله ي يُْحبِْبُكُم اّٰلله َ فَاتَّبِعُونّ۪ يمٌ قُْل اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن اّٰلله حّ۪  
 

“De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana (Resule) uyun ki, 
Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü 
Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’”25  
 

      Bidat; Allah’ın resulüne indirdiği dinden olmadığı 

halde, sonradan “bu da dindendir” denilen her ibadet, 

adet, fikir, hüküm, düzen, ameldir. Hakkın dışında olan 

her şey insanlar beğenmiş olsalar da batıldır. Bidat, dini 

ifsat etmenin hak ile batılı karıştırmanın kapısıdır. Bunu 

da Allahu Teala kesinlikle yasaklamıştır: 
 

نَ َواَل تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َواَْنتُْم تَْعلَُمو  
 

“Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı 

gizlemeyin.”26   
 

      Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem de bidatın 
kötülüğüne ve red edilmesi gerektiğine şöyle vurgu 
yapmıştır: 
 

 َمْن أَْحدََث فِي أَْمِرنَا َهذَا َما لَْيَس فِيِه فَُهَو َرد  
 

“Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya 
çıkarırsa, o red olunur/ o şey kabul edilmez.”27   
 

ٍد َوَشرُّ اْْلُُموِر  ِ َوَخْيُر اْلُهدَى ُهدَى ُمَحمَّ ا بَْعدُ فَإِنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَاُب اَّللَّ أَمَّ

 ُمْحدَثَاتَُها َوُكلُّ بِدَْعٍة َضََللَة  
 

“..Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki: Hadisin/ Sözün en 
hayırlısı Allah’ın kitabıdır. Hidayetin/ Yolun en hayırlısı 
Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü, sonradan ortaya 
çıkarılmış olanlarıdır. Her bid’at dalâlettir/ sapıklıktır..”28    
 

ٍد َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحدَثَاتَُها إِنَّ أَْصدََق اْلَحدِ  ِ َوأَْحَسَن اْلَهدْيِ َهدُْي ُمَحمَّ يِث ِكتَاُب اَّللَّ

 َوُكلُّ ُمْحدَثٍَة بِدَْعة  َوُكلُّ بِدَْعٍة َضََللَة  َوُكلُّ َضََللٍَة فِي النَّارِ 

                                                           
25 Âl-i İmrân 31  
26 Bakara 42  
27 Buhari 2499, Müslim 3242 
28 Müslim 1435  
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“Hadisin/ Sözün en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, 
Hidayetin/yolun en hayırlısı Muhammed’in yoludur. 
İşlerin en şerlisi sonradan ortaya çıkarılmış olanlarıdır. 
Sonradan ortaya çıkarılmış olan her şey bid’attır, her 
bid’at dalalettir ve her dalalet ateştedir.”29    
 

تِِه َحَواِريُّونَ  ، َوأَْصَحاب  يَتَّبِعُوَن أَْمَرهُ، َويَْهتَدُوَن لَْم يَُكْن نَبِيُّ قَطُّ إَِّلَّ َكاَن لَهُ ِمْن أُمَّ

بُِسنَّتِِه، ثُمَّ يَأْتِي ِمْن َبْعِد ذَِلَك أَُمَراء  يَقُولُوَن َما ََّل يَْفعَلُوَن، َويَْفعَلُوَن َما ََّل يُْؤَمُروَن 

، َوَمْن َجاَهدَُهْم  يُغَي ُِروَن السُّنََن، َويُْظِهُروَن اْلبِدَعَ ، فََمْن َجاَهدَُهْم بِيَِدِه، فَهُ َو ُمْؤِمن 

يَماِن  ، َولَْيَس َوَراَء ذَِلَك ِمَن اْْلِ ، َوَمْن َجاَهدَُهْم بِقَْلبِِه، فَُهَو ُمْؤِمن  بِِلَسانِِه، فَُهَو ُمْؤِمن 

 ِمثْقَاُل َحبَِّة َخْردَلٍ 
 

“Hiçbir Nebi yoktur ki; mutlaka onun ümmeti arasından 
emrine uyan ve sünneti ile yol bulan, birtakım havarileri 
ve ashabı olmuştur. Daha sonra onların yerine birtakım 
emirler/ yöneticiler gelir, yapmadıkları şeyi söyler, 
emrolunmadıkları işleri yaparlar. Sünnetleri değiştirirler 
ve bidatları açığa çıkarırlar. Bunlara karşı eliyle cihad 
eden kimse mü'mindir, diliyle cihad eden mü'mindir, 
kalbiyle cihad eden mü'mindir. Bunun ötesinde ise 
imandan hardal tanesi kadar dahi bir şey yoktur."30   
 

ُ أَْن يَْقبََل َعَمَل َصاِحِب بِدَْعٍة َحتَّى يَدََع بِدَْعتَهُ   أَبَى اَّللَّ
 

“Bidat sahibi, bidatını terk edesiye kadar Allah amelini 
kabul etmez.”31   
  

 إِنَّ هللاَ تَعَالَى َحَجَز التَّْوبَةَ َعْن ُكل ِ َصاِحِب بِدَْعةٍ 
 

“Allah, her bidat sahibinden tövbe etmeyi engeller.”32   
 

ْسََلمِ   َمْن َوقََّر َصاِحَب بِدَْعٍة فَقَدْ أََعاَن َعلَى َهدِْم اْْلِ
 

“Bidat sahibine saygı gösteren kimse, İslâm’ın yıkılışına 
yardım etmiş olur.”33   
 

                                                           
29 Sünen Nesâi 1560  
30 İbn Battah,  El-İbâne el-Kübrâ 54  
31 Sünen İbn Mâce 49 
32 Beyhaki, Şu’ubu’l İmân 6846   
33 Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsât 6772, Beyhaki, Şu’ubu’l İmân 9144  
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نَهُ  ُ قَْلبَهُ أَْمنًا َوإِيَمانًا، َوَمْن أََهاَن َصاِحَب بِدَْعٍة أَمَّ َمِن اْنتََهَر َصاِحَب بِدَْعٍة َمََلَ اَّللَّ

ُ يَْوَم اْلفََزعِ اْْلَْكبَِر، َوَمْن أَََّلَن لَ  هُ َوأَْكَرَمهُ أَْو لَِقيَهُ بِبِْشٍر فَقَِد اْستََخفَّ بَِما أُْنِزَل اَّللَّ

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   َعلَى ُمَحمَّ
 

“Bidat sahibini azarlayan kimsenin kalbine Allah güven ve 
iman doldurur. Bidat sahibini küçümseyen kimseyi en 
büyük korku günü Allah emin/ güvende kılar. Bidat 
sahibine yumuşak davranan, ikramda bulunan/ değer 
veren ya da onu güler yüzle karşılayan kimse, Allah’ın 
Muhammed’e Sallallahu Aleyhi Vesellem’e indirdiğini 
hafife almış/ küçümsemiş olur.”34     
 

      Güncelleme şeklinde yapılan iş, içtihad değil, bidat 

olur. O da kim yaparsa yapsın red olunur. 
 

6-İSLAM DEĞİŞMEK İÇİN DEĞİL  
DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELMİŞTİR 

 

      Bunu da şu şekilde yapmaktadır: 
 

      1-Resulünün hidayet ve tek hak din olan İslam ile 
gönderiliş gayesinin, hayatın ve yeryüzünün 
tamamında İslam’ı hakim kılmak olduğunu Allahu 
Teala şu ayeti kerimeler ile bildirmiştir 

 

ُ اِالَّا اَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه  ِ ِباَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اّٰلله ا نُوَر اّٰلله
يدُوَن اَْن يُْطِفُؤُ۫ يُرّ۪

 اْلَكافُِرونَ 

اي اَْرَسَل رَ  هّ۪  َولَْو َكِرَه ُهَو الَّذّ۪ يِن ُكل ِ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ّ۪ يِن اْلَحق  ُسولَهُ بِاْلُهٰدى َودّ۪

 اْلُمْشِرُكونَ 
 

“Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar  Halbuki 

kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan 

asla vazgeçmez.       

Müşrikler hoşlanmasalar da/ istemese de O dini (İslam'ı) 

bütün dinlere üstün/ hakim kılmak için elçisini hidayetle 

ve hak dinle gönderen O'dur.”35   

                                                           
34 Müsned Eş-Şehâb El-Kazâ’î, 537  
35 Tevbe Suresi 32- 33  
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     Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Allah’ın kelimesi 

olan İslam’ı Arap Yarımadasına hakim kılmıştır. Tüm 

yeryüzüne hakim kılma işini de ümmetine dava olarak 

bırakmıştır. Bunu da şu ayeti kerime ortaya koymaktadır: 
 

وا اِْن يَْنتَُهوا يُْغَفْر َلُهْم َما قَْد َسلََف  َواِْن يَعُودُوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت  يَن َكفَُرا قُْل ِللَّذّ۪

ين لّ۪  ااْلَوَّ

َ بَِما َوقَاِتلُوُهْم َحتهى اَل تَُكو ِ  فَِاِن اْنتََهْوا َفِانَّ اّٰلله يُن ُكلُّهُ ّٰلِله َن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ّ۪

ير  يَْعَملُوَن بَصّ۪

يرُ  َ َمْوٰليُكْمۜ نِْعَم اْلَمْوٰلى َونِْعَم النَّصّ۪ وا اَنَّ اّٰلله  َواِْن تََولَّْوا فَاْعلَُما
 

“İnkar  edenlere, eğer (Allah yolundan saptırma uğraşılarına) 

son verirlerse, geçmişlerinin bağışlanacağını ve tekrar 

başlarlarsa evvelkilerin hükmünün uygulanacağını söyle.      

Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar 

onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa,  şüphesiz 

Allah, yaptıklarını görendir.      

Geri dönerlerse, bilin ki gerçekten Allah sizin mevlanızdır. 

O, ne güzel mevladır ve ne güzel yardımcıdır.”36  
  

      2-Sadece Resulullah’ın getirdiğini almak, nehy 
ettiğini terk etmek ve Resulün getirdiğne tabi 
olmak/uymak talep edilmiştir başka dinlere veya 
yollara uymak yasaklanmıştır 

 

يدُ  وما َ َشدّ۪ َۜ اِنَّ اّٰلله ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نَٰهيُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا  َواتَّقُوا اّٰلله ٰاٰتيُكُم الرَّ
 اْلِعقَاِب  

 

“Resul/ Elçi  size ne verirse onu alın ve sizi neden men 

ederse ondan geri durun. Allah'tan çekinerek korunun. 

Allah'ın cezası pek ağır olur.”37    
 

ا اُْنِزَل اِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم ِمْن قَْبِل اَْن يَأْتِيَُكُم اْلعَذَاُب َبْغتَةً َواَْنتُْم الَ   َواتَّبِعُاوا اَْحَسَن َما

 تَْشعُُروَن  

                                                           
36 Enfâl Suresi 38- 40 
37 Haşr Suresi 7  
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يَن  اَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرٰتى َعٰلى  ِ َواِْن ُكْنُت لَِمَن السَّاِخرّ۪ ي َجْنِب اّٰلله ْطُت فّ۪ َما فَرَّ  
 

“Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmeden 
önce, Rabbinizden size indirilen en güzele (Kitaba) uyunuz 
ki,  
hiçbir insan, ‘Allah'a karşı aşırı gittiğim, küçümseyen- 
lerden biri olduğum için yazıklar olsun bana!’ demesin.”38    
 

يًَل َما تَذَكَُّرونَ  ا اَْوِليَااَءۜ قَلّ۪ ا اُْنِزَل اِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم َواَل تَتَّبِعُوا ِمْن دُونِهّ۪  اِتَّبِعُوا َما
 

“Rabbinizden size indirilene uyun, O'ndan başka velilere 

uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?”39    
 

ٰمَواِت َوااْلَْرِض  اَلا  ي لَهُ ُمْلُك السَّ يعًۨا الَّذّ۪ ِ اِلَْيُكْم َجمّ۪ ي َرُسوُل اّٰلله قُْل يَاا اَيَُّها النَّاُس اِن ّ۪

 ِ ي يُْؤِمُن بِاّٰلله ِ الَّذّ۪ ي  ِ ااْلُم ِ ِ َوَرُسوِلِه النَّبِي   فَٰاِمنُوا بِاّٰلله
يُتُۖ اِٰلهَ اِالَّ ُهَو يُْحيّ۪ َويُمّ۪

 َوَكِلَماتِهّ۪ َواتَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَدُونَ 
 

“De ki “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah’ın gönderdiği 

elçiyim. Göklerde ve yerde mülk ve hâkimiyet O’na aittir. 

O’ndan başka ilah yoktur. Hayat veren ve öldüren O’dur. 

Siz Allah’a ve nebî olan ümmi resulüne inanıp güvenin. O 

Resul de Allah’a ve O’nun sözlerine inanıp güvenir. Ona 

(Nebi olan Resule) uyun ki doğru yolu bulasınız.” 40   
  

 َوٰهذَا ِكتَاٌب اَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّقُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن  
 

“Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir 

kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının 

ki size merhamet edilsin.”41   
 

ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب  يًرا ِممَّ اَءُكْم َرُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكْم َكثّ۪ يَاا اَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجا

يٌن  َويَْعفُوا َعْن كَ  ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبّ۪ اَءُكْم ِمَن اّٰلله يٍرۜ قَْد َجا ثّ۪  

ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَََّلِم َويُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت اِلَى النُّوِر  ي بِِه اّٰلله يَْهدّ۪

يمٍ  يِهْم اِٰلى ِصَراٍط ُمْستَقّ۪  بِِاْذنِهّ۪ َويَْهدّ۪
 

                                                           
38 Zümer 55-56  
39 A’râf 3  
40 A’râf 158  
41 En’âm 155  
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“Ey Ehl-i Kitap! Size, Kitap’tan gizlediğiniz birçok şeyi 

ortaya çıkaran, birçoğuna da dokunmayan Elçimiz geldi. 

Size Allah’tan bir nur ve açık bir kitap geldi.      

Allah, onunla rızası peşinde olanları selâmet yollarına 

iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp 

kendilerini dosdoğru bir yola iletir.”42    
 

يَن نَُوِل هّ۪  يِل اْلُمْؤِمنّ۪ ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهٰدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبّ۪ َوَمْن يَُشاقِِق الرَّ

يًرا اَءْت َمصّ۪  َما تََولهى َونُْصِلهّ۪ َجَهنََّمۜ َوَسا
 

“Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu 

Elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka yola girerse 

onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü 

hale gelmedir o!”43   
 

ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَ  ي يُْحبِْبُكُم اّٰلله َ فَاتَّبِعُونّ۪ يمٌ قُْل اِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن اّٰلله ُ َغفُوٌر َرحّ۪ ُكْمۜ َواّٰلله  

ينَ  َ اَل يُِحبُّ اْلَكافِرّ۪  فَِاْن تََولَّْوا فَِانَّ اّٰلله
ُسوَل  َ َوالرَّ يعُوا اّٰلله  قُْل اَطّ۪

 

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi 

sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse 

bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.”44  
 

      3-Müşrikler, kafirler hoşlanmasalar da Hakkı 
zahir/ hakim kılıp batılı yok etmeyi talep etmiştir. 
Şu ayetlerde olduğu gibi: 

 

هّ۪ َولَْو َكِرَه  يِن ُكل ِ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ّ۪ يِن اْلَحق  اي اَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهٰدى َودّ۪ ُهَو الَّذّ۪

 اْلُمْشِرُكونَ۬ 
 

“Elçisini hidayetle ve hak din ile gönderen Allah’tır. 
Müşrikler hoşlanmasa da Allah bu dini, bütün dinlerin 
üzerine çıkarmak için göndermiştir.”45     

                                                           
42 Mâide 15-16  
43 Nisâ 115  
44 Âl-i İmrân 31- 32  
45 Saff 9, Tevbe 33  



33 
 

 

ُ ُمتِمُّ نُوِرهّ۪ َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ  ِ ِباَْفَواِهِهْم َواّٰلله ا نُوَر اّٰلله
يدُوَن ِليُْطِفُؤُ۫  يُرّ۪

 

“Bunlar, Allah’ın nurunu (Kur’an’ı) ağızları ile söndürmek 

isterler. Kafirler hoşlanmasa da Allah, nurunu tamamla- 

yacaktır.”46   
 

اَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُلۜ اِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا  َوقُْل َجا

يَن اِالَّ َخَساًرا يدُ الظَّاِلمّ۪ يَن  َواَل يَزّ۪ ُل ِمَن اْلقُْرٰاِن َما ُهَو ِشفَااٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنّ۪  َونُنَز ِ
 

“De ki “Hak/ Gerçek geldi, batıl/ uydurma yok oldu. Çünkü 

batıl/ uydurma olan yok olup gider.        

Kur’ân’da, inanıp güvenenler için şifa ve rahmet olan 

şeyler indiririz. Bunlar zalimler/ haksızlık yapanların 

sadece yıkımını artırır.”47  
 

يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكافِ  يَن لَهُ الد ّ۪ َ ُمْخِلصّ۪ ُرونَ فَاْدُعوا اّٰلله  
 

“O halde siz, kâfirler hoşlanmasınlar da dini Allah için 

halis kılarak hep ona davet edin / çağırın.”48     
 

ِ َكاِرُهون ِ َواَْكثَُرُهْم ِلْلَحق  اَءُهْم بِاْلَحق   بَْل َجا
 اَْم يَقُولُوَن بِهّ۪ ِجنَّةٌۜ

اَءُهْم لَفََسدَ   بَْل اَتَْينَاُهْم َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ اَْهَوا
يِهنَّۜ ٰمَواُت َوااْلَْرُض َوَمْن فّ۪ ِت السَّ

 بِِذْكِرِهْم فَُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضونَۜ 
 

“Yoksa onda delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o 

onlara hakkı/ gerçeği getirdi, ama pek çoğu haktan 

hoşlanmıyorlar.      

Eğer hak onların arzularına göre şekillenseydi göklerin, 

yerin ve onlarda olan kimselerin düzeni bozulurdu. Onlara 

içlerindeki zikri/ doğru bilgiyi getirdik. Onlar kendi 

doğrularından kaçınıyorlar.”49    
  

ُ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِهّ۪ َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُمونَ۬   َويُِحقُّ اّٰلله
 

                                                           
46 Saff 8  
47 İsrâ 81-82  
48 Mü’min 14  
49 Mü’minûn 70- 71  
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“Mücrimlerin/ suçluların hoşuna gitmese de, Allah, hakkı 

sözleriyle gerçekleştirir.”50   
 

ائِفَتَْيِن اَنََّها لَُكْم َوتََودُّوَن اَنَّ َغْيَر ذَاِت الشَّْوَكِة تَُكوُن لَُكمْ  ُ اِْحدَى الطَّا  َواِْذ يَِعدُُكُم اّٰلله

ُ اَْن يُِحقَّ اْلحَ  يدُ اّٰلله يَن  َويُرّ۪ قَّ بَِكِلَماتِهّ۪ َويَْقَطَع دَابَِر اْلَكافِرّ۪  

 ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلَباِطَل َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن  
 

“Hani Allah size iki taifeden birini, o sizindir diye 

va’dediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını 

istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakkı meydana 

çıkarmak ve kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.     

O suçlular istemeseler bile hakkı ortaya çıkarıp batılı 

ortadan kaldıracağını, bu şekilde gösterecektir.”51   
  

            4-İnsanları şeytana, tagutlara kulluk yapmayıp 
sadece Allah’a kulluk yapmaya davet etmektedir: 

 

يٌن   ْيَطاَن  اِنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ ُمبّ۪ اي ٰادََم اَْن اَل تَْعبُدُوا الشَّ  اَلَْم اَْعَهْد اِلَْيُكْم يَا بَنّ۪

يمٌ  ۜي ٰهذَا ِصَراٌط ُمْستَقّ۪  َواَِن اْعبُدُونّ۪
 

“Ey âdemoğulları, size sorumluluk yüklemedim mi? 

‘Şeytan’a kul olmayın, o sizin açık düşmanınızdır.    

Bana kul olun, doğru yol budur’ demedim mi?”52    
 

ِ فََقدِ  ِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاّٰلله ْشدُ ِمَن اْلغَي   يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ  اَلا اِْكَراَه فِي الد ّ۪

يمٌ  اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْٰقىۗ  يٌع َعلّ۪ ُ َسمّ۪ اَل اْنِفَصاَم لََهۜا َواّٰلله  

ُهُم  وا اَْوِليَااُؤ۬ يَن َكَفُرا يَن ٰاَمنُوا  يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت اِلَى النُّوِرۜ َوالَّذّ۪ ُ َوِليُّ الَّذّ۪ اّٰلَله

لَُماِتۜ اُ۬وٰلائَِك اَْصَحا يَها الطَّاُغوُت  يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر ِالَى الظُّ ِ ُهْم فّ۪ ُب النَّار 

 َخاِلدُونَ۬ 
 

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice 

ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu inkar edip/ reddedip 

Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa 

yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.   

Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan 
                                                           
50 Yûnus 82  
51 Enfâl 7- 8  
52 Yâsîn 60- 61  
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aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, 

onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar 

cehennemliklerdir. Orada ebedî olarak kalırlar.”53   
 

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت  َفِمْنُهْم َمْن َهدَى َولَقَْد بَعَثْنَا فّ۪  ٍة َرُسواًل اَِن اْعبُدُوا اّٰلله ي ُكل ِ اُمَّ

يُروا فِي ااْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ   فَسّ۪
ََللَةُۜ ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّ اّٰلله

ينَ  بّ۪  اْلُمَكذ ِ
 

“Biz her ümmete (topluma) elçi gönderdik; Allah’a kul 
olsunlar ve tağuttan uzak dursunlar diye. Onların içinden, 
Allah’ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak 
etmiş olanlar da. Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların 
sonunun nasıl olduğunu bir görün.”54    
 

يَن اْجتَ  ْر ِعبَادِ َوالَّذّ۪ ِ لَُهُم اْلبُْشٰرى  فَبَش ِ نَبُوا الطَّاُغوَت اَْن يَْعبُدُوَها َواَنَابُاوا اِلَى اّٰلله  

ُ َواُ۬وٰلائَِك ُهْم اُو۬  يَن َهٰديُهُم اّٰلله  اُ۬وٰلائَِك الَّذّ۪
يَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن اَْحَسنَهُۜ لُوا اَلَّذّ۪

 ااْلَْلبَابِ 
 

“Taguttan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah’a 
yönelenler, işte onlar için müjde vardır. Sen kullarıma 
müjdeyi ver.     
Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah’ın doğru yola 
ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu 
olanlardır.”55  
 

يدُوَن اَلَْم تََر اِلَى ا ا اُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك يُرّ۪ ا اُْنِزَل اِلَْيَك َوَما يَن يَْزُعُموَن اَنَُّهْم ٰاَمنُوا بَِما لَّذّ۪

يدُ الشَّْيَطاُن اَْن يُِضلَُّهْم  ۜ َويُرّ۪ وا اَْن يَْكفُُروا بِهّ۪ وا اِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد اُِمُرا اَْن يَتََحاَكُما

يدًا  َضََلاًل بَعّ۪
 

“Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve 
senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da 
tağutu red etmeleri kendilerine emrolunduğu halde, tağut 
ile yönetilmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha 
dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek 
istiyor.”56   
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5-Allah’ın indirdikleri ile yönetmeyi, insanların 
heva hevesi doğrultusundaki arzularına tabi 
olmamayı talep etmiştir: 

 

ِ َواَل تَتَّبِعِ اْلَهوٰ  يفَةً فِي ااْلَْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحق  دُ اِنَّا َجعَْلنَاَك َخلّ۪ ى يَا دَاُوُ۫

يدٌ بَِما نَُسوا  ِ لَُهْم َعذَاٌب َشدّ۪ يِل اّٰلله يَن َيِضلُّوَن َعْن َسبّ۪ ِۜ اِنَّ الَّذّ۪ يِل اّٰلله فَيُِضلََّك َعْن َسبّ۪

 يَْوَم اْلِحَسابِ۬ 
 

“Ey Davud, gerçek şu ki, Biz seni yeryüzünde halife 

(yönetici) kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile 

hükmet/ yönet, hevaya/ istek ve tutkulara uyma; sonra 

seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan 

sapanlara, hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli 

bir azab vardır.”57  
 

ًقا ِلَما بَْيَن يَدَيْ  ِ ُمَصد ِ ِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحُكْم َواَْنَزْلنَاا اِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

اَءَك ِمَن اْلَحق ِۜ  ا َجا اَءُهْم َعمَّ ُ َواَل تَتَّبِْع اَْهَوا ا اَْنَزَل اّٰلله  بَْينَُهْم بَِما
 

“Sana da geçmiş kitapları tasdik eden ve onlar üzerinde 

hakim olan Kitabı hak ile indirdik. Onların aralarında 

Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine 

uyarak, sana gelen haktan sapma. ..”58    
 

 ُ ا اَْنَزَل اّٰلله اَءُهْم َواْحذَْرُهْم اَْن يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض َواَِن اْحُكْم بَْينَُهْم بَِما  َواَل تَتَّبِْع اَْهَوا

يبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْمۜ وَ  ُ اَْن يُصّ۪ يدُ اّٰلله ُ اِلَْيَكۜ فَِاْن تََولَّْوا َفاْعَلْم اَنََّما يُرّ۪ ا اَْنَزَل اّٰلله اِنَّ َما

يًرا ِمَن النَّاِس لَفَاِسقُونَ   َكثّ۪
 

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet; onların 

arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah’ın indirdiği emirlerin 

herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil 

ki bazı günahlarına karşılık Allah, kesinlikle onların 

başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların 

çoğu yoldan çıkmıştır.”59    
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ُ فَاُ۬وٰلاِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ  ا اَْنَزَل اّٰلله  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما
 

“..Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta 

kendileridir.”60    
 

      6- Adaleti hakim kılmayı talep etmiştir: 
 

َ يَأُْمُرُكْم اَْن تَُؤدُّوا ااْلََمانَاِت اِٰلاى اَْهِلَها  َواِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس اَْن تَْحُكُموا  اِنَّ  اّٰلله

يًرا يعًا بَصّ۪ َ َكاَن َسمّ۪ ۜ اِنَّ اّٰلله ا يَِعُظُكْم بِهّ۪ َ نِِعمَّ  بِاْلعَْدِلۜ اِنَّ اّٰلله
 

“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve 

insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne 

güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, 

hakkıyla görendir.”61  
 

يتَااِئ ذِ  ْحَساِن َواّ۪ َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َوااْلِ اِء َواْلُمْنَكِر اِنَّ اّٰلله ي اْلقُْرٰبى َويَْنٰهى َعِن اْلفَْحَشا

 َواْلبَْغيِ  يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 
 

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 

etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da 

yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”62    
  

ِ َوَلْو َعٰلاى اَْنفُِسُكْم اَِو  يَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَااَء ّٰلِله امّ۪ يَن ٰاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ يَاا اَيَُّها الَّذّ۪

ُ اَْوٰلى بِِهَما فَََل تَتَّبِعُوا الْ  يًرا فَاّٰلله  اِْن يَُكْن َغنِيًّا اَْو فَقّ۪
يَن  ى اَْن اْلَواِلدَْيِن َوااْلَْقَربّ۪ َهٰوا

يًرا َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبّ۪ ا اَْو تُْعِرُضوا فَِانَّ اّٰلله  تَْعِدلُوا  َواِْن تَْلُواُ۫
 

“Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana 

babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah 

için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, 

fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. 

Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer 

(şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirse- 

niz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”63  
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ِ ُشَهدَااَء بِاْلِقْسِطِۘ َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَٰاُن قَْوٍم يَاا اَيُّ  يَن ّٰلِله امّ۪ يَن ٰاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ َها الَّذّ۪

يٌر ِبَما تَْعَملُونَ  َ َخبّ۪ َۜ اِنَّ اّٰلله ى ااَلَّ تَْعِدلُوۜا اِْعِدلُوا  ُهَو اَْقَرُب ِللتَّْقٰوىِۘ َواتَّقُوا اّٰلله
 َعٰلا

 

“Ey İnananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten 

şahidler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe 

sürüklemesin; adil olun; bu, Allah'a karşı gelmekten 

sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının, doğrusu Allah 

işlediklerinizden Haberdar'dır.”64     
 

يمُ َوتَمَّ  يُع اْلعَلّ۪ َل ِلَكِلَماتِهّ۪  َوُهَو السَّمّ۪ ْت َكِلَمُت َرب َِك ِصْدقًا َوَعْداًلۜ اَل ُمبَد ِ  
 

“Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. 

O'nun sözleri yerine geçecek söz yoktur. O dinler, bilir.”65  
 

يمُ  ي بِاْلِقْسِط  َواَقّ۪ يَنۜ قُْل اََمَر َرب ّ۪ يَن لَهُ الد ّ۪ وا ُوُجوَهُكْم ِعْندَ ُكل ِ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخِلصّ۪

 َكَما بَدَاَُكْم تَعُودُونَۜ 
 

“De ki: "Rabbim bana adaleti emretti. Her mescidde 

yüzünüzü O'na doğrultun ve dini yalnız kendisine has 

kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na 

döneceksiniz.”66    
 

ُ ِمنْ  ا اَْنَزَل اّٰلله اَءُهْم  َوقُْل ٰاَمْنُت بَِما ا اُِمْرَت  َواَل تَتَّبِْع اَْهَوا  َواْستَِقْم َكَما
 فَِلٰذِلَك فَاْدُع 

ا اَْعَمالُنَا َولَ  ُ َربُّنَا َوَربُُّكْمۜ لََنا ةَ بَْينَنَا ِكتَاٍب  َواُِمْرُت اِلَْعِدَل بَْينَُكْمۜ اّٰلَله ُكْم اَْعَمالُُكْمۜ اَل ُحجَّ

يرُۜ  ُ يَْجَمُع بَْينَنَا  َواِلَْيِه اْلَمصّ۪  َوبَْينَُكْمۜ اّٰلَله
 

“Bütün bunlardan dolayı sen çağrını yap ve emredildiği 

gibi doğru ol, onların arzularına da uyma. De ki “Allah’ın 

indirdiği her kitaba inanırım. Ben aranızda adil davranma 

emri aldım. Allah bizim Sahibimizdir; sizin de Sahibinizdir. 

Bizim yaptığımız bizim, sizin yaptığınız sizindir. Bizimle 

sizin aranızda belgeye de ihtiyaç yoktur. Bizi bir araya 

getirecek olan Allah’tır. Dönüş O’nadır.”67  
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7-Zulme ve zalime karşı çıkmak talep edilmiştir: 
 

يَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن  يَل لَُهْم َفاَْنَزْلنَا َعَلى الَّذّ۪ ي قّ۪ يَن َظلَُموا قَْواًل َغْيَر الَّذّ۪ فَبَدََّل الَّذّ۪

اِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ۬  َما  السَّ
 

“Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir 

başkasıyla değiştirdiler. Biz de o zalimlerin yaptıkları 

bozgunculuğa karşılık, üzerlerine gökten iğrenç bir azab 

indirdik.”68   
  

ينَ  ٰباوا اِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنّ۪ َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِ يَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا اّٰلله  يَاا اَيَُّها الَّذّ۪

ُس اَْمَواِلُكْم  اَل  فَِاْن لَْم تَْفعَلُوا ِ َوَرُسوِلهّ۪  َواِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُؤُ۫ َفأْذَنُوا بَِحْرٍب ِمَن اّٰلله

 تَْظِلُموَن َواَل تُْظلَُمونَ 
 

“Ey inanıp güvenenler, Allah’tan çekinerek korunun! O’na 

gerçekten inanıp güveniyorsanız, kalan faiz alacakları- 

nızdan vazgeçin!      

Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resûlü ile savaşa 

girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, anaparala- 

rınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına zulüm etmiş 

olursunuz, ne de başkaları size zulüm etmiş olur.”69   
 

ِن اْفتَرٰ  ُ اَل يَْهِدي َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ ْسََلِمۜ َواّٰلله ِ اْلَكِذَب َوُهَو يُْدٰعاى اَِلى ااْلِ ى َعلَى اّٰلله

ينَ  اِلمّ۪  اْلقَْوَم الظَّ
 

“İslâm'a çağrıldığı halde Allah hakkında asılsız şeyler 

uydurandan daha zâlim kimdir? Allah, zâlimler 

topluluğunu doğru yola iletmez.”70   
 

ِ ِمْن اَْوِليَااَء ثُمَّ اَل َواَل تَ  ُكُم النَّاُر  َوَما لَُكْم ِمْن دُوِن اّٰلله يَن َظلَُموا فَتََمسَّ ْرَكنُاوا اِلَى الَّذّ۪

 تُْنَصُرونَ 
 

“Zulüm edenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. 

Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım 

da edilmez.”71    
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يُموَن   ي ُكل ِ َواٍد يَهّ۪  اَلَْم تََر اَنَُّهْم فّ۪

 َواَنَُّهْم يَقُولُوَن َما اَل يَْفعَلُوَن  

يًرا َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما  َ َكثّ۪ اِلَحاِت َوذََكُروا اّٰلله يَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اِالَّ الَّذّ۪

 ُظِلُمواۜ 

و يَن َظلَُما ا اَيَّ ُمْنقَلٍَب يَْنقَِلبُونَ َوَسيَْعلَُم الَّذّ۪  
 

“Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın 
dolaşırlar  
ve yapmadıkları şeyleri söylerler.      
Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah’ı çok anan ve 
zulme maruz kaldıktan/ haksızlığa uğratıldıktan sonra 
öçlerini alanlar başka.  
Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını görecek- 
lerdir.”72    
 

اِء َواْلِوْلدَاِن  َجاِل َوالن َِسا يَن ِمَن الر ِ ِ َواْلُمْستَْضعَفّ۪ يِل اّٰلله ي َسبّ۪ َوَما لَُكْم اَل تُقَاتِلُوَن فّ۪

ا اَْخِرْجَنا ِمْن ٰهِذِه اْلقَْريَ  يَن يَقُولُوَن َربََّنا اِلِم اَْهلَُها  َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَدُْنَك َوِليًّا  الَّذّ۪ ِة الظَّ

يًراۜ   َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَدُْنَك نَصّ۪
 

“Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: ‘Ey Rabbimiz! 
Bizleri bu halkı zalim olan memleketten çıkar, tarafından 
bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir 
kurtarıcı gönder’ diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı 
erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda 
savaşa çıkmıyorsunuz?”73    
 

يثٍ  ي َحدّ۪ اي ٰايَاتِنَا َفاَْعِرْض َعْنُهْم َحتهى َيُخوُضوا فّ۪ يَن يَُخوُضوَن فّ۪  َواِذَا َراَْيَت الَّذّ۪

ينَ  اِلمّ۪ ْكٰرى َمَع اْلقَْوِم الظَّ ا يُْنِسيَنََّك الشَّْيَطاُن فَََل تَْقعُْد بَْعدَ الذ ِ ۜ َواِمَّ  َغْيِرهّ۪
 

“Ayetlerimiz hakkında haddini aşanları görürsen başka 
konuşmaya geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan 
sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalim 
toplulukla bir arada olma.”74     
 

                                                           
72 Şu’arâ 225- 227  
73 Nisâ 75  
74 En’âm 68  
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ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزاُ بَِها فَََل  َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب اَْن اِذَا َسِمْعتُْم ٰايَاِت اّٰلله َوقَْد نَزَّ
ِۘ اِنَُّكْم اِذًا ِمثْلُُهْمۜ اِ يٍث َغْيِرهّ۪ ي َحدّ۪ َ َجاِمُع تَْقعُدُوا َمعَُهْم َحتهى يَُخوُضوا فّ۪ نَّ اّٰلله

يعًا   ي َجَهنََّم َجمّ۪ يَن فّ۪ يَن َواْلَكاِفرّ۪  اْلُمنَافِقّ۪
 

“Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da) “Allah’ın âyetlerinin 

inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, 

başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, 

aksi hâlde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm 

indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin 

hepsini cehennemde toplayacaktır.”75  
  

يَن ِمْن َحمّ۪  اِلمّ۪ يَنۜ َما ِللظَّ ِزفَِة اِِذ اْلقُلُوُب لَدَى اْلَحنَاِجِر َكاِظمّ۪ يٍم َواَل َواَْنِذْرُهْم يَْوَم ااْلٰ

يعٍ يَُطاعُۜ   َشفّ۪
 

“Çok yakında gelecek olan o gün konusunda onları uyar. O, 

yüreklerin ağza geleceği, boğazların düğümleneceği 

gündür. Zalimlerin ne bir can yoldaşı olacak ne de sözü 

dinlenecek bir şefaatçısı.”76     
  

     Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den de şu rivayet 
edilmiştir:  

“Ebu Dâvud Abdullah b. Mes'ud'dan şöyle dediğini rivayet 
etmektedir: Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki: 
 

ُجُل يَْلقَى الرَّ  َل َما دََخَل النَّْقُص َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل، َكاَن الرَّ ُجَل، فَيَقُوُل: يَا إِنَّ أَوَّ

َ َودَْع َما تَْصنَُع، فَإِنَّهُ ََّل يَِحلُّ لََك، ثُمَّ يَْلقَاهُ ِمَن اْلغَِد، فَََل يَْمنَعُهُ ذَِلَك  أَْن َهذَا، اتَِّق اَّللَّ

ُ قُلُوَب بَْعِضِهْم بِ  ا فَعَلُوا ذَِلَك َضَرَب اَّللَّ بَْعٍض يَُكوَن أَِكيلَهُ َوَشِريبَهُ َوقَِعيدَهُ، فَلَمَّ  
 

“İsrailoğullarının ilk eksikliği şöyle başlamıştı. Onlardan 
birileri (münker işleyen) birisini ilk gördüğünde ona: Ey 
filan, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şu işi terk et. 
Çünkü bu işi yapmak senin için helal değildir der, fakat 
ertesi günü onunla karşılaşır, ancak bu durumu, onunla 
birlikte oturup yiyip içmesine engel teşkil etmezdi. Onlar 
bu işi yapınca, Allah da onların kalplerini birbirine çarptı." 

Daha sonra Nebi şu ayetleri okudu: 

                                                           
75 Nisâ 140  
76 Mü’min 18  
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يَل َعٰلى  اءّ۪ اي اِْسَرا يَن َكَفُروا ِمْن بَنّ۪ يَسى اْبِن َمْريََمۜ ٰذِلَك بَِما لُِعَن الَّذّ۪ دَ َوعّ۪
ِلَساِن دَاُوُ۫

 َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَدُونَ 

 َكانُوا اَل يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوُهۜ لَبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُونَ 

يَن َكفَُروۜا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهمْ  يًرا ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَّذّ۪ ُ  تَٰرى َكثّ۪ اَْنفُُسُهْم اَْن َسِخَط اّٰلله

 َعلَْيِهْم َوفِي اْلعَذَاِب ُهْم َخاِلدُونَ 

يًرا  ا اُْنِزَل اِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم اَْوِليَااَء َوٰلِكنَّ َكثّ۪ ِ َوَما ِ َوالنَّبِي  َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن بِاّٰلله

 ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 
 

“İsrailoğullarından kafir olanlar/ayetleri görmezlikten 

gelenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlendi. Bu, 

onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından 

ötürüydü.  

Yapmakta oldukları münker (haram ve çirkin iş)lerden 

birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne 

kötü idi!     

Onların çoğunun, kafir olanlar/ ayetleri görmezlikten 

gelen o kimselerle içli dışlı olduklarını göreceksin. Allah’ı 

kızdırarak kendileri için ne kötü bir gelecek hazırlarlar. 

Onlar sürekli azap içinde kalacaklardır.     

Eğer Allah’a, Nebi'ye ve ona indirilmiş olana inanıp güven- 

miş olsalardı onları veli (dost ve yardımcı) edinmezlerdi. 

Ama onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır.”77   

Sonra Nebi, şöyle buyurdu: 
 

ِ لَتَأُْمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف َولَتَْنَهُونَّ َعِن اْلُمْنكَ  اِلِم، َكَلَّ َواَّللَّ ِر، َولَتَأُْخذُنَّ َعلَى يَدَيِ الظَّ

ِ قَْصًرا ِ أَْطًرا، َولَتَْقُصُرنَّهُ َعلَى اْلَحق   َولَتَأُْطُرنَّهُ َعلَى اْلَحق 
 

"Allah'a yemin ederim ki; ya iyiliği emreder, kötülükten 
alıkoyar, zalimin elini tutarak onun hakkın dışına 
çıkmasına fırsat vermez, yalnızca hak işlemeye mecbur 
edersiniz, yahut da Allah sizin de kalplerinizi birbirine 
çarpar ve onları lanetlediği gibi sizi de lanetler."78   
 

                                                           
77 Mâide 78- 81 
78 Ebû Dâvud 4336;  Beyhaki, Sünenü’l Kübrâ 20196     
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      Bir başka rivayette Resulullah Sallallahu Aleyhi 

Vesellem şöyle buyurmuştur: 
 

ِ َهذَا نَْنُصُرهُ َمْظلُوًما فََكْيَف اْنُصْر أََخاَك َظالِ  ًما أَْو َمْظلُوًما قَالُوا يَا َرُسوَل اَّللَّ

 نَْنُصُرهُ َظاِلًما قَاَل تَأُْخذُ فَْوَق يَدَْيهِ 
 

“İster zalim olsun, ister mazlum olsun kardeşine yardım 
et.”  Oradakiler dediler ki;  ‘Ya Rasulullah, mazlum ise ona 
yardım edelim, fakat zalim ise nasıl yardım edebiliriz?’ O dedi 
ki:  “Onu zulüm yapmaktan alıkoyarsın. İşte bu ona 
yardımdır.”79   
 

ٍ ِعْندَ ُسْلَطاٍن َجائِرٍ   أَََّل إِنَّ أَْفَضَل اْلِجَهاِد َكِلَمةُ َحق 
 

“Cihad’ın en efdali, zalim sultanın karşısında hakkı 
söylemektir.”80     
 

 8- İslâm, marufu emretmeyi ve münkeri 
nehyetmeyi ve değiştirmeyi ümmet olarak, devlet 
olarak, kitle/ cemaat olarak ve fertler olarak 
Müslümanlara asli vazife kılmıştır  
 

    Allahu Teala şöyle buyurmuştur:  
 

ٍة اُخْ  ِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّٰللهِۜ ُكْنتُْم َخْيَر اُمَّ  
 

“Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf 

(iyi ve İslam'a uygun) olanı emreder, münker (İslam’a aykırı) 

olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz..”81   
  

ٰكوةَ َواََمُروا بِاْلَمْعُروِف  ٰلوةَ َوٰاتَُوا الزَّ يَن اِْن َمكَّنَّاُهْم فِي ااْلَْرِض اَقَاُموا الصَّ اَلَّذّ۪

ِ َعاقِبَةُ ااْلُُمورِ   َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِرۜ َوّٰلِله
 

 “Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde 

imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı 

verir, marufu emreder ve münkeri yasaklarlar. Bütün 

işlerin âkıbeti Allah’a aittir.”82   
  

                                                           
79 Buhari, K. Mezalim ve’l Gasb, 2264  
80 Ahmed Müsned: 3 / 19. 10759,  S.Cami’us Sağîr: 1100  
81 Âl-i İmrân 110  
82 Hac 41  
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ِ َوبِهّ۪ يَْعِدلُونَ۬  ةٌ يَْهدُوَن بِاْلَحق  ْن َخلَْقنَاا اُمَّ  َوِممَّ
 

“Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren 

ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir ümmet (topluluk) 

vardır.”83    
  

ةٌ يَْدُعوَن اِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِرۜ  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم اُمَّ

 َواُ۬وٰلائَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
 

“Sizden; hayra (İslâm’a) çağıran, marufu emreden ve 

münkeri nehyeden bir ümmet (kitle/ topluluk) bulunsun. 

Kurtuluşa erenler işte bunlardır.”84   
  

يِل  ي َسبّ۪  يُقَاتِلُوَن فّ۪
يَن اَْنفَُسُهْم َواَْمَوالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَۜ َ اْشتَٰرى ِمَن اْلُمْؤِمنّ۪ إَن اّٰلله

ِ فَيَقْ  يِل َواْلقُْرٰاِنۜ َوَمْن اَْوٰفى اّٰلله ْنجّ۪ تُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعدًا َعلَْيِه َحقًّا فِي التَّْوٰريِة َوااْلِ

يمُ  ۜ َوٰذِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَظّ۪ ي بَايَْعتُْم بِهّ۪ ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَّذّ۪  بِعَْهِدهّ۪ ِمَن اّٰلله

ِمُروَن بِاْلَمْعُروِف اَلتَّاائِبُوَن اْلَعابِدُوَن الْ  اِكعُوَن السَّاِجدُوَن ااْلٰ ائُِحوَن الرَّ َحاِمدُوَن السَّا

ينَ  ِر اْلُمْؤِمنّ۪ ِۜ َوبَش ِ  َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحافُِظوَن ِلُحدُوِد اّٰلله
 

“Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, 

kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. 

Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. 

Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak 

va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine 

getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı 

sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.      

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç 

tutanlar, rükû’ ve secde edenler, marufu emredip münkeri 

nehyederler ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla 

koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.”85    
 

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم اَْوِليَااُء بَْعٍض  َيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن 

 اُ۬وٰلائَِك 
َ َوَرُسولَهُۜ يعُوَن اّٰلله ٰكوةَ َويُطّ۪ ٰلوةَ َويُْؤتُوَن الزَّ يُموَن الصَّ اْلُمْنَكِر َويُقّ۪

 َ ُۜ اِنَّ اّٰلله يمٌ َسيَْرَحُمُهُم اّٰلله يٌز َحكّ۪ َعزّ۪  
                                                           
83 A’râf Suresi 181  
84 Âl-i İmrân 104  
85 Tevbe 112- 111  



45 
 

 
 

“Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin 

velileridirler. Marufu emreder, münkeri nehyederler, 

namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve 

Resûlü'ne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet 

edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, 

hüküm ve hikmet sahibidir.”86   
 

ِخِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن  ِ َواْليَْوِم ااْلٰ يُْؤِمنُوَن بِاّٰلله

ينَ  اِلحّ۪  فِي اْلَخْيَراِتۜ َواُ۬وٰلائَِك ِمَن الصَّ
 

“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. Marufu 

emrederler. Münkeri nehyederler, hayır işlerinde 

birbirleriyle yarışırlar İşte onlar salihlerdendir”87    
  

      Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellemin de şöyle 
buyurduğu rivayet edilmiştir: 
 

ْليُغَي ِْرهُ ِبيَِدِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَ 

يَمانِ   َوذَِلَك أَْضعَُف اْْلِ
 

“Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin; 
buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin (onun kötülüğünü 
söylesin); buna da gücü yetmezse kalbiyle (ona buğzetsin). 
Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”88    
 

ُ أَْن يَْبعَ  َث َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَتَأُْمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف َولَتَْنَهُونَّ َعْن اْلُمْنَكِر أَْو لَيُوِشَكنَّ اَّللَّ

فَََل يُْستََجاُب لَُكمْ  َعلَْيُكْم ِعقَابًا ِمْنهُ ثُمَّ تَدُْعونَهُ   
 

“Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin 
ederim ki, ya marufu emreder ve münkerden 
nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda 
üzerinize bir azab gönderir. Sonra Allah’a yalvarıp dua 
edersiniz ama, duanız kabul edilmez.”89   
 

                                                           
86 Tevbe 71  
87 Âl-i İmrân 114  
88 Müslim 70  
89 Tirmizi, Sünen 2095 
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ِة َحتَّى يََرْوا اْلُمْنَكَر بَْيَن َظْهَرانَْيِهْم  ةَ بِعََمِل اْلَخاصَّ ُب اْلعَامَّ َ َعزَّ َوَجلَّ ََّل يُعَذ ِ إِنَّ اَّللَّ

ةَ  ُ اْلَخاصَّ  َوُهْم قَاِدُروَن َعلَى أَْن يُْنِكُروهُ فَََل يُْنِكُروهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَِلَك َعذََّب اَّللَّ

ةَ   َواْلعَامَّ
 

“Muhakkak ki;  Allah, inkâra muktedir oldukları halde 
münkeri aralarında görüp de onu inkâr etmedikçe, özelin 
ameli nedeniyle genele azap etmez. Böyle yaptıklarında ise 
Allah hem özele hem de genele azap eder.”90    
 

      Şu bir gerçektir ki; günümüzde en büyük münker; 

çağdaş cahiliyenin gözdesi olan çağdaş tağutluk; 

laikliktir, sosyalizimdir, kapitalizimdir, demokrasidir, 

ulusalcılıktır ve küreselciliktir. Yukarıdaki ayet ve 

hadislerin de gösterdiği gibi, biz mü’minler işte bunları 

inkar etmekle/ reddetmekle emrolunduk. 
 

    Bütün bu delillerle izahlar, İslâm’ın değişmek için 

değil değiştirmek için gelmiş olduğunu ortaya 

koymaktadır.  Değişmesi gereken;  

-Hükümleri 1400 yıl önce konulmuş da olsa İslam değil, 
yanlış İslâm algılarıdır, 

-Bidatlar ve hurafeler ile Müslümanım diyen kitlelerin 
zihinlerini işgal ederek kirleten eski ve çağdaş cahiliyye 
tortularıdır.  

-İslâm dışı değerler, yargılar, duygular ve nizamlarla 
şekillenen cahiliyye toplum yapısıdır. 
 

      İslâm asıl olandır, başka bir şeye uymaz.  

-İslam topluma uymaz, toplum İslâm’a uymak zorundadır.  

-İslâm devlete ve siyasi iradeye uymaz, devlet de siyasi 
irade de İslâm’a uymak zorundadır.  

-İslâm dünyaya uymaz, dünya İslâm’a uymak zorundadır.  
 

                                                           
90 Ahmed. B. Hanbel, Müsned 17057  
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     Çünkü İslâm, Alemlerin Rabbı ve Mâliki/ Sahibi olan 

Allahu Teala’dan gelen Haktır. Allah’ın kelimesidir. Onun 

için; 
 

ْسََلُم يَْعلُو َوََّل يُْعلَى َعلَْيهِ   اْْلِ
 

“İslâm üstün olandır, onun üstünde bir şey olmaz.”91  
  

    Dolayısıyla Allah’ın mülkünde ancak Allah’ın sözü 

geçer, başka sözler hükümsüzdür. Allah’ın mülkünde 

Allah’ın sözünün hakim olmasına yani İslâm’ın hayatın 

her alanına hakim olmasına yasak koymak, Allah’ın 

hakkını gasp etmek teşebbüsü olur.Bu da gayri meşrudur, 

red olunur Bu bağlamda;  

-İslâm’ın hükümlerinin tarihsel olduğunu dolayı- sıyla 
günümüzde geçerli olmadığını söyleyen tarihselci 
söylemleri,  

-İslâm’ın moderniteye göre yeniden yorumlanması ya da 
uyarlanması gerektiğini söyleyen modernist söylemleri,  

-İslâm’ın yürürlükteki siyasi otoritenin ve cahiliyye 
toplumlarının arzuları doğrultusunda güncellenmesi 
gerektiği söylemlerini  

kınıyor ve reddediyorum. Onların şerrinden Allah’a 

sığınıyorum. 
 

ِ ُحْكًما ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ۬   اَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَنۜ َوَمْن اَْحَسُن ِمَن اّٰلله
 

“Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle 

inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan 

kimdir?”92    
  

يدُوَن  ا اُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك يُرّ۪ ا اُْنِزَل اِلَْيَك َوَما يَن يَْزُعُموَن اَنَُّهْم ٰاَمنُوا بَِما اَلَْم تََر اِلَى الَّذّ۪

وا اِلَى الطَّاغُ  يدُ الشَّْيَطاُن اَْن يُِضلَُّهْم اَْن يَتََحاَكُما ۜ َويُرّ۪ وا اَْن يَْكفُُروا بِهّ۪ وِت َوقَْد اُِمُرا

يدًا  َضََلاًل بَعّ۪
                                                           
91 Şerhu’l Nevevî alâ Müslim 1614  
92 Mâide 50  
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“Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve 

senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da 

tağutu red etmeleri kendilerine emrolunduğu halde, tağut 

ile yönetilmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha 

dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor”93    
 

ْر ِعبَادِ  ِ لَُهُم اْلبُْشٰرى  فَبَش ِ يَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت اَْن يَْعبُدُوَها َواَنَابُاوا اِلَى اّٰلله  َوالَّذّ۪

ُ َواُ۬وٰلائَِك ُهْم اُ۬ولُ اَ  يَن َهٰديُهُم اّٰلله  اُ۬وٰلائَِك الَّذّ۪
يَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن اَْحَسنَهُۜ وا لَّذّ۪

 ااْلَْلبَابِ 
 

“Taguttan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah’a 

yönelenler, işte onlar için müjde vardır. Sen kullarıma 

müjdeyi ver.     

Sözü dinleyip en güzeline uyanlara, Allah’ın doğru yola 

ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu olanlardır”94    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
93 Nisâ 60  
94 Zümer 17- 18  
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İSTİKBAL İSLÂM’INDIR 
 

     Allahu Teala’nın vaadidir. Resulullah’ın müjdesidir 

Raşidi Hilafet Devleti İle evet istikbal İslâm'ındır. Hakikat 

bu olmasına rağmen ne yazık ki bilhassa günümüzde, 

Müslümanların ekserisinde istikbalden bir ümit kesiş hâli 

hakimdir. İslâm'ın bir daha hakim olamayacağı, 

Müslümanların bir daha kalkınıp izzet bulamayacakları 

gibi ümitsizlik tohumları Müslümanların nefislerinde 

yerleşmiştir.  Nitekim; 
 

"Efendim İslâmî hayat elbette ki güzel ve doğru olanıdır. Ancak 

ona bir daha dönemeyiz. Hilâfet olsa iyi amma bir daha tekrar 

kurulması mümkün değildir. Müslümanlar, bu parçalanmış, zayıf 

ve perişan haldeyken bir daha hilâfet nasıl kurulsun? Hem 

kafirler buna zaten fırsat vermezler. Çünkü onların güçlü 

devletleri, silahları, malları, askeri ve ekonomik paktları var. Bu 

ortamda daha hâlâ nasıl hilâfetin kurulmasından,İslâm'ın tekrar 

hakim olmasından bahsedersiniz? Biraz fazla idealist olmuyor 

musunuz..?"  
 

ve benzeri sözlerin, fikirlerin Müslümanların ağızlarında 

ve yazılarında terennüm edip durduğuna şahit oluyoruz. 

İşte onların nefislerinde yerleşik yeis yani ümitsizlik 

ifadelerinden bir kısım olan bu ve benzeri sözler ve 

fikirler onları gevşemeye, çalışmaktan geri durmaya, 

tembelliğe, pısırıklığa ve mevcut şartlara teslim olmaya, 

böylelikle zillete dûçar olmalarına itmektedir. Hakikatleri 

gördükleri halde, o hakikatleri hayata geçirme uğrunda 

çalışmaktan, mal ve canlarıyla fedakârlıkta bulunmaktan 

geri kalmaktadırlar Yani yerlerinde çakılıp kalmaktadırlar 

Zira onlar, istikbale dair ümitleri kalmadığından, 
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çalışmalarının ve fedakârlıklarının sanki boşa gideceğini, 

heder olacağını zannetmektedirler.  

    Onun için burada ümmetin bir çoğunun nefislerinde 

yerleşik 'istikbalden ümit kesme' kanaatinin yanlışlığını, 

ne derece çürük olduğunu göstererek o umursamaz 

ümitsizleri, İslâm davasını yüklenmeleri için harekete 

geçirir ve davayı yüklenenlerin de azimlerini ve gayret- 

lerini daha da kamçılar umuduyla, ayeti kerimeler ve 

hadisi şerifler ışığında "İstikbal'in İslâm'ın olduğunu", 

“İstikbalde İslâm'ın hakim olacağını” ve bunun “İlahi 

vaad” ve “Nebevi müjde” olduğunu göstermeye çalışmak- 

tayız. 

     Nitekim Allah'u Teala buyuruyor ki; 
 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي اْْلَْرِض َكَما  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعدَ اّٰللَّ

َلنَُّهم  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَد ِ ن اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َوَليَُمك ِ م ِ

بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُدُونَنِي اَل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُْوَلئَِك ُهُم 

 اْلفَاِسقُونَ 
  

“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, 

kendilerinden önce geçenleri  halife (güç ve iktidar sahibi) 

kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka halife kılacağına, 

onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini hakim 

kılacağına, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini 

mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde 

bulunmuştur. Onlar Bana kulluk eder ve Bana hiçbir şeyi 

ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, 

işte onlar fasıkların ta kendileridir.”95    
 

     Bu ayeti kerimenin ifadesi umumidir. Ayetteki; “halife 

kılmak/ başkasının yerine hakim kılmak", "dini 

yerleştirip hakim kılmak" ve "emniyete/ güvenliğe 
                                                           
95 Nur: 55 
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erdirmek" hakkındaki Allah'ın vaadi sadece sahabelere 

(radıyallahu anhum) mahsus değildir. Bu vaad, ibarenin 

genel oluşundan dolayı; “iman edip salih amel işleyen, 

hiçbir şeyi ortak koşmaksızın yalnızca Allah'a ibadet 

eden” her cemaate ve ümmete şamildir. Bu vasıfta olan 

cemaat veya ümmeti;  

-yeryüzünde halifeler kılacağına yani kafirlerin yerine 

hakim kılacağına,  

-Müslümanlar için razı olduğu dini (İslâm'ı), yeryüzünde 

pekiştirip yerleştireceğine,  

-yeryüzündeki İslâm dışındaki bütün dinler, fikirler ve 

ideolojiler üzerine İslam’ı hakim kılacağına,   

-zalimlerin, tağutların salih kullar üzerindeki korkularını, 

zulümlerini üzerlerinden kaldırarak zaferi tahakkuk 

ettirmek ve düşmanlara galip kılmak sureti ile güvenle 

değiştireceğine  

dair Allah'u Teala'nın vaadi umumi bir vaaddir. Başka bir 

ayett de Allah'u Teala buyuruyor ki; 
 

ِه َولَْو َكِرَه  يِن ُكل ِ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحق 

 اْلُمْشِرُكونَ 
 

"Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Öyle ki; 
müşrikler hoşlanmasalar da onu (hak din olan İslâm'ı) 

bütün dinlere karşı üstün/ hakim kılacaktır."96     
 

     Bu ayeti kerime bize; bütün dinler üzerine hükmü, 

üstünlüğü ve egemenliği ile istikbalin İslâm'ın olduğunu 

müjdelemektedir. Bazı insanlar, bunun Rasulullah 

Sallallahu Aleyhi Vesellem, Raşit hâlifeler ve onlardan 

sonra gelen hâlifeler zamanında gerçekleştiğini zannedi- 
                                                           
96 Saf:9,   Tevbe:33 
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yorlar. Fakat hakikat öyle değildir. Zira gerçekleşen, bu 

sadık vaadden ancak bir cüzdür. Nitekim Nebî Sallallahu 

Aleyhi Vesellem'de buna şöyle işaret etmiştir: 
 

     Aişe Radıyallahu Anha Nebî Sallallahu Aleyhi 
Vesellem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: 
 

 َّل يذهب الليل والنهار حتى تعبد الَلت والعزى
 

"Lat ve Uzza'ya tapılmadıkça gece ve gündüz 
gitmeyecektir." (Yani kıyamet kopmayacaktır). Bunun üzerine 
Aişe Radıyallahu Anha  soruyor ki; "Ya Rasulullah, ben 
zannediyorum ki Allah Celle Celaluhu, (yukarıda zikredilen) 
Tevbe suresi 33. ayet indirilince bu iş tamam olmuştur." Bunun 

üzerine Rasul Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:  
     

 إنه سيكون من ذلك ما شاء هللا عز وجل
 

"Şüphesiz ki ondan Allah'ın dilediği olacaktır…"97     
 

     Bu demektir ki; hak din İslâm bütün dinler üzerine 
hakim olacaktır.  

     Ayetlerde geçen İslâm'ın zuhuru haberini (yani 

üstünlüğünün hakimiyetinin açığa çıkmasının haberini) 

ve hakimiyetin yeryüzüne yayılmasının boyutlarını 

açıklayan başka ayet ve hadisler de vardır. Şöyle ki; 

     Allah'u Teala, Bakara suresi 191.ayette, kafirlerin, 

Müslümanları Allah'a kulluktan vazgeçirmek için nasıl 

çalıştıklarını zikrettikten sonra onların işlerini "fitne" 

olarak vasıflandırıp, bu fitnenin katilden, yani insanları 

öldürmekten beter olduğunu vurgulamaktadır. Daha 

sonra 193.Ayette Müslümanlara hitaben, bu fitneyi 

ortadan kaldırıp, dinin tamamen Allah için olması, yani 

kulluğun yalnız Allah için olması gayesiyle o kafirlerle 

savaşmalarını emretmektedir. 

                                                           
97 Müslim  
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     Allah'u Teala Enfal suresinde 30. ile 40. ayetler 

arasında da kafirlerin yeryüzünde Allah'a kulluk yapmaya 

nasıl mani olduklarını ve insanları Allah yolundan 

saptırmak için nasıl çalıştıklarını ve hatta çalışacaklarını 

zikrettikten sonra; onların bu yaptıklarını "fitne" olarak 

vasıflandırarak, Müslümanlardan bu fitneyi ortadan 

kaldırmak ve kulluğun tamamen Allah için olmasını 

sağlamaları için o kafir ve müşriklerle savaşmalarını 

emretmektedir. Şöyle ki; 
 

ِ فََسيُنِفقُوَنَها ثُمَّ تَُكوُن  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّواْ َعن َسبِيِل اّٰلل 

ْحَشُرونَ َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن َوالَِّذيَن َكفَُرواْ إِلَى َجَهنََّم يُ   
 

"Gerçek şu ki, küfre sapanlar, (insanları) Allah yolundan 

alıkoymak için mallarını harcarlar. Bundan böyle de 

harcayacaklardır. Sonra bu onlara pişmanlık ve yürek 

acısı (kahırlı özlemleri) olacak, sonunda da mağlup 

olacaklardır."98    
 

يُن ُكلُّهُ ّٰلِل  َوقَاِتلُ  وُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ  
 

"(Yeryüzünde) fitne kalmayıp din (kulluk sistemi) tamamıyla 

Allah için oluncaya kadar onlarla (Allah'a kulluktan alıkoyan 

ve Allah yolundan saptıran o kafirlerle) savaşın."99     
 

     Görüldüğü gibi Allah'u Teala kafirlerin, insanları Allah'a 

kulluktan, Allah yolundan saptıran varlıklarını yani 

devletlerini (Kur’an'ın ifadesi ile fitneyi) tamamen 

kaldırmaları için o kafirlerle savaşmalarını Müslümanlara 

yüklüyor ve yeryüzünde dinin (kulluğun) tamamıyla Allah 

için olmasını da Müslümanlara bir gaye kılıyor. Allah'u 

Teala'nın bu emri demektir ki; bu gayenin gerçekleşmesi 

                                                           
98 Enfâl: 36 
99 Enfâl: 39 
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mümkündür ve gerçekleşecektir. Allah'u Teala bunu da şu 

ayeti kerimede şöyle vurguluyor: 
 

ُ نَْفًسا إِ  الَّ ُوْسعََهاالَ يَُكل ُِف اّٰلل   
 

"Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez."100  
  

     Allah'u Teala’nın fitneyi yani kafirlerin siyasi, 

ekonomik ve askeri varlıklarını, devletlerini ortadan 

kaldırıp kulluğun tamamen Allah için olmasını gerçekleş- 

tirmek gayesi ile savaşı Müslümanlara yüklemesi, bu 

gayenin gerçekleşmesinin mümkünâttan olduğunu ve 

aynı zamanda gerçekleşeceğini gösterir. Bunun gerçekle- 

şeceğini yani Allah'a kulluk sistemi olan İslâm'ın yeryüzü- 

nün tamamına kuvvet ve izzetle hakim olacağını ve küfrün 

(kula kulluk sistemlerinin) de zelil olacağını, daha önce 

zikrettiğimiz ayetlerin müjdelediği gibi birçok sahih 

hadisi şerifler de müjdelemektedir.  

      Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle 

dediği rivayet edilmiştir: 
  

ضر  شارضرهار وشارضرهار  ويبلغ  شغ  مشيي شر زوى لي شهارإن هللا زوى لي األ  
 

"Gerçekten Allah, benim için arzı/ yeryüzünü topladı da 
(gözümün önüne serdi de) onun doğusunu ve batısını 
gördüm. Muhakkak ki, ümmetimin mülkü bana gösterilene 
(yani arzın doğusu ve batısına) ulaşacaktır."101     
 

     Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediği 

rivayet edilmiştir: 
 

ليبلغن هذا اْلمر ما بلغ الليل والنهار، وَّل يترك هللا بيت مدر وَّل وبر إَّل أدخله 

هذا الدين، يعز عزيزاً ويذل ذليَلً؛ بعز عزيز، أو بذل ذليل عزاً يعز هللا به 

  يذل هللا به الكفراْلسَلم، وذَّلً 
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"Muhakkak ki, bu iş (bu dinin hakimiyeti) gece ve gündüzün 
ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir 
keçe çadır bırakmayacak; azizi aziz ederek, zelili zelil 
ederek, bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz 
edeceği İslâm'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği 
küfürdür."102            
 

     İşaret edilen ve müjdelenen bu hakikatlerin gerçekleş- 

mesi mutlaka küfrün kuvvetlerine ve taşkınlıklarına galip 

gelebilmeleri için Müslümanların madden ve manen, 

iktisadi ve askeri olarak güçlü olmalarını gerekli kılar. 

Nitekim bunun da gerçekleşeceğine hadisi şerifler işaret 

edip müjdelemektedirler: 

     İmam Ahmet ve Daremi, İbni Kubeyl'den şöyle dediğini 

rivayet etmişlerdir: 

"Biz Abdullah b. Ömer, İbn el-As'ın yanındaydık, şöyle soruldu: 
“İlk önce hangi şehir fethedilecek, Kostantiniyye mi? Roma mı?” 
Abdullah, kilitli bir sandığın getirilmesini istedi, ondan yazılı 
bir kağıt çıkardı ve şöyle dedi; “Biz Rasulullah (sav)'in etrafında 
yazıyor- ken; “hangi şehir önce feth olunacak, Kostantiniyye 
mi? Roma mı?” diye soruldu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi 
Vesellem, Heraklin'in şehrinin yani Kostantiniyye'nin 
fethedileceğini söyledi." 
  

      Bu hadisin ifadesine göre Roma, Kostantiniyye'den 

sonra fethedilecek şehirdir ve Mu'cem'ul Buldan'da 

geçtiğine göre Roma, İtalya'nın başkentidir. 

     Yine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle 
dediği rivayet edilmiştir: 
 

رَل فَرْهيُْغهُ لَيُقَرتِغُنَّ اْلبَُاودَ فَغَيَْقيُغُهَُّاْم َحيّى يَقُوَل اْلَحَجُر: يَر ُشْسِغُم هذا يَُاوِديُّ َخْغِفي تَع  
 

"Yahudiler sizinle harp edecek ve onları öldüreceksiniz 
Hatta taş, 'ey Müslüman şu arkamdaki Yahudi'dir onu 
öldürüver' diyecektir."103  
    

                                                           
102 Ahmet b.Hanbel -Taberani -İbni Hibban 
103 Müslim, K. Fiten  
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     İşte Yahudiler, İsrail devletinin kurulmasıyla, 

Müslümanlarla savaşa başlamışlardır!... 

     Başka bir hadiste Rasulullah Sallallahu Aleyhi 

Vesellem’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
 

ََّل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يُقَاتَِل اْلُمْسِلُموَن اْليَُهودَ فَيَْقتُلُُهْم اْلُمْسِلُموَن َحتَّى يَْختَبَِئ 

ِ َهذَا اْليَُهوِديُّ ِمْن َوَراِء اْلَحَجِر َوالشََّجِر  فَيَقُوُل اْلَحَجُر أَْو الشََّجُر يَا ُمْسِلُم يَا َعْبدَ اَّللَّ

   يَُهوِدي  َخْلِفي فَتَعَاَل فَاْقتُْلهُ إَِّلَّ اْلغَْرقَدَ فَإِنَّهُ ِمْن َشَجِر اْليَُهودِ 

"Müslümanlar Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet 
kopmayacaktır. Müslümanlar onları öldürecekler. Hatta 
Yahudi taş ve ağacın arkasına saklanacak. Taş veya ağaç 
da, Ey Müslüman, Ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki 
Yahudi'dir, haydi gel de onu öldür diyecektir. Yalnız 
Garkad müstesna. Zira o Yahudilerin ağacıdır.”104       
 

     Bu son iki hadis, Müslümanların, Yahudilerin varlığı 

olan İsrail’i tamamen yok edeceklerini ifade ettiği gibi, 

önce geçen hadis; Müslümanların, İtalya'nın başkenti, 

Papalığın karargahı ve Hıristiyanlığın merkezi ve Avrupa'- 

nın kalbi durumunda olan Roma'yı fethedeceklerini 

müjdelemektedir. Bu hadiste müjdelenen Kostantiniyye, 

Rasul Sallallahu Aleyhi Vesellem'in haber verişinden 800 

seneden fazla bir süre sonra fethedildiği gibi şüphesiz 

Roma da fethedilecektir.  Bu feth de Allah'ın izniyle tüm 

Avrupa'nın fethinin başlangıcı olacaktır.  

     Bu üç hadis bize, İslâm'ın askerî yönden çok güçlü bir 

iktidara yani devlete sahip olacağını gösterdiği gibi şu iki 

hadis de bize bu devletin aynı zamanda iktisadî yönden de 

güçlü olacağına işaret etmektedir.   
 

     Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediği 

rivayet edilmiştir: 
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تِي َخِليفَة  يَْحثِي اْلَماَل َحثْيًا َّل يَعُدُّهُ َعدَدًا  يَُكوُن فِي آِخِر أُمَّ
 

"Ümmetimin son zamanında bir hâlife olacak. Malı adetle 
saymadan avuçla avuçlayacaktır."  

Ravi diyor ki; “Ben (bu hadisi Rasulullah (sav)'den nakleden) 
Ebu Nadra ile Ebu Alâ'ya; bunun Ömer b. Abdülaziz olacağını 
zanneder misin?” diye sordum. Onlar; “hayır cevabını 
verdiler.”105      
 

     Yani mal çok olacak, devlet de Hilâfet devleti olacaktır. 

Zira dikkat edilirse Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem  

"hâlife olacak" dedi. Ayrıca bu devletin, yeryüzünü zulûm, 

fitne ve fesattan tamamen temizleyip adâletle dolduraca- 

ğına, İslâm'ı tam olarak hakim kılacağına haberler ve 

müjdeler Mehdi ile ilgili varid olan birçok hadisi şeriflerde 

geçmektedir. Mesela şöyle zikredilmektedir: 

     Ebu Said el-Hudri Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’in 

şöyle dediğini rivayet etmiştir: 
 

تِي َعلَى اْختَلٍف ِمْن النَّاِس َوزَّلِزَل فَيَمَل اْلْرَض  ِ يُْبعَُث فِي أُمَّ ُرُكْم بِاْلَمْهِدي  أُبَش ِ

َعدَّْل َكَما ُمِلئَْت َجْوًرا َوُظْلًما يَْرَضى َعْنهُ َساِكُن السََّماِء َوَساِكُن اْلْرِض قِْسًطا وَ 

يَْقِسُم اْلَماَل ِصَحاًحا فَقَاَل لَهُ َرُجل  َما ِصَحاًحا قَاَل بِالسَِّويَِّة بَْيَن النَّاِس قَاَل َويَمَل 

ُ َعلَ  ٍد َصلَّى اَّللَّ ِة ُمَحمَّ ُ قُلُوَب أُمَّ ْيِه َوَسلََّم ِغنًى َويََسعُُهْم َعدْلُهُ َحتَّى يَأُْمَر ُمنَاِديًا اَّللَّ

فَيُنَاِدي فَيَقُوُل َمْن لَهُ فِي َماٍل َحاَجة  فََما يَقُوُم ِمْن النَّاِس إَِّل َرُجل  فَيَقُوُل ائِْت 

ِطَينِي َماَّل فَيَقُوُل لَهُ اْحِث السَّدَّاَن يَْعنِي اْلَخاِزَن فَقُْل لَهُ إِنَّ اْلَمْهِديَّ يَأُْمُرَك أَْن تُعْ 

ٍد نَْفًسا أََوَعَجَز  ِة ُمَحمَّ َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ فِي ِحْجِرِه َوأَْبَرَزهُ نَِدَم فَيَقُوُل ُكْنُت أَْجَشَع أُمَّ

أَْعَطْينَاهُ فَيَُكوُن  َعن ِي َما َوِسعَُهْم قَاَل فَيَُردُّهُ فََل يَْقبَُل ِمْنهُ فَيُقَاُل لَهُ إِنَّا َّل نَأُْخذُ َشْيئًا

َكذَِلَك َسْبَع ِسنِيَن أَْو ثََماِن ِسنِيَن أَْو تِْسَع ِسنِيَن ثُم  َّل َخْيَر فِي اْلعَْيِش بَْعدَهُ أَْو قَاَل ثُمَّ 

   َّل َخْيَر فِي اْلَحيَاةِ بَْعدَهُ 

“Size Mehdi’yi müjdelerim. O, insanların ihtilaf ve (içtimai) 
sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada ümmetime 
gönderilir. O, daha önce zulüm ve çevirle dolu olan 
dünyayı adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli 
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razıdır. O malı insanlar arasında eksiksiz bir şekilde eşit 
olarak dağıtır. Allah Ümmeti Muhmmed’in kalblerini 
zenginlikle doldurur ve adaleti onların hepsini kapsaya- 
caktır. O kadar ki nida eden kimseye ‘Kimin ihtiyacı varsa 
bana gelsin’diye nida etmesi emrolunduğunda bir kişiden 
başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da 
‘hazinedara git sana versin’ der. O da ‘Mehdi’nin gönder- 
diğini’ söyleyerek hazinedardan gücü yettiğince mal alır, 
fakat daha sonra pişman olarak, ‘Ben herkesten daha mı 
muhtacım ki, kimse gitmedi ben gittim’ diyerek, aldığı malı 
iade etmek ister, o zaman hazinedar şöyle der: ‘Biz 
verdiğimizi geri almayız’. Bu devir yedi, sekiz veya dokuz 
sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır 
yoktur.”106       
 

      Muhakkak ki İslâm'ın bu devleti, Raşit Hilâfet Devleti 

olacaktır. İşte Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in 

bunu şöyle müjdelediği rivayet edilmiştir: 
  

ُ أَْن تَُكوَن ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ثُمَّ تَُكوُن  ةُ فِيُكْم َما َشاَء اَّللَّ تَُكوُن النُّبُوَّ

ُ أَْن تَُكوَن ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاءَ  ةِ فَتَُكوُن َما َشاَء اَّللَّ ُ أَْن  ِخَلفَة  َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ اَّللَّ

ُ أَْن يَُكوَن ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن  ا فَيَُكوُن َما َشاَء اَّللَّ يَْرفَعََها ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ

ُ أَْن تَُكوَن ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن  يَْرفَعََها ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّةً فَتَُكوُن َما َشاَء اَّللَّ

ةِ ثُمَّ َسَكتَ يَ  ْرفَعََها ثُمَّ تَُكوُن ِخَلفَةً َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ  
  

"Nübüvvet Allah'ın dilediğince aranızda kalacaktır. Allah 
onu kaldırmayı dilediği zaman kaldırır. Sonra nübüvvet 
yolu üzerinde bulunan hilâfet olur. Allah'ın bulunmasını 
dilediği kadar kalır. Sonra ısırıcı melikler dönemi gelir. 
Allah'ın bulunmasını dilediği kadar bulunur. Allah 
kaldırmayı dilediği zaman onu kaldırır. sonra zorba 
iktidarlar gelir. Allah'ın dilediği kadar kalırlar. Allah 
dilediği zaman onu da kaldırır. Sonra nübüvvet yolu üzere 
hilâfet gelir. Sonra sustu."107      
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     Bu hadiste ifade edilenin birçoğu gerçekleşti. Nübüvvet 

dönemi, nübüvvet yolu ve metodu üzerindeki Raşidi 

Hilâfet devri, ısırıcı melikler dönemi ve zorba melikler 

(iktidarlar) dönemi gerçekleşti. Ancak bu hadisin son 

kısmının gerçekleşmesi kalmıştır ki o da, nübüvvet yolu 

ve metodu üzerinde olan Raşidi Hilâfetin geri gelmesidir 

     Görülmektedir ki Allah'u Teala; kitabı Kur-an'ı 

Keriminde ve Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi 

Vesellem'in hadisi şeriflerinde bize istikbalin İslâm'ın 

olduğunu, İslâm'ın tekrar izzet, adâlet, kudretle hakim 

olacağını, hem yeryüzünün tamamında hakim olacağını 

müjdelemekte ve vaadetmektedir. Muhakkak ki Allah'ın 

vaadetmesi haktır ve O vaadinden dönücü değildir. Zira 

Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: 
 

ُ َوْعدَهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُمونَ  ِ ال يُْخِلُف اّٰللَّ  َوْعدَ اّٰللَّ
 

"(Bu) Allah'ın vaadettiğidir. Allah vaadinden caymaz. 

Ancak insanların çoğu bilmezler."108     
 

     Allah'u Teala, istikbalin İslâm'ın olacağını müjdeleyip 
vaadettiği gibi nusretin (zaferin ve yardımın) kendi 
katında olduğunu, kendi yolunda olan, dinini yeryüzünde 
hakim kılmak için mücadele eden muhlis müminlere 
yardım edeceğini de müjdeleyip vaadetmiştir. Şöyle ki; 
 

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيمِ  َوَما النَّْصُر إِالَّ  ِمْن ِعنِد اّٰلل   
 

"Nusret/ Zafer ancak Aziz ve Hakim olan Allah'ın 

katındadır."109      
 

َ لَقَِويٌّ َعِزيزٌ  ُ َمن يَنُصُرهُ إِنَّ اّٰللَّ  َولَيَنُصَرنَّ اّٰللَّ
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"Muhakkak ki, Allah kendisine (dinine) yardım edene 

yardım edecektir. Şüphe yok ki Allah güçlü olandır, Aziz 

olandır."110    
 

َ يَنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقدَاَمُكمْ   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا اّٰللَّ
 

"Ey iman edenler! Eğer Allah'a (dinine) yardım ederseniz, o 

size zafer verir ve ayaklarınızı sabit kılar."111       
 

 َوَكاَن َحقًّا َعلَْيَنا نَْصُر اْلُمْؤِمنِينَ 
 

"Müminlere yardım etmek üzerimize bir hak (vecibe) 

oldu."112       
 

     Yüce Allah, mü’minlere yardımın dünyada da, ahirette 

de olacağını vaadetmiştir. Şöyle ki; 
 

وا فِي اْلَحيَاِة الدُّْنَيا َويَْوَم يَقُوُم اْْلَْشَهادُ إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُ   
 

"Muhakkak ki biz, Resullerimize ve iman edenlere hem 

dünya hayatında hem de şahitlerin (şahitlik için) 

duracakları günde elbette yardım edeceğiz."113       
 

بُوِر ِمن بَ  اِلُحونَ َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ ْكِر أَنَّ اْلْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ ْعِد الذ ِ  

 إِنَّ فِي َهذَا لَبََلًغا ل ِقَْوٍم َعابِِدين
 

“Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz 

yeryüzüne salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.  

Gerçekten bunda (Allah’a) kulluk eden bir toplum için 

yeterli açık bir mesaj vardır.”114     
  

     Ancak yüce Allah, bu yardımın ne zaman geleceğini ve 

hangi vakitlerde ulaşacağını açıklamamış ve hiçbir 

kimseye bu konuda bir bilgi vermemiştir. O halde biz 
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müminlere bu sadık vaade dayanıp yardım ve nusreti 

sadece Allah'u Teala'dan bekleyerek ve O'nun rızasını 

kazanma yolunda O'nun farz kıldığı aziz İslâm davasını 

ihlasla yüklenmek ve çalışmak, çalışma esnasında da 

sabretmek düşüyor. Eğer bu çalışmayı yaparsak Allah'ın 

yardımı bize mutlaka ulaşır. Bu yardım bize ya bu 

dünyada muzaffer olmamız yada ahirette (hesap 

gününde) Allah'ın af ve mağfiretine kavuşmamız şeklinde 

ulaşır. Ama her halükarda Allah'ın yardımı bize ulaşır. 

Yeter ki biz, O'nun dinine yardım etmekte yani İslâm 

davasını yüklenmekte muhlis olalım. 

     Bu hakikatler karşısında, Müslüman'ın vasfı olmaması 

gereken umutsuzluğun bir dayanağı kalır mı? Elbette ki 

kalmaz. Kendilerini pısırık, köşeye çekilmiş, umutsuz 

kılmış, böylece de zelil kılan ümitsizlik illetini 

Müslümanların nefislerinden söküp atmaları gerektiğini 

şu ayeti kerimeye de dikkatleri çekerek vurgulamak 

istiyoruz. Allah'u Teala şöyle buyuruyor: 
 

ِ إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ  ْوحِ اّٰلل  ِ إِنَّهُ الَ يَْيأَُس ِمن رَّ ْوحِ اّٰلل   َوالَ تَْيأَُسواْ ِمن رَّ
 

"..Allah'ın lütfûndan ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın 

lütfûndan ancak kafirler topluluğu ümit keser."115     
 

     O halde, Müslümanlar; İslâm'ın yeryüzünde yeniden 

hakim olacağına, hilâfetin kurulacağına ve Raşit Hâlifeler 

döneminde olduğu gibi nübüvvet yolu ve metodu 

üzerinde olacağına yani Raşit Hilâfet olacağına, bu 

hilâfetin sınırlarının genişleyeceğine, fetihlerin artacağına 

kısacası; Allah'ın vaadettiği yardımın ve zaferin 

geleceğine, istikbalin İslâm'ın olduğu müjdesinin 

                                                           
115 Yusuf:  87 
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gerçekleşeceğine sağlam bir güven içinde olmalıdırlar. 

Allahu Teala’nın bu vaad ve müjdesine müstehak olacak 

salih kullarından olmanın gereği olarak ihlas ve ihsan ile 

Raşidi Hilafet Devleti’nin kurulması için gerekli 

çalışmaları yapmalıdırlar. Allah yolunun yolcula- rına yar 

ve yardımcıdır. 
 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا َعَلى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 
 

"Rabbimiz, üzerimize bol bol sabır dök, ayaklarımızı sabit 

kıl ve bize kafirler topluluğuna karşı nusret/ zafer ver."116     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Bakara:  250  
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SONUÇ 
 

      “İslam’da reform, İslâm’ın değişmesi, çağdaşlaşması 

yani güncelleşmesi gereğinden” bahsetmek İslâm’ın Allahu 

Teala tarafından oluşturulmuş bütünlüğünü ve kemâliye- 

tini tahrif etmek/ bozmak teşebbüsünden başka bir şey 

ifade etmez. Buna da ancak şeytan ve avaneleri kafirler, 

müşrikler, küfrün önderleri ve devletleri tağutlar 

teşebbüs ederler. Nitekim tarih boyunca da Allah’ın 

emirlerini, dinini beğenmeyenler/ hoş bulmayanlar ve 

değiştirmek için uğraşanlar hep olagelmiştir.  

      Yukarıda yapılan izahlar, İslâm’ın değişmek için değil 

değiştirmek için gelmiş olduğunu ortaya koymaktadır.  

      Değişmesi gereken;  

-Hükümleri 1400 yıl önce konulmuş da olsa İslam değil, 
yanlış İslâm algılarıdır, 

-Bidatlar ve hurafeler ile Müslümanım diyen kitlelerin 
zihinlerini işgal ederek kirleten eski ve çağdaş cahiliyye 
tortularıdır.  

-İslâm dışı değerler, yargılar, duygular ve nizamlarla 
şekillenen cahiliyye toplum yapısıdır. 

      İslâm asıl olandır, başka bir şeye uymaz.  

-İslam topluma uymaz, toplum İslâm’a uymak zorundadır.  

-İslâm devlete ve siyasi iradeye uymaz, devlet de siyasi 
irade de İslâm’a uymak zorundadır.  

-İslâm dünyaya uymaz, dünya İslâm’a uymak zorundadır.  

Çünkü İslâm, Alemlerin Rabbı ve Mâliki/Sahibi olan 

Allahu Teala’dan gelen Haktır. Allah’ın kelimesidir. Onun 

için;  
 

ْسََلُم يَْعلُو َوََّل يُْعلَى َعلَْيهِ   اْْلِ
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“İslâm üstün olandır, onun üstünde bir şey olmaz.”  
 

    Dolayısıyla Allah’ın mülkünde ancak Allah’ın sözü geçer 

başka sözler hükümsüzdür Allah’ın mülkünde Allah’ın 

sözünün hakim olmasına yani İslâm’ın hayatın her alanına 

hakim olmasına yasak koymak, Allah’ın hakkını gasp 

etmek teşebbüsü olur. Bu da gayri meşrudur, red olunur. 

Bu bağlamda;  

-İslâm’ın hükümlerinin tarihsel olduğunu dolayısıyla 

günümüzde geçerli olmadığını söyleyen tarihselci 

söylemleri,  

-İslâm’ın moderniteye göre yeniden yorumlanması ya da 
uyarlanması gerektiğini söyleyen modernist söylemleri,  

-İslâm’ın yürürlükteki siyasi otoritenin ve cahiliyye 
toplumlarının arzuları doğrultusunda güncellenmesi 
gerektiği söylemlerini  

kınıyor ve reddediyorum. Onların şerrinden Allah’a 

sığınıyorum. 

      Şeytani güç odaklarının İslâm’a yönelik çaşitli 

şekillerde yoğun yıkıcı fitne faaliyetlerine rağmen Allahu 

Teala’nın vaadidir, Resulullah’ın müjdesidir, Raşidi 

Hilafet Devleti İle istikbal İslâm'ındır. 
 

ِ ُحْكًما ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ۬   اَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَنۜ َوَمْن اَْحَسُن ِمَن اّٰلله
 

“Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle 

inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan 

kimdir?”117    
  

ينَ  يدُوَن  اَلَْم تََر اِلَى الَّذّ۪ ا اُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك يُرّ۪ ا اُْنِزَل اِلَْيَك َوَما يَْزُعُموَن اَنَُّهْم ٰاَمنُوا بَِما

يدُ الشَّْيَطاُن اَْن يُِضلَُّهْم  ۜ َويُرّ۪ وا اَْن يَْكفُُروا بِهّ۪ وا اِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد اُِمُرا اَْن يَتََحاَكُما

يدًا  َضََلاًل بَعّ۪
 

                                                           
117 Mâide 50  
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“Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve 

senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da 

tağutu red etmeleri kendilerine emrolunduğu halde, tağut 

ile yönetilmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha 

dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek 

istiyor.”118    
   

ْر ِعبَادِ  ِ لَُهُم اْلبُْشٰرى  فَبَش ِ يَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت اَْن يَْعبُدُوَها َواَنَابُاوا اِلَى اّٰلله  َوالَّذّ۪

ُ َواُ۬وٰلائَِك ُهْم اُو۬  يَن َهٰديُهُم اّٰلله  اُ۬وٰلائَِك الَّذّ۪
يَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن اَْحَسنَهُۜ ا لُواَلَّذّ۪

 ااْلَْلبَابِ 
 

“Taguttan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah’a 

yönelenler, işte onlar için müjde vardır. Sen kullarıma 

müjdeyi ver.     

Sözü dinleyip en güzeline uyanlara, Allah’ın doğru yola 

ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu 

olanlardır.”119    
 

ا يَِصفُوَن   ِة َعمَّ ِ اْلِعزَّ  ُسْبَحاَن َرب َِك َرب 

يَن    َوَسََلٌم َعلَى اْلُمْرَسلّ۪

ينَ  ِ اْلعَالَمّ۪ ِ َرب   َواْلَحْمدُ ّٰلِله
 

“İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün 

batıl iddialarından münezzehtir, yücedir.  

Selam bütün rasulleredir.  

Bütün hamdler/ övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.”120 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Nisâ 60  
119 Zümer 17- 18  
120 Sâffât 180- 182 
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