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ÖNSÖZ

H

amd, insanı yaratan, karşılıksız nice nimetlerle donattığı yeryüzüne halife kılan, halifeliklerini hak adına yapsınlar için kitap ve peygamberler gönderen alemlerin Rabbi Allah içindir. Salât
ve selâm kıyamete kadar insana örnek ve şâhid kılınan Rasulullah’a
âline ve ashabına ve bunların yolunda olan ve hakkı ortaya koyan
mü’minlerin üzerine olsun.
Tarih boyunca iki türlü mücadele verildi. Şu ân verilmekte ve
yarın da verilecektir. Bu noktada tarihin her döneminde hak ve
bâtılın mücadelesi tekerrür etmiş ve şu anda da etmektedir. Tarih
tekrar edecektir. Mesele kim, hangi tarafta mücadele edecek ve o
yolun şahidi olacaktır. Rabbimiz iki binden fazla ayetinde geçmişte
hak ve batılda olanlardan bahseder ki, tarih batıl olarak tekerrür
etmesin, tekrarlanmasın.
İnsanların birçoğu halife olduklarının yani yeryüzünün sorumlusu olduklarının farkında değildirler. Hak ya da bâtıl adına yaşantılarıyla bir sonraki halife olan nesillere örnek ve şâhiddirler. Dolayısıyla herkes yaşantısını bir sonraki nesle aktardığından, kendisinden
sonra o yolun devamlılığından sorumludur. Kim her neye vesile olmuşsa yapan gibidir. Zamanın insanları yeryüzüne geliş amaçlarından, Allah’a verilen Rab “evet (Rabbimizsin) şahid olduk” sözünden
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ve bu sözün âhirette sorulacağından ve rabbin ne olduğundan ve
söylediği kelime-i şehâdetin ne anlama geldiğinden habersizdirler.
Allah’ın hükmü olan yasalarla yönetilmeyen toplumlarda, şirkin
ve küfrün bilinmediği gibi, bir de şirkin ve küfrün desteklendiği
bir ortamda topluma anlatılacak bilgi, iman bilgisidir. Tağut nedir,
şirk nedir, hâkimiyet kime aittir? Allah Teâlâ, isim ve sıfatlarıyla bilinmediğinden, O’nun yerini din adına ve siyasî alanlarda mutlaka
birileri dolduracaktır. Bütün mesele Allah’ın yarattığı insan üzerinde, kim hükmedecek, hâkimiyet kime ait olacaktır? Yasa belirleyip hükmetme hakkı verilen, ele geçirip hükmeden malik, yöneten
melik, çekip çeviren ve terbiye eden rab, itaat edilen ilah, güvenilen
vekil, sığılınıp emreden veli edinilmiş olur.
Allah Teâlâ isim ve sıfatlarıyla bilinmeyince, İslâm adına ve sevap
umuduyla Allah ile irade yarıştırma, hâkimiyeti kendinde görme
gibi sapmalar gündeme gelecektir. Bunların düzelme ihtimali de
zordur. Çünkü Allah ile yapılan bu yarış, onun rızası düşüncesiyle
yapılmaktadır. Allah’u Teâlâ’ya dua ediyorlar ki, kendi hükümleri,
iradeleri galip gelsin diye. Cahil bırakılan insanın gelebileceği noktanın sınırı belli değildir. Davetçiye düşen şirkin hâkim olduğu bir
yerde, önce bu konuları toplum düzelinceye kadar hatırlatmaktır.
Nuh aleyhisselam 950 yıl kavmine imanı ve La İlâhe İllallah’ı anlattı. Allah’tan başka ilah ve rableri reddedin dedi. Kim bir şeyi kendine ait kılarsa onun maliki, kendi iradesiyle hükmedip yönetirse
meliki, o hükümlere itaat ederse ilahı olur. O yasalar ve hükümler
onların dinleri, o hükümlere göre yaşamaları ve itaatleri ise ibadetleridir. Mü’min davetçilere düşen insanların hidayet bulmaları
değil, onların hidayetlerine vesile olmaya çalışmalarıdır. Hidayet
Rabbimizdendir. Kul ister, Allah Teâlâ doğruya ulaştırır, sizde vesile olursunuz. Davet ve hatırlatma sizin işinizdir. Ortaya konulanların hakka ulaştırması, hakkın anlaşılması temennisiyle inşâllah.
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İNSAN YERYÜZÜNÜN HALIFESI VE
SONRAKILERIN ŞÂHIDI

İ

nsan, yaratıldığından bu yana hak ve bâtıl mücadelesi verilmektedir. Hakkın yaşayan şâhidleri ve bâtılın da yaşayan şâhidleri
vardır. Şeytan, bâtılın şâhidi olarak ilk imtihânında emre itaat etmedi ve bu isyanını Allah’a mâl etti. “Beni sen saptırdın” dedi ve
bâtılın ilk şâhidi oldu. Âdem (a.s.) ise cennette yasak meyveyi yemekle hatâ etti ve “ben nefsime zulmettim” diyerek hatâyı kendinde
görüp af istedi. Şeytan bâtılın, Âdem de hakkın şâhidi olarak, hak
ve bâtıl mücadelesi başladı. Hz. Âdem’in oğlu Hâbil, hakka tâbi olmanın şâhidi, diğer oğlu Kâbil ise hakkı kabul etmedi ve kardeşini
öldürüp kâtil olmanın ilk şâhidi oldu.
Nuh (a.s.) 950 yıl sabırla hakta kalma ve davet yapmanın şâhidi, kavmi ise o kadar yıl inatla batılda kalmanın şâhidi. Nuh (a.s.)
mü’min babanın, oğlu ise müşrik ve kâfir oğlun şahidi. Allah’ın
Rasulü İbrâhim (a.s.) tek başına, ateşe atılma pahasına hakta kalma, Nemrut ve tâbi olanları, bâtılda kalma ve bir peygamberi ateşe
atacak kadar hakka ve hakka tâbi olanlara düşman olan bâtılın şâhidleri. İbrahim (a.s.) mü’min evladın, babası Âzer ise bâtılda olan
babanın şâhidi. İbrahim (a.s.), Rabbi emrettiği için eşini ve çocuğunu ıssız Mekke de bırakma, çocuğunu kurban etme teslimiyetiyle hakka tâbi olma ve kalmanın şâhidi. Lut (a.s.), tek başına hakkı
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hatırlatmanın şâhidi, kavmi ise eşcinsel toplumun ilk şâhidi. Mûsa
(a.s), firavun gibi bir zâlime hakkı güzel bir lisan ile anlatma, kavminin inatlarına ve itirazlarına karşı sabırla katlanma ve hakka tâbi
olmanın şâhidi, firavun ise Allah’tan başka hüküm koyup yöneten,
“rab ve ilâh benim” diyen zalim ve tâğut idareci ve idarenin şâhidi.
Rasulullah (s.a.s.) Mekke de imanın ve ahlâkın şâhidi, Mekke toplumu da şirkin ve ahlâksızlığın şâhidleri, Medine de devlet
yönetimi hukuk, siyaset, ekonomi, eğitim ve ibadetlerin mü’min
ve Müslüman olmanın şâhidi. Bugünde aklını ve iradesini Allah’a
teslim etmiş iman ve İslâm’ın şahidleri olduğu gibi, Allah ile hâkimiyet yarıştırıp hak ile bâtılı birbirine karıştırmış şirkin ve haramların şâhidleri de mevcuttur. Kıyamete kadar da hakkın ve bâtılın
şahidleri olacaktır. Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız Allah’a aittir deyip
itaat eden müminler, hâkimiyet kayıtsız şartsız millete, yani bize
aittir diyen, müşrik ve kâfirlerin şâhidleri kıyamete kadar mücâdele edecektir. Kimin hangi safta kalıp, kim adına mücâdele ettiği
önemlidir. Birçok kesim hak ile bâtılı birbirine karıştırıp, hakkı yaşadıklarını iddia ederek, hakkın şâhidleri olduklarını savunmaktadırlar. Hak ve bâtıl mücâdelesi sürekli olacaktır, mesele siz hangi
taraftasınız?
Yeryüzüne gönderilen her insanın bilmesi gereken ve bilme
hakları olan bazı bilgiler vardır. Halife olarak gönderilmiş olmaları ve yaratıldıklarında Allah’a verdikleri misak sözü gibi. Kıyamet
günü insanlar, “biz bunlardan habersizdik”(Araf/173) demesinler
diye Rabbimiz de kitaplar ve yaşayarak örnek olacak Peygamberler
göndermiştir. Gönderdiği kitapları her zaman ve yerde insanlara
anlatmaları için mü’minleri tebliğle vazifeli kılmıştır.
“De ki: Hak Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen de inkâr
etsin.…”(Kehf/29)
Ayeti, hak olan ve Rabbimizden gelen kitabın anlatılmasını
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emretmiştir. Hak Rabbinizdendir, yani hâkim olup hükmeden,
hükümleriyle yönetme hakkı olan Rab, sadece Allah’tır. İnsanlara
Rablerinden gelen ve habersiz oldukları hak olan İslâm ulaştırılıp,
hakkı anlamaları sağlanmalıdır. Hak olan İslâm, insanlara ulaştırıldıktan sonra dileyen Kur’ân’a tâbi olup yaşar, dileyen de insan iradesinden çıkan, laik demokratik ve benzeri yollarda yaşar. Hak ile
bâtıl arasında yapılacak tercihte, Rabbimiz Allah dünyada zorlama
yapmamış, insana tasdik ya da inkar etme hakkı vermiştir. Çünkü,
ona akıl ve irade vermiş, bunları da kullanma serbestliği tanımıştır.
Elbette ki her insan, âhirette de bunun hesabını verecektir.
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HÜKMETME, HÂKIMIYET KIME AITTIR?

İ

nsanlara hükmederek, neleri yapıp yapmayacaklarının kararını,
yasasını, sevk ve idare etme, çekip çevirme işi ancak Allah’a (c.c.)
aittir. Hüküm; kanun, karar, yasa, kuvvet, hâkimlik, amirlik etmek,
kumanda etmek mânâsınadır. Hüküm, hâkimiyet başkasına değil,
sadece Allah’a aittir. Kur’ân’da birçok ayette hüküm Allah’a aittir
diye bildirilir. “Hüküm, ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka
herhangi bir şeye itaat ve ibadet etmemenizi emretmiştir...”(Yusuf/40)
Hayatı düzenleyen yasaları belirleme hakkı, sadece Allah’a aittir ve
hayatın tüm alanlarında itaat ve teslimiyet de yalnızca Allah’a yapılır. Allah (c.c.) en iyi hüküm verendir.
“Allah hükmedenlerin en iyi hüküm vereni değil midir?”(Tin/8)
Hükmedenlerin en iyi hüküm vereni, yani kanun koyanı, anayasa belirleyeni, hâkim ve amir olanı, kumanda edenidir. İnsanlar
hayatın sevk ve idaresi için hüküm belirlerler. Rabbimiz, ben de
hükmederim, kimin hükmü daha iyi ve adâletli, buyurur. İnsanlar, Allah’ın hükmünün dışında başka yasaları desteklemekle, savunmakla ve yaşamakla, Allah’dan başka daha iyi yasa belirleyen
olduğunu savunmaktadırlar. “Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız millete
aittir” diyen ve destekleyen, aslında Allah’dan başka daha iyi hükmü biz belirleriz, demiş olurlar. Oysa Allah (c.c.), hâkimiyetine
kimseyi ortak etmez.
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“O, hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.”(Kehf/26)
Allah (c.c.), insanın dünya hayatı için hüküm koyarken, insan
da kendisi için hüküm koyar, ama Rabbimiz hükmüne kimseyi ortak etmez. Ya hakta kalırsınız, ya da bâtılda. Hak ile bâtılı birlikte
yaşamak, Allah’a ortaklar koşmaktır. Allah (c.c.), kendisi karşısında
hüküm koyanlara mühlet verir. Fakat hükmünün uygulanmasında
kendisine ortak kabul etmez. Biraz İslâm, biraz da demokrasi, laiklik ve başka yasaları kabul etmez. Ya İslâm ya da diğer yasalar ve
hükümler. Kim din adına ve siyasî alanlarda Allah’ın hükmü dışında İslâm adına bir şeyler ortaya koyarsa, Allah, bunları hükmüne
ortak etmez. İradesiyle hüküm ortaya koyanlar, cahiliyye hükmünü arayanlardır.
“Onlar hala cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? Kesin iman eden
bir topluluk için, Allah’dan daha güzel hüküm veren kim olabilir?”
(Mâ’ide/50)

Allah’ın iradesi olan Kur’ân’dan başka yasa, ölçü belirleyen, onları destekleyen, Allah’a baş kaldırmış olan, câhiliyyenin hükmünü tercih etmiş, ondan adâlet beklemiş ve yaşamıştır. Gerçekten
Allah’ın isim ve sıfatlarını O’na has kılan, Kur’ân’dan başka yasa
ve ölçü kabul etmeyen, Rasulullah’dan başka örnek ve önder kabul
etmeyen mü’minler için, Allah’dan başka daha güzel yaşanılacak
hükmü, kim koyabilir? Cahiliyye hükmünü belirleyen ve arayıp yaşayanlar da, mü’min değildir. Dün olduğu gibi, bugün de niceleri
Allah’ın izin vermediği şeyleri, dinden ölçü belirlediler. Niceleri de
onlara tâbi oluyorlar.
“Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine
şeriat yapan ortakları mı var?..”(Şûrâ/21)
İnsan hayatı için nelerin yapılıp, yapılmayacağını belirleyen siyaset ve din adına, birileri Kur’ân’a uymayan ölçü belirler ve toplum
da onları kabul edip yaşarlarsa, onları, Allah’a karşı ölçü ve şeriat
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belirleyen ortaklar edinmiş olurlar. Mü’min erkek ve kadınların ise,
Allah’ın iradesi olan Kur’ân’a tâbi olmaktan başka seçenekleri yoktur.
“Allah ve Rasûlü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman, mümin
bir erkek ve mümin bir kadın için, işlerinde başka yolu seçme hakları
yoktur...”(Ahzab/36)
Mü’minlerin vasfını Rabbimiz bildirerek, onlar için Allah ve Rasulü bir hüküm vermişse, hüküm verilen o meselede, inananlara
başka hükmü tercih etme hakkı vermemiştir. Kur’ân ve Sünnet’e
göre hayatını düzenleyenler, mü’minlerdir. Rabbimiz inananlara
tercih hakkı bırakmamışken, kâfir ve müşriklere inanıp inanmama
hakkı tanımıştır. Dininde zorlama yapmamıştır.
“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla sapıklık birbirinden ayrılmıştır...”(Bakara/256)
Buyrulur ve “Seni insanların başına zorba kılmadık” ve “Seni onlara bekçi göndermedik” diye Rabbimiz ayetler de bildirir. İnsanları,
Allah’ın iradesine zorla girdir, onların durumlarını araştır diye seni
vazifeli kılmadık. “Senin işin davet ve hakkı bildirmektir” diye emredilir birçok ayetlerde. Rabbimiz, akıl ve iradesini kullanma hakkı
verdiği insana, Allah’ın iradesi olan İslâm’a girmesi ve yaşaması konusunda, zorlama yapmamaktadır. Fakat bugün kendi yasalarını
insanlara dayatanlar ve yaşamak istemeyenleri zorlayan sistemler
ve o sistemi yönetenler, kendi iradeleri olan yasaları zorlarlar ve
kendilerine mutlak itaat isterler.
Etrafınıza ve kendinize sorun, insan niçin yaratılmıştır? Halife
ne iş yapar? Ruhlar âleminde Allah’a, “Rabbimizsin” sözünü verdik. Peki Rab ne iş yapar? Kabirde ilk sual “Rabbin kim” sorusudur.
Peki, bu soru ne demektir? Bir kişi la ilâhe illallah derse ve devamında Peygamberi tasdik ederse, mü’min olur. La ilâhe illallah ne
demektir? İlâh ne iş yapar? Hevâsını, fikrini, düşüncelerini, irade
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ettiği yasalara göre yaşayarak, kendilerini ilâh yapanlar kimlerdir?
İnsanın sahibi olan Mâlik ve yöneten Melik kimdir? Sığınılan veli,
güvenilen vekil kimdir? Bunları bilmeyen ve gereğini yapmayanların hayatlarında nice sahte rabler, ilâhlar, mâlikler, melikler, veli ve
vekiller doludur. Kur’ân’da binden fazla ayette bunlar geçmektedir.
Yani Rabbimiz, kendisini isim ve sıfatlarıyla kitabında geniş geniş
anlatmıştır. Mü’min davetçilere düşen de, bunları bilmeyen insanlara hatırlatmaktır. Kur’ân da, üç yüzün üzerinde ayette ‘de ki’ emri
gelir. De ki emri, neleri içerir, emreden kimdir, kime ne denilecektir? Elbette ki, de ki emrinde, önce denilmesi gereken, Rabbimizi
tanıtmaktır.
Yaratılan her insan, yeryüzünün o zamanında ve bulundukları
o yerlerde halifedirler. Ayette Rabbimiz “Sizi yeryüzünün halifeleri
kıldık”(En’âm/165) ve “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım”(Bakara/30) emri, insanın yeryüzünü sevk ve idare için görevli kılındığını
bildirir.
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H

alife; bir başkası adına iş yapan demektir. Yani siz kendi adınıza, kendi fikrinize göre değil de, sizi o yerde vazifeli kılan
Allah adına, iş yapacaksınız demektir. Peygamberler, Allah’ın örnek halifeleridir. Allah’ın yasalarıyla, insanları sevk ve idare ederler.
Mü’minler de, yeryüzünün emir sahibi ve idare edenleridir. Hiçbir
kâfir ve müşrik mü’minlere idareci, yöneten halife olamaz. Halef
olan, yani sonradan gelen her halife, bir öncekinin bıraktığı o yerleri çekip çevirendir.
Sizin, sonraki halifelere nasıl bir yol bıraktığınız önemlidir.
Çünkü, o halifeyi siz yetiştirdiniz ve gittiğiniz yolu ona emanet ettiniz. Her halef öncekinin yolunu takip eder. Arap müşrikleri ve her
müşrik toplum, “biz atalarımızı bulduğumuz yola uyarız” dediler ve
bugün de demekte ve uymaktadırlar. Öncekilerin bıraktıkları laik
ve demokratik yolları, şimdikiler İslâm ile karıştırıp devam ettirmektedirler. Hayra ve şerre vesile olan, yapan gibidir.
“Kim iyi bir şeye aracı olursa, ondan kendisine bir pay vardır.
Kimde kötü bir şeye aracılık ederse, ondan da ona bir pay vardır.
Allah her şeye güç yetirendir.”(Nisa/85)
Kâbil, ilk cinayeti işleyerek, kıyamete kadar işlenecek cinayetlere ortak oldu. Bir yolun ilk başlangıcını yapan, sonra gelenlerin
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yolunu da belirlediğinden dolayı, yapan gibidir. Sizin verdiğiniz
maddî ve manevî destekler, elinizle ve dilinizle verdiğiniz destekler, savunmalar, korumalar o yolun var olmasını ve devamlılığını
sağlayacağından dolayı, siz de bundan sevap ya da günah olarak
payınızı alacaksınız. Nasıl bir yola vesile olduğumuz ve devamlılığını sağladığımız önemlidir. İslâm’ın yayılmasına, anlaşılmasına ve
yaşanılmasına verilen her katkı, ona vesile olan kişi için, kıyamete
kadar yapmış gibidir. Sizden sonra devam eden mü’min nesil, hayır
kurumları ve geriye bırakılan hak ilimler, sizin amel defterinizi açık
tutacaktır.
Laik ve demokratik yolların devamı için verilen destekler ve
bundan dolayı Allah ile hâkimiyet yarıştıranları savunma, koruma
için birer vesiledir. Laik ve demokratik yollara verilen desteklerle,
içki, kumar, zina, Allah ve Rasulüne savaş açmak olan faiz, piyango,
zulüm, rüşvet, hakkın yaşanmasına, anlatılmasına engel olma gibi
nice haramlar ve zulümler sizin verdiğiniz desteklerle hayatın her
alanına yayılmış ve siz bunlardan aynen yapmış gibi günah kazanacaksınız. Âhirette işlemediğiniz nice haram ve şirklerin hesabını,
Allah’a vereceksiniz. Bidat ve hurâfe doldurulmuş yapıları savunmak, desteklemek de yapmış gibi, kişinin defterine kaydolacaktır.
Hâkimiyet, ancak Allah’a aitken, sizin savunup verdiğiniz destekle,
kendinize ve vekillerinize geçecektir. Sizin verdiğiniz desteklerle,
Allah ile savaşılmış olunacaktır. Bunun da hesabını siz ve vekilleriniz beraber vereceksiniz. Hiç birinizden günah eksilmeyecek.
Verdiğiniz siyasî desteklerle, yönetim olarak Kur’3an’ın yüzde yetmiş beşi uygulanmayacaktır. Yani Kur’ân’ın yüzde yetmiş beşini Allah’dan alarak vekillere ve kendinize vermiş olacaksınız.
Rasulullah (s.a.s.) hadiste: “İslâm’da, iyi bir çığır açan kimseye,
bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da, kendisine verilir. Fakat onların sevabında, hiçbir şey noksanlaşmaz. Her
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kim de, İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O
kötü çığırda yürüyenlerin günahlarından da, ona pay vardır. Fakat
onların günahlarından da, hiç bir şey noksanlaşmaz.”(Müslim)
Siyasî verilen desteklerle, açılan yolları korumakla yapılanlara
ortak olunacağı gibi, İslâm’da da hak ya da bâtıl adına oluşturulan yolların devamına vesile olanlar onu yapmış gibi olacaklardır.
Toplumda, yapılan iyiliklerden ve desteklerden sevap beklenirken,
vesile olunan şirk, haram, bid’at ve hurafelere kimse ortak olmaz.
Veya ortak değilmiş gibi davranır. Hayra vesile olan yapan gibidir
denir de, kötülüğe vesile olan yapan gibidir, denmez. İyilikler kendilerine, kötülükler başkalarına bakışındadırlar. Kur’ân ve Sünnet’te yeri olmayan, her ne ortaya konmuşsa, yapan ve destekleyenler, yapılanlara ortaktır. Hakkı ortaya koyan ve destekleyenler
de aynı şekilde iyiliklere ortaktır. Sohbeti yapan ve dinleyenler beraber ortaktırlar. Kitabı yazan, maddî destek veren, okuyup kabul
eden, anlatan ve yaşayanlar beraber ortaktırlar.
Halife olan insanın yeryüzünde yaptığı her iş ibadettir. Ya Allah
adına, onun iradesi olan Kur’âna göre ya da kendi irade ettikleri
yasalara, bid’at ve hurafelere göre yaşarlar. Sonuçta her amel, her
fiil, her yaşantı, hak ya da bâtıl namına ibadettir. Yani, bir hüküm
koyucunun hükmüne itaattir. İtaat etmek de, ibadettir. Rabbimiz,
Zâriyat Sûresinde: “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” buyurur. İbadet etsinler, yani benim belirlediğim,
hükmünü koyduğum yasalara göre, hayatlarının her alanını sevk ve
idare etsinler diye yarattım, buyurmuştur.
Yeryüzünde halife olan ve ibadet etmesi, yani itaat etmesi gereken insanın, itaat edeceği yasaları, din adına ve siyasî olarak, hayatın tüm alanlarında kim belirleyecek? Rabbimiz Allah, insana her
şeyi birbirinden ayıracak akıl, bir tarafa yönlendirecek irade vermiştir. Bundan dolayı insan, kendi akıl ve iradesiyle “hâkimiyet bize
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aittir” demesin. Neleri yapıp, neleri yapmayacaklarının yasalarını
kendileri belirlemesin ve belirleyenlere karşı uyanık olsun diye,
A’râf Sûresinin 172. ayetinde beyan buyrulduğu üzere insanlardan
bir söz aldı. Âdemoğullarının sülblerinden zürriyetlerini yaratıp,
onları kendilerine şahid tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim”
dedi. İnsanlarda “Belâ” evet, sen bizim Rabbimizsin dediler. Rabbimiz bu sözü aldı ki, “kıyamet günü biz bundan habersizdik, demeyesiniz” diye. Yine devamındaki ayette “Daha önce atalarımız şirk
koşmuştu, biz de onlardan sonra gelen bir topluluğuz. Şimdi hakkı
iptal edenlerin yüzünden bizi helâk mı edeceksin, dememeniz için
(Allah, sizden söz aldı)”(A’râf/173). Ataların yolu, hak ise takip edilecek yoldur. Eğer bâtıl ise redddedilmelidir.
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ıyamet günü insan, kurtuluş için yollar arayacak. Kurtuluş ise
bugün dünyada yapılanlarla olacaktır. Yarınki pişmanlık da bir
işe yaramayacaktır. Rabbimiz, insan bu pişmanlığı yaşamasın diye
bu sözü alıyor ve bize de söylememizi emrediyor. Yarın, bilen anlayıp anlatmadığından, duyanlar da duyup duyurmadığından sorulacaktır. Allah’ın (c.c.) yüzden fazla isim ve sıfatları varken, ruhlar
âleminde neden sadece Rab tasdik ettirildi? Allah’ın (c.c.) sıfatı
olan Rab nedir?
Rab: Bir yerde yasa belirleyip, o yasalarla o yeri çekip çeviren,
eğitip terbiye eden, hükmeden, mâlik ve efendi olan, çekip çevirdiklerini rızıklandırandır. Allah (c.c.), insandan Rab sözünü aldı ki,
insan yeryüzüne geldiğinde kendini rab yerine koymasın. Ruhlar
âleminde verilen “Rabbimizsin” sözünün gereği dünyada imtihanı
olunmakta ve kabirde de hesabı sorularak, “Rabbiniz kim” denilmektedir. Yani dünyada size neyi yapıp, neyi yapmayacağınızın kurallarını belirleyen, hayatınızı düzenleyen, eğitip, terbiye edeniniz,
yasalarınızı belirleyeniniz kimdi? denilecek.
“Herhangi bir şey hakkında ihtilaf ederseniz onun hükmü Allah’a
aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Yalnız O’na tevekkül ettim ve
yalnız O’na yöneldim.”(Şura/10)
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İnsanlar arasındaki ilişkilerde her neye ihtilaf edilirse, o meselenin hükmünü Rabbimiz belirler. Yaşanılacak her hükmü belirleyen, çekip çeviren ve terbiye eden Rab, sadece Allah’tır. İnananın,
Allah’ın iradesi olan Kur’ân’a güvenmesi ve Onu yaşaması, Allah’a
tevekkül etmesidir. Tevekkül, birini kendinize vekil kılıp, güvenmeniz ve hayatınızın sevk ve idaresini teslim etmenizdir. Allah’ın
yasası olan Kur’ân’dan başka yasaları yaşayıp destekleyenler, o yasaları belirleyenleri vekil kılıp onlara güvenmişlerdir.
“İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilâh yoktur. O,
her şeyin yaratıcısıdır. O halde ona ibadet edin. O, herşeye vekildir.”
(En’âm/102)

Mü’minseniz size yasa belirleyen ve o yasalarla hayatınızı çekip
çeviren Rabbiniz sadece Allah’tır. Hayatın her alanında onun belirlediği hükümlere göre yaşayanlar, ona itaat etmişlerdir. Allah’a itaat
edip, Kur’ân’la hayatını düzenleyenler, O’nu ilâh kabul etmişlerdir.
Allah’dan başka her itaat edilen, İslâm’ın karşısına çıkarılmış, hükümlerine ve iradelerine tâbi olunmuş ilâhlardır. Rabbimiz, “Bana
itaat edin ki, beni ilah kabul etmiş olursunuz” buyurur. Allah’a itaat, onu ilah kabul etme, siyaset ve din adına çıkarılan yasalara, fikirlere, düşüncelere, bencelere itaat etmek de başkalarını ilâhlar
edinmedir. Tanıyıp güvenilene itaat edilir, itaat edilen ilah, itaat
etmek ise ibadet, güvenilip hayat teslim edilen de, vekildir. Hayatı
din adına, siyasî olarak çekip çevirecek ve eğitecek yasaları belirleyenler rab, yönetenlerde meliktir. Kimin yasalarına göre yaşanıldığı
çok önemlidir. İslâm’la çatışan bâtıla tâbi olanlar, birbirlerini rabler
edinmişlerdir.
“Allah’ı bırakıp da, bir kısmımız diğerini rabler edinmesin. Eğer
yüz çevirirlerse deyin ki, şâhid olun, şüphesiz biz Müslümanlarız.”
(Âl-i İmrân/64)
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İnsanın dünya hayatının sevk ve idaresi için mutlaka yasa ve
kurallar lazımdır. Mesele, bu yasaları Allah mı belirleyecek, yoksa
insan mı? Yasa belirleyen ve o yasalarla yöneten, yetiştirip terbiye
edenler de rab olurlar. Kimin yasalarına göre hayatlar düzenleniliyorsa o rabdir. Bu mânâda, ya Allah’ın yasalarına ya da insanların yasalarına itaat olunarak rab ve ilâh tercihi yapılmıştır. İnsanın yasalarına itaat edip yaşayanlara Rabbimiz, beni bırakıp birbirinizi yasa
belirleyen ve itaat ettiğiniz rabler edinmeyin buyurmaktadır. Sizin
hakkı hatırlatmanız karşısında dinlemeyen, tâbi olamayan, din adına oluşturulan yollara, laik ve demokratik yasalarla yöneten ve yönetilmeye razı olanlara deyin ki, “şahid olun ki, Allah’a, kitabına ve
Rasulüne itaat edip, hayatın her alanında yaşayan Müslüman biziz.”
“De ki insanların Rabbine, Melikine, İlâhına sığınırım...”(Nas/1-3)
Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın “de ki” emrini üzerine alıp, hakkı diyen mü’minlerin neleri demeleri gerektiğini Rabbimiz üç yüz
küsür ayette bildirmiştir. Dünyadaki bütün insanların hayatlarına
yasalar belirleyen, kader takdir eden, bedenlerini çekip çeviren,
imtihanlarla terbiye eden Rabbe, istemeseler de hayatlarını ve bedenlerini koyduğu yasalarla yöneten melike, mecburen itaat etmek
zorunda oldukları İlah’a ben ancak sığınırım de. Ancak O’nu Rab,
Melik ve İlâh olarak sığınıp kendime veli edinirim de. Sığınılıp yardım istenilen, koruyup gözeten ve emredip yöneten de velidir.
“De ki, Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Halbuki O,
bizimde Rabbimiz, sizinde Rabbinizdir. ..”(Bakara/139)
Müslümanlar, Yahudîler, Hristiyanlar, hindu ve budistler gibi
nice topluluklar, Allah’ı kendilerine has kılmışlardır. Kendilerini,
Allah’ın sevgili kulları kabul ederler. Oysa Allah (c.c.), her insanın
hayatına yön veren tek ve hak Rableridir. Allah’ın yasalarına tâbi
olup, hayatlarını onun iradesine teslim ederek Rab ve İlâh kabul
edenler sadece mü’minlerdir. Diğerleri Allah’ın isim ve sıfatlarını
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din adamlarına ve siyasilere vererek şirk ve küfür içindedirler.
“De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, O’ndan başka Rab mi arayayım?..”(En’âm/164)
Allah’dan başka hayatlarına yasa belirleyip o yasalarla yaşayanlara de ki, Allah (c.c.) tüm kâinatın yasalarıyla çekip çevireni, terbiye edeni iken, ben hayatımı iradesine teslim edeceğim, Allah’tan
başka bir rab mi arayayım? Hayatıma hükmedip yöneten, Allah’dan
başka insanları kendime siyasi ve din adına kurallar koyan Rab mi
arayayım. Yahudî ve Hristiyanlar din adına ve sevap umuduyla Allah’a şirk koşarlar. İslâm adına aynı fiil ve eylemleri yapanlar, Allah’dan başka hayatları yöneten rabler edinirler.
“De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım...”
(A’râf/203)

Hayatın sevk ve idaresi için Kur’ân’ı vahyeden, Rab’dir. Kendi
yasalarını belirleyip, destekleyenlere de ki: Ben ancak Rabbin iradesi olan vahye, hayatın her alanında itaat edip uyarım. Herkesin
hayatına yön veren bir rabbi vardır. De ki: Benim hayatıma yön
veren Rab sadece Allah’dır. Rab, hayata hükmeden yasaları, hayat
programını indirmiştir.
“Onlara, ‘Rabbiniz ne indirdi denildiğinde’ onlar, ‘öncekilerin masalları’ dediler.”(Nahl/24)
Mekke toplumu, Kur’ân’ın tarihî hadiseleri anlatımına, geçmişin
masalları gözüyle bakıp ibret ve ders almadılar. Bugün de Kur’ân’ın
iki binden fazla ayetle tarihin iyi ve kötülerinden bahsetmesini,
tarih diye anlatır ve dinlerler. İbret almadıklarından, tarihin batıl
yolları devam etmektedir. Bu da onların bu ayetlere geçmişin yaşantıları ve masalları bakışında olmalarındandır.
“Ey zindan arkadaşlarım! Birbirinden ayrı olan çokça rabler mi
hayırlı, yoksa (Vahid) bir ve tek, kahredici olan Allah mı?”(Yusuf/39)
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H.z. Yusuf’un zindandaki arkadaşlarına söylediği sözü, Rabbimiz bize bildirmektedir. İnsanların hayatlarını yasalar koyarak çekip çeviren, din adına ve siyasî alanlarda birçok rabler mi hayırlıdır,
yoksa tüm isim sıfatlarıyla bir ve tek olan, dilediğini imtihanlarla
kahredici olan, Allah mı Rab olarak daha hayırlıdır. Dünyada hükmeden Rab, âhirette de tek hükmedecek olan Rab’dir.
“Şüphesiz ki, Rabbin kıyamet gününde, ihtilaf ettikleri hususta,
aralarında hüküm verecektir.”(Nahl/124)
Dünden bugüne, ihtilaflar bitmedi ve bitmeyecektir de. Her
ihtilafı da biz sonuca bağlayarak çözemeyeceğimiz gibi, böyle bir
zorunluluğumuz da yoktur. Mü’mine, sadece Peygamberler gibi,
hakkı hatırlatma emredilmiştir. Birçok meselenin çözümünün nasıl olduğunu ve kimin haklı olduğunu, kıyametin tek söz sahibi ve
hükmü tek geçerli Rabbi olan Allah (c.c.), o gün sorunları çözüme
bağlayacaktır. Herkesin bugün kendilerini haklı gördüğü bir yerde,
asıl hakkı ve haklının kim olduğunu Rabbimiz ortaya koyacaktır.
Ehl-i kitap, din adamlarına kayıtsız ve şartsız itaat edince, Rabbimiz, onların şirk ve küfür durumunu ayetleriyle bildirdiği gibi,
Yahudî ve Hristiyan toplumlar gibi yaşayanların da durumu bildirilmiş oldu.
“Onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rabler
edindiler...”(Tevbe/31)
Din adına şu haramdır, şu helâldir diyenler, bu câizdir veya değildir diyenler, bunlar şirk, küfür veya değildir diyenler, yani din
adına Allah’ın belirlemediği nice şeyleri kendi görüşleriyle dindendir diyenler, kendilerini rab yerine koydukları gibi, onlara tâbi olanlar da onları rab yerine koymuş ve itaat etmişlerdir. Tevbe suresinin
31. ayeti gelince Adiy bin Hatem, Rasulullah’a gelip, “Hristiyanlar
din adamlarını rabler edinmiyorlar” deyince Rasulullah: “Onlar, din
adamlarının Allah’ın haram kıldığını helâl, helâl kıldığını da haram
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kılmıyorlar mıydı” buyurdu, O da: “Evet böyle yapıyorlardı” dedi.
Rasulullah (s.a.s.): Bu, “onların söylediklerini kabul etmekle rab
edinmiş, itaat ederek de onlara ibadet etmişlerdir” buyurdu.(Tirmizi)
Bugün din adına önüne gelenin konuştuğu bir yerde Tevbe Sûresi
31. ayetini kimse üzerine almamakta.
Din adına ve siyasî alanlarda kim Allah’ın hükmünün yerine,
her ne hüküm koyarsa, kendini rab yerine koymuş olur. İnsanlar
da o hükümleri kabul ederek, onları rab yerine koyarlar. O yasalara
ve hükümlere göre itaat edip yaşarlarsa, onları ilâh yerine koymuş
olurlar. O yasalar ve kurallar da onların dinleri, itaat edip yaşamaları da, ibadetleri olur. Her insanın yeryüzüne ne amaçla geldiğini ve
Allah’a “Rabbimizsin” sözünü verdiğini bilme hakları vardır. Bunun
için kitaplar ve peygamberler gönderilmiştir. Bugün de hakkı hatırlatma vazifesi, İslam adına o hakkı ortaya koyan davetçilerindir.
Kur’ân da, önemine binaen dokuz yüz yetmiş ayette rab geçer.
Firavun, Musa (a.s.) döneminde atalarından gelen yasalarla Mısır’ı yönetiyordu. Rabbimiz Allah Hz. Musa’yı, Mısır’a Peygamber
olarak göndererek Firavun ve toplumuna, yalnız Allah’ı ilâh ve rab
edinmeleri gerektiğini bildirdi. O zamana kadar kimse, firavunlara
ve etrafındaki ileri gelenlere haddi aştıklarını ve zâlim olduklarını
bildiremedi. Firavun, Hz. Musa’ya: “Âlemlerin Rabbi de nedir,” diye
sordu. Hz Musa “Benim Rabbim yer, gök ve içindekilerin Rabbidir.
Eğer gerçekten bilmek isteyenlerseniz.” dedi.(Şuara/24) Yani, ey firavun, sen küçücük Mısır’da rablik ortaya koyuyorsun, benim Rabbim ise yerin ve içinde her ne varsa, göklerin ve içinde görünen ve
görünmeyen her ne varsa, onları yasalarla çekip çeviren, yöneten
Rabbidir.
İnsan bedeninde on trilyon hücre, yüz trilyon bakteri olduğu
söylenilir. Sekiz milyar insan ve bunlardaki hücre ve bakterileri düşünün. Âlemlerin Rabbi, onların hepsinin tek tek yasa koyup çekip
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çevirenidir. Onun dışında dünya üzerindeki diğer canlılardaki hücre ve bakteri sayısını düşünün, bu insanın anlayabileceği bir durum
değildir. Allah (c.c.), sadece kitap gönderen ve kader belirleyen Rab
değildir. Gördüğümüz ve görmediğimiz nice yaratılmışları, yasalarıyla çekip çevireni, terbiye edip, yönetenidir. İnsan aklının bunu
anlaması çok zordur.
Kur’ân, Firavun’dan ismen 78 defa bahseder. Bu tiplemeye dikkat edin, kıyamet gününe kadar Firavun gibi niceleri, kendilerini
bulundukları yerlerde Allah’ın yasalarını bir tarafa bırakıp, kendi
kafalarından yasalar çıkarıp, insanları yönetmeye kalkışacaklardır.
Bunlara karşı siz bulunduğunuz yerde uyanık olun diye Kur’ân’da
genişçe bildirilir. Dünya hayatının devamlılığı için yasa ve kurallar
ve o kurallarla çekip çevirmek gerekir. Mesele, bu kuralları kimin
belirleyeceğidir. Allah (c.c.), bu kuralları belirleyen Rab benim derken, insanlar da yaşayacağımız kuralları belirleyen rab biziz derler.
Yani, hâkimiyet, bize aittir derler. Hak ve bâtıl çatışması da buradan başlar.
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âlik; ele geçirmek, sahip olmak, hâkim olmak, kontrol ve
idare etmek, güç ve otorite kullanmak, düşünce ve davranışlarına hâkim olmak, duygularına sahip olmak manalarına gelir. Allah (c.c.) dışında hiçbir varlık mâlik olamaz. Malik olanın elinden,
mülk ve mal alınmaz, eksilmez. Mâlik olan, bir başkasına muhtaç
olmaz.
İnsana düşen, Allah’ın verdiği mülkü emanet kabul edip, sahiplenmemesidir. Karun bakışı malı, firavun bakışı mülkü, saltanatı
sahiplenmektir. Sonra da sahiplendiğiniz şeyleri, “istediğim gibi
kullanırım” sonucu çıkar. Mal sahiplenince ve istediğim gibi kullanırım denilince problemler, kavgalar, tartışmalar, hasetler, kinler
bitmeyecektir.
Mülkün gerçek sahibi olan, mâlik olduğu mülkünü dilediğine
verip dilediğinden de alabilendir.
“De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü alırsın.…”(Âl-i İmrân/26)
Aslında Rabbimiz Allah, insana, mülkün sahibinin kim olduğunu hatırlatmaktadır. Elindeki makam, mal ve imkânları kendi kazanımı ve sahibi olduğu bakışında olanlara, mülkün gerçek sahibinin kim olduğunun insanlara, “de ki” emriyle denilmesini emreder.
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Allah’ın dışında her ne varsa mülktür. İnsan da, Allah’ın yarattığı
mülklerden bir mülktür. Mülkü olan insana, diğer mülklerinden
dilediğini verip, dilediği zamanda onlardan alandır. İnsan emaneten kullanacağı mülkü, kendi kazanmış ve sahibiymiş gibi davranır.
İnsanın bedeni ve istifade ettiği her şey kullanılan mülktür. Mâlik
olanın elinden, mülk alınmaz. Alıp veren de mâlik olandır.
İnsana bedenini ve istifade ettiği her nimeti kendi mülküymüş
gibi kullanması, asıl mülkün sahibi olan Allah’a kendisini ortak
görmesidir. “Yoksa onların mülkte (hükümranlıkta) bir payımı var?
Eğer öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğunu dolduracak kadar bir şey bile vermezlerdi.”(Nisa/53)
Mülk, aynı zamanda hükümranlık ve iktidar sahibi olmaktır.
Allah’ın yarattığı mülk olan yer ve göklerde her ne varsa bunlara
hiçbir kimse ortak değildir. Niceleri sahiplenmeye kalksalar da.
Firavun ve benzerleri gibi dünyada hükümran olduğu bakışında
olanlar olduğu gibi, âhirette de kendilerini mâlik görüp hükümran
zannedenler ve istediklerine şefaat etme garantisi verirler. Ellerinde azıcık imkân olanlar, ayette bildirildiği gibi, sahip olduklarından insanları istifade ettirmezler.
Rabbimiz, mülkünün sınırlarını bildirir. “Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin mülkü kendisine ait olan Allah, yüceler yücesidir...”(Zuhruf/85)
Yüceler yücesi olan, ancak mülkün tek sahibidir ve mülkünü dilediğine verir, o mülkü dilediği gibi de yönetenidir. Yer ve göklerde
olanları sevk ve idare eden, evirip çeviren, yöneten ancak güç ve
kudret sahibidir. Sadece o güç sahibine itaat edilir. O’nunla irade ve
hüküm yarıştırılmaz.
Allah (c.c.), insanın mâliki ve yöneten melikidir. “De ki: İnsanların melikine sığınırım.”(Nas/2)
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Benim sığınıp güvendiğim, insanların melikidir, de. İnsanların
hayatlarının tek sahibi, dilediğine verip dilediğinden de alan, dilediğini imtihanlarla sınayan, üzerlerinde dilediği kaderi uygulayan
ve onların tek yöneten melikidir. De ki, benim sığındığım Allah,
kendinde güç ve kuvvet var kabul edip, insanları kendi yasalarıyla
ve görüşleriyle yönetmeye çalışan siyasilerin ve din adına var olanların da melikidir. Onların ellerindeki imkânları veren Allah ile insanları yönetmede melik olarak yarışanların da meliki olan Allah’a
sığınırım, de.
Allah (c.c.), yer ve göklerin sahibi ve yöneten mâlik ve meliki
olduğu gibi, kıyamet gününün de mâlik ve melikidir. “O, ceza gününün sahibidir.”(Fatiha/4)
Âhiretin tek sahibi ve hükmü geçerli olan mâlik ve yöneten melik Allah’dır. O’nun izni olmadan kimse konuşamaz, şefaat edemez,
kimse kimseye yardım edemez. Her ne kadar, “biz istediğimize şefaat ederek cennete koyarız” diyenler olsa da, kıyametin tek sahibi
Allah (c.c.) izin vermeden kimsenin şefaat etme ve edilme hakkı
olamaz.
İnsan, dünya hayatına meyilli ve hırslı yaratılmıştır. İmtihan gereği verilenleri kendine mal edip, bunlarla insanlar üzerinde hüküm sürmek isterler. Kimse de bulunduğu konuma kendi isteğiyle
gelmedi ve gelemez. Firavun’u Mısır da, o zamanda ve önceki firavunun oğlu yapan, mâlik olan Allah’dır. Kimse anne ve babasını
tercih edemez. Firavun, kendisine verilenlerle aynı şeyi yapıp, Mısır’da önce mâlik oluşunu topluma tasdik ettirdi. Mâlik olmadığı ve
verilenler her ân kendisinden alınabilecek olan o yerde mâlikmiş
gibi davranmıştı. Bu zamanın kendilerini mâlik görenleri de, aynı
bakış ve tavırdalar. “Firavun kavmine seslenerek dedi ki: Ey kavmim,
Mısır’ın mülkü ve altından ırmaklar akan şu nehirler benim değil
mi? Görmüyor musunuz?”(Zuhruf/51) Yani Firavun, Mısır ve toplu31
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munu ele geçirip, onlar üzerinde hüküm koyup idare eden, duygu
ve düşüncelerine sahip olup yöneterek, “mâlik benim” dedi. Mâlik
olduğu o yeri ve toplumu yöneterek de melikleri oldu. “Mısır’ın sahibi benim olduğumu görmüyor musunuz?” dedi.
Firavun da toplumuna bunu kastederek, “Mısır’ın sahibi mâlik,
yöneten meliki kim?” dedi. Toplum da, Firavun’un Mısır’ın sahibi
mâlik oluşunu kabul edince, “(İnsanları) bir araya topladı ve onlara
seslendi. Ben sizin en yüce rabbinizim, dedi”(Naziat/23-24).
Sâhib olarak mâlik, yöneterek melik olduğum Mısır’da yönetmek için kuralları ve yasaları belirleyen, o yasalarla Mısır’ı çekip
çeviren, eğitim kurumlarıyla terbiye eden ve hazineden insanları
rızıklandıran, maaşa bağlayan rab benim demişti. Dünya üzerinde kendilerini mâlik gören niceleri, topluluklar, cemaatler ve siyasî
partiler oluşturup bir kesimi ele geçirir, kurallar koyup yönetir, “biz
olmazsak daha kötü olursunuz” korkusu verirler. Duygu ve düşüncelerine sahip olup istediklerini yaptırarak, onlar üzerinde mâlik
olurlar. İstedikleri gibi yöneterek de, melikleri olurlar.
Bugün de aynı yasalar ve sözler irade edilip söylenirken, niceleri
bu yapılanlarla Allah ile mâlik, melik ve rablikte yarışıldığının farkında değildirler. Allah (c.c.): “Hüküm ancak Allah’a aittir”(Yusuf/40)
derken, insanlar da hâkimiyet hakkı, yani, nasıl yaşayacağımızın,
neleri yapıp yapmayacağımızın kurallarını, yasalarını kayıtsız ve
şartsız biz belirleriz, derler. Hâkimiyet, yani hüküm koyma ve o yasalarla çekip çevirme hakkı bize aittir diyenler, aslında Firavun’un ve
ona yönetim hakkı veren toplumun dediği gibi, yaşadığımız ülkede,
işyerinde, ailede, hükmeden ve yöneten en büyük rab biziz derler.
Farkında olunmadan veya olunarak Firavun gibi, Allah ile irade yarıştırılır. O zaman sorulur, hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’a mı, yoksa insanlara mı aittir? Bu da yetmeyecek, bir de niceleri irade ortaya
koyup, hüküm belirleyerek yarışa kalkıştıkları Allah’a duâ ederek:
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“Ya Rabbî, biz seninle yarışıyoruz, ama sen bu yarışımızda bize yardım et, yasalarımızı ve yönettiğimiz sistemi koru” demiş olurlar.
Söylemesi bile abes olan bu işleri, İslâm adına, Allah’a karşı yapmak, nasıl bir akıl tutulması ve cahilliktir. Ama siz akıl ve iradenizi
siyasîlere ve din adamlarına verip, yaptıklarını sorgulamaz, yapılan
yanlışlığı size anlatan davetçilere inanmaz ve araştırmazsanız, firavunlar ve onlara itaat eden toplumlar gibi haddi aşmaya devam
edersiniz. Allah ile de yarışa girmiş olursunuz. Sonra firavun ve
nemrutlara kızar, lanet okur, aynı işi yapanları ve kendinizi ise över
ve cennetlik kabul edersiniz.
Firavun, toplumuna, Mısır’ın sahibi olan mâlik ve yöneten melik kendisi olduğunu tasdik ettirip, sonra Mısır’ı yasalarıyla çekip
çeviren, toplumun nasıl yaşayacağını kural ve yasalarla belirleyen
rab benim, hatta en büyüğü benim, demişti. Aynısı bugün de dünyada din adına ve siyasî alanlarda yönetme ve desteklerle, demokrasi, laiklik, kapitalist ticaret ve benzeri yasalar ve kurallarla mâliklik, yöneten meliklik, çekip çeviren rablik ortaya konulmaktadır.
Firavun, Mısır’da mâlik, melik ve rabliğini topluma kabul ettirince, Hz. Musa’ya: “Yemin olsun ki benden başka ilâh kabul edersen, seni zindana atarım” dedi.(Şuâra/29)
Bir yerde kim yasalar belirleyip orayı çekip çeviriyorsa rab, ona
itaat ediliyor, yasalarıyla yaşanılıyorsa, övülüp çok seviliyorsa ilâh
olur. Firavun da Hz. Musa’ya Mısır’ı yasalarla çekip çeviren rab benim, sende bana itaat edip övecek ve kurallara uyup severek beni
tek ilâh kabul edeceksin, dedi. Her kural koyan belirlediği kurallara uyulmasını, itaat edilip, sevilip övülmesini ister. Firavun da bunu
yaptı. Yönettiğim bu ülkede bana itaat edeceksiniz, dedi. Bugün
de kural koyan ve yönetenler, siyasî ve dinî ölçü belirleyenler, bize
itaat edeceksiniz, bizi gündeminizden düşürmeyecek, bizi sevip
öveceksiniz diyerek, kendilerini ilâh yerine koyarlar.
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lâh; kendisine itaat edilip, kurallarına göre yaşanılan, ibadet
kastıyla uyulan, eksiksiz ve hatasız kabul edilen, çok övülüp, çok
sevilendir. Yani, insanın hayatı için vazgeçemediği, olmazsa olmaz
gördüğü her şeydir ilâh. İnsanın vazgeçemeyeceği, hayatı için olmazsa olmaz olan, sadece Allah’dır. Çünkü O, Kayyum’dur, hayatın
devamlılığını sağlayandır. İtaat de sadece, O’na olmalıdır.
Dün olduğu gibi bugün de siyasî, din adına ve diğer alanlarda
kurallarına ve yasalarına itaat edip, ibadet kastıyla uyup, sevap bekledikleri, hatasız ve eksiksiz gördükleri, çok sevip çok överek gündemlerinden düşürmedikleri her ne ve kim varsa, onların ilâhları
olmuştur. Allah’ın iradesi olan Kur’ân’dan bir ayeti bilmeyenler, ne
kastettiğini anlamayanlar, anlama ve bilme ihtiyacı duymayanlar,
Rasulullah’ın (s.a.s) bir sözünü dillerine almayanlar, siyasî liderlerini, hoca, şeyh ve veli edindiklerinin hayatlarını, kerametlerini, siyasîlerin yaptıkları icraatlarını dillerinden düşürmez, onlara
mutlak itaat edip, eleştirmek için bile söz ettirmezler. Ölümüne
destek verip, dünya ve âhiret hayatları için vazgeçilmez kabul ederler. Allah’a karşı yapılan şirk ve haram itaatsizliklerine mazeretler
bulanlar, siyasî liderlerine ve veli edindikleri din adamlarına itaatsizliğin mazeretini kabul etmezler. Onların yardım ve himmetle-
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rinden uzak kalma korkusu taşırlar. Onların varlıkları için destek
olur ve asla gündemlerinden düşürmezler.
Siyasî ve din adına niceleri Allah ile yarıştırdıklarının, Allah’ın
isim ve sıfatlarını onlara verdiklerinin, farkında değildirler. Niceleri
de farkında olup inâdî olarak yaparlar. Ele geçirip, yöneterek mâlik
ve melik oldukları insanların din adına ve siyasî alanlarda, kendi
kural ve yasalarına uyup itaat etmelerini isteyenler, kendilerini onlar üzerinde ilâh görürler. İnsanlar da onlara itaat edip, sevip överek
ilâh yerine koyarlar. İnsan, sevdiğine itaat eder ve onu över. İtaat edilen sevilir, sevilen de övülür. Övülen, değerli görüldüğünden dolayı
korunup desteklenir. Bunlar da ilâh olur. Firavun’da Hz. Musa’ya:
“benden başka ilah edinirsen seni zindana atarım” demişti. Yani, benim yasalarıma itaat edip yaşayacaksın, sadece beni sevecek, yaptıklarımı öveceksin. Gündeminde sadece ben olacağım, demişti.
Kur’ân’da Rabbimiz Allah yüz yirmi yedi ayette ilâhı bildirir.
“Allah ile beraber başka bir ilâh çağırma (O’ndan başka bir ilâha
itaat etme), O’ndan başka ilâh yoktur...”(Kasas/88)
Allah ile beraber başka ilâhlar edinme, yani, Allah’ın iradesi olan
Kur’ân’dan başka yasalara itaat etme denir. Çünkü ilâh, itaat edilendir. Allah’a namaz, oruç, hac gibi bir kısım ibadetlerle itaat edip,
hayatın çok alanlarında siyasîlere ve din adamlarına kayıtsız ve şartsız itaat ederler. Onların görüşlerine ve yasalarına göre yaşarlar. Siyaset, hukuk, eğitim, ticaret gibi alanlarda ve din adına İslâm’da yeri
olmayan bid’at ve hurafelere tâbi olurlar. Oysa Rabbimiz, Allah ile
beraber başka ilâhlar edinme, diye emreder. Çünkü O’ndan başka
insanın itaat edeceği, sevip, öveceği başka ilâh yoktur.
“Onlar kendileri için izzet ve şeref olsun diye Allah’dan başka ilâhlar edindiler.”(Meryem/81)
İnsanın Allah’dan başka birine tâbi olup itaat etmesi, çok sevgi
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ve saygı duyması, övmesi onu ilâh edinmesidir. İslâm’a karşı yapılanlarda sesi çıkmayanlar, kendi siyasî lider ve veli edindiklerine
söz ettirmezler. Bunu yapmaları siyasî ve dinî ilâh edindiklerinin
yanında izzet ve şeref aradıklarındandır. Siyasîlerin ve dünyalık din
adamlarının yanında izzet ve şeref arayanlar, onların makamları
alındığında kendileri de izzetsiz kalırlar. Oysa izzet ve şeref Allah’ın, Rasulünün ve mü’minlerin yanındadır.
“Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’dan başka ilahlâr edindiler.”(Yâsin/74)
Dünya insanının ve İslâm toplumunun çoğu, Allah’dan başka
yasa belirleyenlere itaat edip, hayatlarını onların yasalarıyla çekip
çevirirler. Allah’ın hükmünün dışında yaptıkları bu itaatle onları
ilâh yerine koymuşlardır. İstediklerine ulaşmak için veli edindiklerini Allah ile araya koyar ve istediklerine kavuşmak isterler. Siyasîlere dünyada menfaat görmek ve elde etmek için itaat ederler. Âhirette de din adamlarından, veli edindikleri şeyhlerinden şefaatle
yardım göreceklerine inanırlar. Oysa dünyada da, âhrette de tüm
yardım Rabbimizdendir.
“Allah’dan başka ilâhlar mı edineyim? Ki, Rahman olan Allah,
bana bir zarar vermeyi dilediğinde, o ilahların şefaatı bana bir fayda
vermez. Beni kurtaramazlar da.”(Yasin/23)
Allah’ı bırakıp hayatımız için itaat edeceğimiz, çok sevip öveceğimiz ilâh mı edineyim? Oysa Allah’ın takdirinden başkası olmayacaktır. Dolayısıyla da itaat edilecek O’ndan başka ilâh edinmeye
gerek yoktur. Allah (c.c.) bir kuluna bir zarar dilerse, buna engel
olacak hiçbir makam sahibi olamaz. Bunun niceleri farkında değildirler.
“Allah, iki ilâh edinmeyin. Şüphesiz ki O, yalnız tek bir ilâhtır.
Sadece benden korkun, dedi.”(Nahl/51)
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Allah (c.c.), iki ilâh edinmeyin, yani benden başkalarının yasalarına uymayın, Benden başkasını övmeyin, Benden başkalarını
vazgeçilmez kabul etmeyin. Çünkü Ben tek itaat edilecek, yasalarına uyulacak İlâhım buyurur. İnsan, korktuğuna itaat eder, Rabbimiz de “sadece Benden korkun ve Benim rızamdan uzak kalma
endişesi taşıyın”, buyurur.
“Hevâ ve hevesini kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi
vekil olacaksın.”(Furkan/43)
Hâkimiyet, kayıtsız ve şartsız millete aittir diyenler, kendilerini
ilâh yerine koyarlar. Hevâlarından yasalar çıkarırlar ve o yasalara
itaat edip yaşarlar. Bu da, onların kendi fikirlerine itaat etmeleri
ve hevâlarını ilâh edinmeleridir. Bunlar, Allah ile irade yarıştırırlarken, siz mi onlara vekil olup Müslüman ve mü’min diyerek, onları temize çıkaracaksınız. Allah’ın müşrik diye vasıflandırdığını,
siz mü’min diye mi vasıflandıracaksınız. Oysa bu dinin ölçüsünü
Allah’dan başka kimse belirlememiştir. Allah ile irade yarıştırarak
müşrik olanları, kimse kendi zannıyla temize çıkaramaz ve onları
koruyup gözetecek Allah’a karşı vekil olamaz. Onlara Allah’ın gazabına karşı güvence veremez, şefaat etme garantisi veremez.
“O, göklerde ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir.”(Zuhruf/84)
Allah (c.c.), göklerde ve yerde her ne varsa, O’nun koyduğu yasalara itaat edip, O’nu ilâh kabul ederler. Bundan dolayı yer ve göklerde düzen bozulmadan devam eder. İnsan da, Allah’ın yasalarına
akıl ve iradesini kullanarak itaat ederek ilâh kabul eder. Allah ile
irade yarıştırıp yasalar belirleyen ve o yasalara göre yaşayan dünya
insanı, zulüm ve zilletten kurtulamıyor. Bu zulüm ve zillet kendi elleriyle verdikleri destek ve savunmalarının sonucudur. Zalimi ayakta tutarlar, sonra da “neden dünya zulümle dolu” derler. Allah’ın her
şeyi gördüğünü insan unutmuştur.
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“Şunlar bizim kavmimiz. Allah’dan başka ilâhlar edindiler. Onların ilâh olduğuna dair apaçık bir delil getirseler ya! Allah’a karşı
yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?”(Kehf/15)
Ashab-ı Kehf’in (mağara arkadaşları) kavimleri için söyledikleri bu sözü, Rabbimiz bize bildirmektedir. Bugün de dünya insanı,
Allah’dan başkalarının yasalarına göre yaşayarak onları ilâh kabul
etmişlerdir. Onların itaat edilecek, sevilip övülecek ilâhlar olduğuna dinden, yani Kur’ân’dan hiçbir delilleri de yoktur. Nice tevil
ve yorum yapsalar da hiçbir delil bulamazlar. Dine uygunmuş gibi
siyasîlere ve din adamlarına şartsız itaat ederek, Allah’a karşı yalan
uydurmuşlardır. Allah’ın dinden diye emretmediğini, dinden diye
yapanlar, itaat edenler Allah’a yalan isnat etmektedirler.
“Onlar ki Allah ile beraber ilâh edindiler. Yakında bilecekler.”(Hicr/96)
Allah’a hayatın bir kısım alanlarında itaat ederek, O’nu ilâh
edinmiş, siyasîlerin ve din adamlarının yasa ve kurallarına itaat
ederek de onları ilâh edinmişlerdir. Hem Allah’a itaat edip O’nu
ilâh görürler, hem de insanları. Hem Allah’ın yasalarından vazgeçmezler, hem de insanların yasa ve kurallarından vazgeçmezler.
Siyasîlere itaat edenler, Kur’ân’ın yaklaşık yüzde yetmiş beşini bırakarak insanların yasalarına uyarlar. Yüzde yirmi beş de Allah’ın
yasalarına göre yaşarlar. Hayatlarının yüzde yetmiş beşinde siyasîler ve din adamlarına itaat, kalanın da ise Allah’a itaat ederek ilâh
görürler. Yüzde yetmiş beş kendi iradelerine göre itaat eder, yüzde
yirmi beş de Allah’ın yasalarına göre itaat ederler.
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slâm, Allah’ın iradesi ve hâkim oluşunun ölçüsü olan yasalardır.
İnsanların hayatlarının her alanını düzenleyen kurallardır. Allah’ın iradesi olan İslâm’ı kabul edip güvenen Mü’min, o yasalara
göre hayatın her alanında yaşayan ise Müslüman olur. İslâm’ı kabul
ettim diyenin hayatında kaç ayet var ve İslâm’ın örneği olan Rasulün hayatından ne kadar haberdar? Ve hayatın ne kadarında örnek
alıyor, siyasî, hukukî, eğitim, imanî, ahlakî, helâl ve haramlar gibi
nice alanlarda itaat ediliyor?
“La ilâhe illallah” diyen Mü’min olur ve sonra imanın diğer unsurlarını da kabul eder. “La ilâhe illallah nedir? Allah’dan başka
ilâhları reddediyorum. O zaman ilâh nedir? Bunları bilmeyen,
gereğini yapmayan, Mü’min olamaz. Çünkü o uydurulan ilâhlarla, itaat edilecek gerçek ilâh olan Allah’ı, sahtelerinden ayıramaz.
Siz bir şeyin aslını bilmezseniz, sahtesini de ayıramazsanız. Allah’ı
isim ve sıfatlarıyla bilmezseniz, O’nun yerini alan ve almaya çalışan sahtelerini ayıramazsınız. Allah’ı tanıyıp, isim ve sıfatlarıyla
birlemeye tevhid denir ve o kişi Mü’min olur. Allah’ı birlemek için,
rab, ilâh, mâlik, melik, veli, vekil, kayyum, Samed gibi her isim ve
sıfatını bilip yalnız ona has kılarsanız Mü’min olursunuz. Bunları
anlatamayabilirsiniz, ama içeriğini bilmeniz ve yerine getirmeniz,
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yani bütün isim ve sıfatlarında itaati, Allah’a yapmanız gerekir.
Mü’min, Allah’ı isim ve sıfatlarıyla bir kabul edip, itaat edendir. Hayatına yasa belirleyip, çekip çeviren Rab olarak Allah’ı kabul
edip, O’nun yasalarına itaat eder, O’nu övüp, çok severek O’nu ilâh
kabul eder. Hayatının tek sahibi Mâlik ve tek yöneten Melik kabul eder. Sığınıp yardım istenilen veli, koruyup gözeten vekil kabul
eder. Hayatının olmazsa olmazı ve devamlılığını sağlayan Kayyum
kabul eder. Hiçbir şeye ve kişiye muhtaç olmayan, yardımcıya ihtiyaç duymayan, Samed kabul eder. Yani tüm isim ve sıfatlarında onu
tek kabul eder. Bu Allah’a imandır. Bunu yapanlar da Mü’mindir.
Siyasetinizi kim belirliyor, ticaretinizi, eğitim, evlenme ve boşanmanızı, ceza yasalarınızı kim belirliyor, hayatınızda kim neyi yapıp
yapmayacağınızın ölçülerini koyuyor ve sizin bu yasa ve kurallara
uymanızı istiyorsa, siz de bunları kabul edip itaat ediyorsanız, onlar sizin rab ve ilâhınızdır.
Allah’ın belirlediği yasaların yerine, bunlar kendi kafalarından
kurallar belirliyorlar veya kâfir ve müşrik olan toplumların yasa ve
dinî kurallarını size İslâm’a uygun, caiz, vacip diye sunuyorlar. Sizin
de bunları desteklemenizi ve savunmanızı istiyorlar. Hayatınız için
yasaları Allah değil de, sizin de belirleme hakkınız var derler. Yani
hâkimiyet, size aittir ve bu yasaları da vekil olarak sizin adınıza biz
belirleriz derler. Kendileri Allah ile ve O’nun yeryüzünde hüküm
koyma yarışına girişirler ve sizin de Allah ile irade yarışına girmenizi isterler. Rabbimiz: “Onlar kâfir oldukları gibi, sizinde kâfir olmanızı isterler ki, onlarla eşit olasınız.”(Nisa/89) ayetinde, kâfirlerin bu
halini bildirir. Onlar da ayetin bildirdiğini toplum üzerinde uygularlar ve kendileri gibi insanları saptırırlar.
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V

eli; kendisine sığınılıp yardım istenilen, koruyup gözetleyen,
sırdaş olan, dost ve arkadaş olan, emredip yönetendir. Velinin
hem din adına, hem de siyasî alanda Allah ile yarıştırılanları vardır. Vali, aynı zamanda o ilde veli olandır. İnsanlara sormadan tek
taraflı yasalar çıkartıp onları yönetip idare eder ve insanları koruyup gözetler. Din adına nicelerini, sığınılıp yardım istenilen, her
ân yanlarında, her istediklerini yapan yardımcı ve koruyup gözeten kabul ederler. Sırlarına vakıf, kalplerinde olanı bilen görürler.
Bundan dolayı onlara sığınıp veli görerek yardım isterler. Siyasî
alanlarda ise, emredip yöneten, güçleriyle koruyup gözeten, devlet
hazinesinden rızıklandırmasına güvenilen veli ve vali edinirler. Veli
ve vali de, Allah’ın (c.c.) isimlerindendir.
“Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfir olanların velileri ise tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi
olarak kalıcıdırlar.”(Bakara/257)
Allah (c.c.), mü’minlerin sığındığı, yardım istedikleri, koruyup
gözetenleri, sırdaşları, emredip yöneten velileridir. Allah’a hayatın tüm alanlarında sığınanları, veli olan Rabbimiz şirk, küfür ve
zulüm karanlıklarında İslâm’ın ve imanın aydınlığına çıkarır. Al43
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lah’ın hükmü olan Kur’ân’ı hayatlarından çıkarıp kendi yasalarını
uygulayan, savunanlar Allah’a baş kaldırmış tağutlardır. Allah ile
hâkimiyet yarışına girenler, haddi aşmış tağut olanlardır. Tağut, Allah’ın hükmünü kaldırıp, yerine kendi irade ettikleri hükümlerini
koyup uygulayanlardır. Tağut olanlar kendilerine tâbi olanları ise,
varsa imanlarından sonra küfrün ve şirkin karanlıklarına sokarlar.
Dünya, bunun örnekleriyle doludur. Allah’ı (c.c.) veli edinenler ise
çok azdır.
“Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri veliler edinmeyin.
Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?”
(Nisa/144)

Allah’ı isim ve sıfatlarıyla bilip birleyenler, Kur’ân’dan başka yasa
ve ölçü kabul etmeyen ve karşısına irade koymayan, Rasulullah’dan
başka hayatlarında örnek alacak lider ve şahid kabul etmeyen, ey
iman edenler. Mü’minleri bırakıp Allah ile irade yarıştıranları ve
Allah’ın Kitabı’nın üzerine kendi yasalarını geçirerek, onun üstünü
örten kâfirleri kendinize veli edinmeyin. Onları, yardım eden, koruyup gözeten, emreden veliler edinmeyin. Din adamlarını yardım
istenilen veli, siyasîleri ise emreden veliler edinmeyin. Bunu yaparsanız Allah’a karşı âhirette kendi aleyhinize delil vermiş olursunuz.
Allah’ın Kitabı’nda bildirmediği şeyi, İslâm’a uygun gibi yapmayın.
Allah (c.c.) bununla sizi hesaba çeker.
“Ey iman edenler! Yahudî ve Hristiyanları veliler edinmeyin...”
(Mâide/51)

Yahudî ve Hristiyanları veli edinenler, onların yasaları olan laiklik ve demokrasinin peşinden koşarlar. Onlardan yardım isterler,
koruyup gözeten görürler. Din adına onların bakışları gibi Allah’a
Kitab’a ve Peygamber’e bakarlar. Mü’min olanlar bunlardan beridir.
“Şüphesiz benim velim, kitabı indiren Allah’tır. O, salih kimselere
velilik eder.”(A’râf/196)
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Her insanın sığındığı, yardım istediği, emreden gördüğü velisi
vardır. İnananların diyecekleri söz ise, benim velim, Kitab’ı indiren Allah’dır demeleridir. Allah (c.c.), hayatlarını şirkten, küfür ve
nifaktan, haramlardan, bid’at ve hurafelerden, iftira, yalan, haset
ve kibirden arındırmış olan salihlerin velisi, yardımcısı ve koruyup
gözetenleridir.
“İyi bilin ki, hâlis din Allah’ındır. Allah’ın dışında veliler edinenler, biz onlara ancak bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz
derler...”(Zümer/3)
Saf, içinde hata, yalan, uydurma olmayan tek din olan yasalar,
Allah’ın iradesi olan İslâm’dır. Allah’ın dışında kendilerine emreden ve yöneten veli ve valiler edinenler, İslâm adına, Allah’a yaklaştırsınlar diye itaat ettiklerini söyler ve savunurlar. Tarih bu bakış ve
amelleri yapanlarla doludur. Bunlar da, bu zamanın bâtıl bakışında
olan kimselerin sözleridir.
Vekiliniz kim?
Vekil; bir işi birine havale etmek, teslim etmek ve güvenmektir. Yani vekil, kendisine güvenilen ve hayatın sevk ve idaresi teslim
edilendir. Vekil de Allah’ın sıfatlarındandır. Mü’minler için, güvenilip hayatın tek taraflı olarak teslim edilecek vekil olarak Allah
(c.c.) yeter. Başka vekil arayanlar, seçenler, Allah’ın vekil oluşuna
güvenmemiş demektir. Yoksa neden Allah’dan başka güvenilip hayatın yönetimi, her işi kendi adlarına yapacak birilerini siyasî ve
din adına vekil olarak seçsinler.
İnsanların çokları bunları bilmediğinden, akıl ve iradelerini siyaset ve din adamlarına teslim ederler. Çokları da bilgisizce hayatlarının idaresi için güvenecekleri vekil seçerler. Dünya ve âhirette
güvenip, yardım edecek şefaatçi gördüklerini, kendileri için vekil
belirlerler. Allah’ın yasalarını beğenmeyip, kendi adlarına ve verdikleri yetkilerle yeni yasalar belirleyen ve hayatlarını sevk ve idare
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eden vekiller seçerek Allah ile yarışırlar.
Dünya hayatı ve sonsuz âhiretleri için din adına ve siyasî alanlarda güvendiklerine hayatlarının sevk ve idaresini teslim edenler,
onları vekil seçerler. Onlara güvendiklerinden, sığınıp, yardım isterler. Kendilerini koruyup gözettiklerini düşünerek, dost görürler
ve hayatlarının idaresi için emreden ve yöneten veli ve vali edinirler. Rabbimiz, “Allah’ı veli ve vekil edinenler Mü’mindir” buyurur.
Ya da Mü’minler Allah’a güvenip yardım isteyerek veli edinenlerdir
buyurur. Allah (c.c.) Mü’minlere emredip, onları yöneten, onların
sığındıkları ve yardım istedikleri velisidir. Mü’minler, birbirlerinin
yardım edip, sığındıkları, birbirlerine hakkı emreden velileridir.
Mü’min kadınlar ve Mü’min erkekler, birbirlerine sığınıp, hakta tutan velileridir. Birbirlerinin yardımcıları ve sırdaşları olan velidirler.
Sizin güvenip işlerinizi teslim ettiğiniz vekilleriniz, aynı zamanda
sığındığınız ve emreden velilerinizdir de.
“…O, herşeye vekildir.”(En’âm/102)
İnsanların güvenip, hayatlarını teslim edecekleri siyasî ve dinî lider ve din adamlarını vekil kılmaları, Allah’ı hakkıyla tanıyamamalarındandır. Oysa insanı yaratan Rabbimizin takdirinden başkası
olmayacaktır. Takdirinden başkası olmayacak olan ve insanı yaratana ancak güvenilip hayatın sevk ve idaresi havale edilir. Mü’min
olan, her şeye vekil olana güvenir, onunla hâkimiyet yarıştırmaz.
Dünya ve âhiretlerinin selâmeti için siyaset ve din adamlarını Allah’dan başka kendisine vekil kılmaz.
“…Vekil olarak Allah yeter.”(Nisa/132)
İnsan birine sığınmak ve güvenmek zorundadır. Bundan dolayı
Rabbimiz, dünyada güvensiz olan, endişe taşıyan ve yarından yana
kaygılı olan insanoğluna buyurur ki, “güvenip dünya ve âhiretinizi
teslim edeceğiniz vekil olarak, ben size yeterim”. Bundan dolayı yaratılan insanlara bel bağlayıp, güvenip kendinize vekil seçmeyin.
46

İnsanların Sığınıp, Yardım İsteyip Güvendikleri Veli ve Vekil Kimdir?

Böyle yapmakla, Allah ile hem kendinizi, hem de vekil edindiklerinizi yarıştırmış olursunuz.
“… Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir, dediler.”(Âl-i İmrân/173)
Dün olduğu gibi bugün de Allah’ın takdirinden başkasının olmayacağını bilip, O’nun takdirine güvenip hayatlarını teslim eden
mü’minlerin söyleyecekleri sözü, Rabbimiz bize bildiriyor. Dünya
ve âhiret hayatının devamlılığı için, “Allah bize yeter” derler ve hayatımızı güvenip teslim edeceğimiz ne güzel vekildir, derler. İman
problemi olanlar, Allah’a güvenemediklerinden veya O’nu tanımadıklarından dünya hayatları için meclisler oluşturup vekil seçerler,
âhiret hayatları içinde sığınıp veli edindiklerine güvenip vekil seçerler ve onların din adına her dediklerine itaat ederler.
“Şüphesiz ki ben, benimde sizinde Rabbiniz olan Allah’a tevekkül
ettim...”(Hud/56)
Mü’minlerin topluma diyeceği söz şudur: Güvenip hayatımı
teslim ettiğim vekil ve hayatımı çekip çeviren Rab olan Allah’ı ben
kendime vekil seçtim. Güvenilip hayatın sevk ve idaresi teslim edilen, vekildir. O, Rab ve vekil olan Allah (c.c.) sizinde Rab ve vekilinizdir. Niceleri farkında olmasa da!
“Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.”(Ahzab/3)
Toplumun güvenecek merci aradığı ve sağa-sola sığındığı bir
yerde, Allah’a tevekkül etmeleri gerektiğini bildirmek gerekir. İnsanlara güvenip hayatlarını teslim etmede vekil olarak Allah yeter
denilmelidir. Rabbimiz, Peygamberlerine, Allah’a güvenmelerini,
vekil olarak O’nun yeterli olduğunu bildirmektedir. Peygamberlere, güvenip vekil olarak yeten Allah (c.c), zamanın müslümanım
diyenlerine yetmemekte, kendilerince güvenecekleri tedbirler almaktadırlar. İman güvenmektir, vekil de güvenilendir. Vekil seçtiğiniz, güvenip kendisine inandığınızdır.
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“De ki: Bize ancak Allah’ın bizim için yazdığı isabet eder. O, bizim velimizdir. Müminler sadece Allah’a tevekkül etsinler.”(Tevbe/51)
Allah’ı tanımayıp, dünya ve âhiretleri için Allah’dan başka vekiller seçenlere de ki: Allah’ın takdirinden başkası başımıza gelmez.
O, bizim mevlâmızdır. Sığınılan, yardım istenilen, koruyup gözetleyen velimizdir. Allah’ın takdirinden başkası olmayacaksa, sığınılacak ve yardım edecek tek merci Allah ise, o zaman mü’minler
O’na güvenip, hayatları için vekil seçsinler.
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Rabbimiz Allah ayetinde, Firavun’un toplumuna söylediği sözü
bize bildirir. “Firavun dedi ki: Bırakın beni Musa’yı öldüreyim. O da
Rabbini çağırsın. Şüphesiz ki ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde (Mısır’da) bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum.”(Mü’min/26)
Mısır’da hâkimiyet bana ait diyen Firavun, hayatınızın sevk ve
idaresi için güveneceğiniz, kural belirleyen, din oluşturan vekil ve
sığınılıp size emredecek veli benim demişti. Hz. Musa’yı da fitneci, bozguncu göstermeye çalışmıştı. Kendi yasalarını, adâletli din
olarak gösterip, Hz. Musa’nın getirdiği İslâm’ı da fitne aracı gösteriyordu. Toplumu da, hakka davet eden Hz. Musa’ya karşı yardım
etmeye, kendisine destek vermeye çağırıyordu.
Bugün de mü’minlere karşı zamanın firavunları, aynı çağrıları
yapıyorlar. Yeni dünya düzeni kuracağız, biz gidersek daha kötüsü
gelir, yeryüzünde, bulunduğunuz yerlerde huzur kalmaz diyerek,
kendi veli ve vekilliklerinin devamlılığını sağlamaya çalışıyorlar. Firavun, kendi yasalarını, yaşam şekillerini “din” diye sunuyordu. Her
yasa belirleyen, kural koyan, bunların din olarak yaşanılmasını ister. Mekke müşriklerinin de atalarından gelen yollarını, yaşadıkları
kuralları, Rabbimiz Allah Kâfirun Sûresi’nde “din” diye bildiriyor.
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Din, insanların hayatlarını düzenleyen, neleri yapıp yapmayacaklarının kurallarını belirleyen yasalar, kurallar, ölçüler ve tüm
ortaya konulan iradelerdir. Bu yasaları Rabbimiz, irade edip kitaplar olarak göndermiş ve nasıl yaşanılacağını da Peygamberlerinin
örnek şâhidlikleriyle de göstermiştir. Kim de Allah’ın, hayatı düzenleyen yasalarının karşısına yeni kural ve yasalar, din adına ve
siyasî alanlarda ölçüler belirlerse, bu dindir. Bunu belirleyenler o
yerde rabdirler. O yasalara ve kurallara göre yaşayıp itaat edenler
ise, onları ilâh edinmişlerdir. Yaşadıkları yollar ve yasalar, ibadet
şekilleri onların dinleridir. İsteyerek yaptıkları siyasî ve dinî tüm
itaatler, âhirette sevap kazandıracağını düşündükleri yaşantıları da
ibadettir.
“Yahudî ve Hristiyanlar kendi dinlerine uymadığın müddetçe senden asla razı olmayacaklardır...”(Bakara/120)
İslâm’ın sevenleri sadece ona inanıp itaat eden mü’minlerdir. Ne
Yahudî ve Hristiyanlar, ne de onlarla beraber hareket edenler gerçek mü’minlerden asla razı olmadılar ve olmayacaklardır. Rabbimizin, onlar sizden asla razı olmaz dediği toplumlara güvenip onlarla
beraber hareket eden İslâm toplumu, Allah’a güvenemediklerinden, sözüne de güvenememektedirler. Onların sosyalist, ırkçı, laik
ve demokratik yasalarına ve kapitalist ticaretlerine göre, hayatlarını düzenlemektedirler. Bu da onların, Allah’ın iradesi olan Kur’ân’a
da güvenemediklerini gösterir.
“Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır.…”
(Bakara/256)

Din, insanların hayatlarını düzenleyen kurallar, yasalardır. Allah (c.c.), insanlara iyiyle kötüyü ayıracak akıl, bir tarafa yönelecek
irade vermiştir. Davetçiye düşen hak ile bâtılı ayırıp hatırlatmasıdır. Kişi, akıl ve iradesiyle bir tarafı, yani hayatını düzenleyecek
dini tercih edecektir. Allah (c.c.), hak ile bâtılı, doğruyla yanlışı,
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iyiyle kötüyü birbirinden ayırmıştır. İsteyen istediği yolu seçebilir,
âhirette hak ya da bâtıl adına yaptıklarının karşılığını almak üzere.
Rabbimiz, ben hak ile bâtılı ayırdım, siz yeni haklar ve yeni bâtıllar oluşturmayın, diye emreder. Dileyen İslâm’a göre yaşar, dileyen
de laik ve demokratik yollarla yaşayabilir. Allah’ın zorlamadığını,
davetçi de zorlamaz, sadece hakkı hatırlatır. Mü’min ve Müslüman
olup, Allah’ın iradesi olan Kur’ân’a teslim olana, İslâm’ı yaşama
zorlaması yapılır. Vaad edilenlere kavuşmak istiyorsanız, emredilenleri yapmanız istenir. Yapılan zorlama başkasının akıl, din, mal,
can ve nesil emniyetini sağlamak içindir.
“Şüphesiz ki Allah katında din İslâm’dır.”(Âl-i İmrân/19)
Bugün, herkes istediği kurallara ve yasalara göre yaşar. Yaşadıkları yasalar ve yollar onların dinleridir, adı ne olursa olsun fark
etmez. Kıyamet günü, Rabbimizin kabul edeceği tek din, O’nun
insanlar için seçtiği İslâm’dır. Kur’ân, hayatın tüm alanlarına yön
veren kurallardır. Allah ile irade yarıştırıp hüküm koyanlar, kendilerine yaşayacakları yeni dinler belirlemişlerdir. Hâkimiyet bize
aittir diyenler, yaşayacağımız dini biz belirleriz, demiş olurlar.
“Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?”(Âl-i İmrân/83)
Rabbimiz, hâkimiyet bize aittir diyenlere, yoksa onlar Allah’ın
dini olan İslâm’dan başka yasalara tâbi olup, destekleyerek, yeni
din mi arıyorlar, buyuruyor. Her kural koyan, yeni ölçü belirleyenler, Allah’ın Kitabı ve Rasulün örnekliğine karşı yasa ve kural
koymuş ve yeni din edinmiştir. İslâm adına, sevap umuduyla yeni
din arama, ciddi bir hastalığın, bir bakış sorununun ve bilgisizliğin
sonucudur. Büyük bir aldatılmışlıktır. Her fikir, her düşünce, her
irade, her hüküm koyma, yani her “bence” ve “bizceler” yeni yol,
yeni yaşam şekli arama ve belirlemedir. O da, yeni din oluşturmadır. Allah’ın iradesi olan İslâm karşısına çıkarılmış her fikir ve bence, yeni din belirlemedir. İster bir, isterse bin kural olsun. Allah ile
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hâkimiyet yarıştırıp, sonra ne dediğinin ve ne yaptığının farkında
olmamak!..
“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, o din ondan asla kabul edilmeyecektir.”(Âl-i İmrân/85)
Allah’ın iradesi olan İslâm’ın dışında başka yasaları ve hayat şekillerini benimseyenler, yaşayanlar ve destekleyenler, kendilerine
yeni din edinmişlerdir. Kur’ân’ın karşısında çıkarılmış her yasa ve
kural, birer dindir. Allah (c.c.), kıyamet günü bu yasalara göre yaşayanlardan yaptıklarını kabul etmeyecektir. Kendi iradesi olan yasalara göre yaşayanlar, Allah ile yarışmışlardır. Bu amelleri, Rabbimiz
kabul etmeyecektir. Yaşantılarının çoğu İslâm olsa da!
“Şüphesiz ki, dinlerini bölüp parçalayan ve fırkalara ayıranlarla,
artık senin bir alakan kalmamıştır. Onların işi Allah’a kalmıştır...”
(En’âm/159)

Ehl-i kitap, dinlerini parçaladılar. Parçalanan din de, onların
hayatlarını parçaladı. Bozulan din, ona tâbi olanları da bozdu.
Kur’ân’ın korumasını Rabbimiz üzerine almıştır. Yaşanmasını inananlara bırakmıştır. Siz iman ve sâlih amel etmez, hakka davet
etmezseniz, hakkın yaşayarak şahidleri olmazsanız parçalanır, gücünüz gider ve birbirinizle uğraşırsınız. Fırka fırka olanlarda birbirleriyle uğraşırlar ve kendi fırkalarını en iyi kabul ederler. Bozulmamış bir kitap olan Kur’ân’ın mensubu olanların parçalanması akıl
alır gibi değildir. Ama İslâm’ın içinden başka bir din, başka bir yol
arayanlar, o yollarını, cemaatlerini, siyasî kurumlarını Kur’ân’dan
daha fazla savunmaktadırlar. Mü’minlerin, bunlarla ilgisi kalmamıştır ve onların işleri Allah’a kalmıştır. Çünkü onlar, değişmek ve
düzelmek istememektedirler.
“Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın...”(Enfal/39)
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Allah ile hâkimiyet yarıştıran şirk fitnesi, dünyanın her yerine
yayılmıştır. İnsanlara yasa belirleyen ve yöneten rab, itaat edilecek
ilâh, sığınılacak veli, emreden vali, güvenilip hayat teslim edilecek
vekil biziz diyenler, Allah ile hükmetme yarışına girişenler tağut
ve onlara tâbi olanlar da Allah’ın hakkını tağutlara, yani siyaset ve
din adamlarına vererek şirk koşmuş, müşrik olmuşlardır. Allah’ı
isim ve sıfatlarıyla birleme tevhid, isim ve sıfatlarından biri veya
bir kaçını başkalarına verme de şirktir. Çünkü onlar da, Allah’dan
başka hayatımızda etkilidir, diyerek şirk koşmuşlardır. Şirk fitnesi
yeryüzünden kalkıncaya kadar inananlar, elleriyle ve dilleriyle şirki
ortadan kaldırma mücadelesi vereceklerdir. Herkesin için yeryüzü,
elinin ve dilinin ulaştığı alanlardır.
“Müşrikler hoşlanmasalar da hak dini, bütün dinlerden üstün
kılması için Peygamberini hidayetle ve hak din ile gönderen O’dur.”
(Tevbe/33)

Tarih boyunca İslâm’ın karşısında olan, Allah ile hükmetme yarışına kalkışan müşrikler istemeseler de Allah (c.c.), dinini diğer
yasalara karşı inananların mücadelesiyle hâkim kılmıştır ve bugün
de kılacaktır. Önemli olan bizim bu mücadeledeki katkımız ne kadar. Dinlerinden ve davalarından vazgeçen, vazifelerini yapmayanlara, Rabbimiz Allah, onların yerine başka toplulukları getireceğini
bildirmektedir.

53

İBADET, ALLAH’A YAPILAN İTAATI VE
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İbadet, hayatın tüm alanlarında yapılan itaatlerdir. Allah’a yapılması gereken itaatler başkasına yapılırsa veya Allah ile beraber
bir başkasına yapılırsa, Allah’a itaat de ortak edinilmiş olunur. Böyle bir itaati de Allah (c.c.) kabul etmez. Siyaset, hukuk, ticaret, eğitim, komşuluk, akrabalık, giyim kuşam, konuşma, namaz, oruç,
hac gibi hayat içinde aklınıza her ne geliyorsa birer itaattir, yani
ibadettir. Bunun kimin kurallarıyla ve ne niyetle yapıldığı önemlidir. Allah (c.c.) kendi kurallarıyla ve kendi rızası doğrultusunda itaatin yapılmasını emreder. Hiçbir kimse, anne ve baba, çocuklarının
ve elinin altındaki olanların başkasına itaat etmesini istemezken,
Rabbimiz asla istemeyecektir. İnsan, kendisine yakıştıramadığını
veya hakkının gaspını istemezken, Allah’a bunları yakıştırır...
“Şüphesiz ki Biz, sana kitabı hak olarak indirdik. O halde dini
sadece Allah’a has kılarak O’na ibadet edin.”(Zümer/2)
Kitap, eksiksiz olarak indirilmiş ve insana başka yollar ve yasalar
belirlemeye ihtiyaç bırakmamıştır. İmanda, ahlâkta, toplumsal ilişkilerde ve ibadetlerde Rabbimiz Allah, her ne emretmişse emrettiği
şekilde hareket etmek, dini Allah’a has kılmaktır. Hâkimiyeti kendinde gören, dini, yani hayat şeklini Allah’a değil de kendine has
kılmıştır. Mü’minlere düşen, dini Allah’a has kılarak, yani hayatın
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tüm alanlarında Allah’ın emirlerine göre samimî amel etme gayretinde olarak yaşamalarıdır. Bu da Allah’a yapılan ibadettir. İbadet
itaattir, itaat de Allah’ı ilâh kabul etmektir. Kimin yasalarına göre
itaat edildiği önemlidir. Çünkü itaat ve ibadet edilerek ilâh belirlenmiş olunur.
İbadet, bir kural belirleyenin, belirlediği kurallara göre yaşamaktır. Bu kuralları belirleyen Allah (c.c.) ise, ibadet ve itaat Allah’a yapılmış, insanların belirlediği yasa ve kurallara göre yapılırsa ibadet, yani itaat insanlara yapılmış olur. Şeytana ibadet, yani
itaat etmeyin emredilerek, onun size verdiği vesveselere uymayın
denir. Bu da sizin kendi hevânıza göre hareket etmenizi ve kendinizi ilâh edinmenize sebep olur. Hâkimiyet bize aittir diyen, kendini
rab yerine koyar ve belirlediği kurallara göre yaşayarak da kendini
ilâh yerine koymuş olur. Hâkimiyeti (yasa belirleme ve yönetmeyi)
kendinde gören, hevâsını rab ve ilâh edinmiş olur. Ayette Rabbimiz
“Hevâ ve hevesini ilâh edineni gördün mü”(Furkan/43) buyurur. Hayatlarının bir kısım bölümlerinde Allah’ın kurallarına göre yaşayıp,
birçok bölümlerinde de insanların yasalarına ve kurallarına göre
yaşayanlar ise, Allah ile beraber rab, ilâh, veli, vekil, mâlik ve melik
edinip, Allah’a ortak belirleyerek şirk koşmuşlardır.
Şirk, Allah’a ait olan isim ve sıfatları bir başkasına vermektir.
İnsanların duyu organlarıyla bilemeyecekleri şeyleri din adına nicelerine verirler ve onlara itaat ederler. “O, gaybı bilendir ve hiçbir
kimseye gaybını bildirmez.”(Cin/26)
Kim, nerede olursa olsun görür ve ihtiyaçlarını bilir ve karşılar
düşünürler. Kişiler her nerede olursa olsunlar, onları gözetip koruduklarına inanırlar. Kendilerinin gaybî olan kalplerinden geçenleri
de bildiklerine inanırlar. Bu vasıfları yapan velidir ve onu da bilen
sadece Allah’dır. Veli edindiklerini, Allah’ın gaybına ortak ederek,
her dediklerini yerine getirerek onlara itaat olan ibadet ederler.
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Yine Allah’ın yarattıklarına emretme hakkını siyasîlere ve din
adamlarına verirler. “İyi bilin ki, yaratmak da emretmek de yalnız
O’na aittir.”(A’râf/54)
Bir şeyi kim yaratmışsa, meydana getirmişse, o, ona aittir ve
onun nasıl hareket edeceğini, nasıl kullanılacağını da o belirler. İnsanlar, kendi ortaya koyduklarının üzerinde bir başkasının
hükmetmesini, çekip çevirmesini istemezken, Allah’ın yarattıkları
üzerinde istediği gibi yasa ve kural belirleyip, kendilerine ait kabul ederler. Yaratan Allah ise, onun dünyada nasıl hareket edeceğini de ancak Allah en iyi bilir ve iradesiyle insana hükmeder ve
yasalar gönderir. Allah’ın hükmü olan kitaba teslim olup yaşayanda
mü’mindir. Allah’ın yarattıkları üzerinden yasa ve kurallar belirleme, yönetme ve destekleme, Allah’ın Rab, İlâh, Hâkim, Hakem,
Veli, Mâlik ve Melik gibi birçok isim ve sıfatlarını gasp etmektir. Bu
şirki gündeme getirir.
Yine “O, hiçbir kimseyi hâkimiyetine ortak etmez.”(Kehf/26)
Yani Rabbimiz, hâkimiyet kayıtsız ve şartsız bana aittir, buyurur.
Yarattıklarım üzerinde hüküm koymada, hiçbir kimse bana ortak
olamaz buyurur. İnsan için kim, Kur’ân’a muhalif kurallar ve yasalar belirlerse, kendini Allah’a hükmetmede ortak görmüştür. Kural
koyanlar bellidir. İyi niyetlerle destekleyip itaat edenlerin niyetleri,
âhirette Allah’a aittir. Biz, gaybî olan, kalbin gizlediklerinden sorumlu değiliz, zâhiren görünen neyse ona göre hareket ederiz.
Allah’ın hakkını, siyasîlere ve din adamlarına verenlerin amelleri boşa gider. “….Eğer şirk koşarsan, yemin olsun ki, amelin boşa
çıkar ve muhakkak hüsrana uğrayanlardan olursun.”(Zümer/65)
Peygambere hitap eden bu ayette uyarı yapılarak, eğer şirk koşarsan amellerin boşa gider tehdidi, bugün nice şirklerin içinde
olanların amellerini boşa çıkarmıyor ve bunlar kendilerini kesin
cennette görebiliyorlar. Bu dini bilmemenin ve cahilce itaatlerin so57
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nucudur. “Kim Allah’a şirk koşarsa, artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır.”(Mâide/72) Allah’ın isim ve sıfatlarından birini
siyasîlere ve din adamlarına verenler, onların hevâlarından çıkarttıkları yasa ve kurallara itaat edenler için Allah (c.c.), cenneti haram
kılmıştır. Birileri, müridlerine kesin şefaat ve cennet vaad etse de!..
“Ben, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Zariyat/56)
Allah (c.c.), yer ve göklerde her ne varsa bunları insan ve cinler
için yaratmıştır. Akıl ve irade verilen insan, itaat ve teslimiyetini
kendi iradesiyle, Allah’ın iradesine teslim edecektir. Hayatı karşılıksız verene itaat etmek, insana yakışan ve yaratılış amacına uygun olandır. Hayvanlar, yaratılış amacı dışına çıkmazlar. İnsanın
yaratılış amacı, Allah’a itaat ederek yaşamasıdır. Allah’a ibadet ve
itaat etmeyenler, itaat eden hayvanlardan daha aşağıdadırlar. Çünkü hayvanların tercihleri yoktur. İnsan da, akıl ve iradesini Allah’a
teslim etmeyerek, onunla hâkimiyet yarışına girişmekle hayvandan
daha aşağıya inmiş olur.
“Ancak sana ibadet ederiz.”(Fatiha/4)
Namazın her rekatında âlemlerin Rabbi olan Allah ile ahidleşiriz. Namaz sonrası yalnız O’na itaat edip, hayatın tüm alanlarında
O’nun yasalarına göre yaşayacağız sözü veririz. Siyasetimiz, hukukumuz, ticaretimiz, eğitimimiz, ibadetlerimiz, ahlâkımız gibi
hayat içinde her ne yapıyorsak ibadettir. Bu itaatler kimin yasa ve
kurallarına göre yapılıyorsa ibadet ona yapılmıştır. İbadet, itaattir.
İtaat de ilâha yapılır. İtaat edilen, ilâh kabul edilmiştir. “Ancak sana
ibadet ederiz” yani ancak seni ilâh kabul ederizdir. Yani senden başka itaat edilen ilâh kabul etmeyiz demektir. La ilâhe illallah deyip
mü’min olan kişi, namazın her rekatında itaat ve ibadet edilen ilâhı
sadece Allah’a has kıldığını, Allah’dan başka ilâhları reddediyorum,
diyerek bildirir. Namazda verilen bu söz, namaz sonrası itaatle ya58
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pılacak demektir. Kime, ne söz verildiği önemlidir. Allah’a verdiği
sözleri yerine getirmeyen İslâm toplumunun hali ortadadır.
“Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın...”(Nisa/36)
Kur’ân’a göre hayatın tüm alanlarında yaşamayanlar, Allah’a
ibadet etmemişlerdir. İbadet, yapılan tüm itaatler, teslimiyetler,
bir yasaya, fikre, iradeye göre hareket etmektir. Allah’ın yasalarından başka yasalara tâbi olanlar, destekleyip savunanlar, Allah ile
hüküm koyma yarışına girişenler, bu yaptıklarıyla Allah’a eş tutarak şirk koşmuşlardır. Kalpleri ve içindeki niyetleri Rabbimiz Allah
bilir. Biz, sadece zâhiren yapılanlara bakarız. Vasıfları, Allah ve Rasulü belirler. Kim mü’min, kim müslim, kim kâfir ve kim müşrik!..
“Onlar, Allah’ı bırakıp kendilerine zarar vermeyen ve fayda sağlamayan şeylere ibadet ederler ve bunlar, Allah katında şefaatçilerimizdir derler...”(Yunus/18)
Tarih boyunca nice toplumlar kendilerine Allah’ın takdirinden
başka fayda ve zarar veremeyecek olan siyaset ve din adamlarına
inanırlar ve onlara itaat ederler. Fayda ve zarar verebilecek ve O’nun
takdirinden başkası olmayacak olan sadece Rabbimizdir. Ekonomileri bozulmasın, geçim sıkıntısı yaşamasınlar diye, siyasîlere
itaat ederler. Dünyada ve âhirette şefaatçileri olup onlara yardım
etsinler diye, veli edindikleri din adamlarına, şeyhlerine itaat ederler. Din adına söyledikleri her söze inanır ve tâbi olurlar. Bunların
Kur’ân’a ve Sünnet’e uyup uymadığına bakmazlar. Geçmişte yapılanları kınayanlar, bugün de diğer din sahiplerinin yaptıklarını lanetleyenler, aynı bakış ve yaşantı içindedirler. İslâm’ın içinde bu
sapmaları yaptıklarından, kendilerini masum sayarlar. Yahudîler
de kendi dinleri içinde yaptıkları sapmaları masum saymışlar ve
kendilerini sadece cennetlik saymışlardır.
“Kesin olan (ölüm) sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”
(Hicr/99)

59

İbadet, Allah’a Yapılan İtaati ve Şirki Belirler

Ömür denilen zaman, Allah’ın insana takdir ettiği kıymetli bir
nimettir ve her ân bitebilir. Her ân ölecek gibi iman ve İslâm üzere
olmak gerekir. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbin iradesi olan İslâm’a göre, hayatın tüm alanlarında itaat etmek ibadettir. Her ânı
ve hali ibadete dönüştürmek gerekir. Çünkü ölüm kişiye her ân ulaşabilir ve ulaştığında Allah’a itaat halinde olsun.
“De ki: Ey insanlar! Benim dinimde şüphe içinde olsanız da, ben
sizin Allah’dan başka ibadet ettiklerinize itaat etmem. Ancak ben
sizi vefat ettirecek olan, Allah’a kulluk ederim. Bana, iman edenlerden olmam emrolundu.”(Yunus/104)
Allah’dan başka hükmedenlere ve onları destekleyip tâbi olanlara de ki: Eğer siz Allah’ın bize indirdiği hükümlerden şüphe içindeyseniz, hayatınızda bu hükümlere tâbi olup itaat etmek istemiyorsanız, ben de sizin itaat edip yolunda olduğunuz siyaset ve din
adına oluşturduğunuz yollara ve yasalara itaat etmem. Sizi öldürecek olan Allah’ın iradesine göre yaşarım. Çünkü bana, Allah’a Kitabı’na ve Peygamberine güvenip, iman edenlerden olmam emredildiği gibi, bunu da insanlara söylemem emredildi.
“De ki: Ey kâfirler! Ben sizin itaat ettiklerinize itaat etmem. Siz
de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.…”(Kâfirun/1-3)
Kendilerine hak hatırlatıldıktan sonra bâtılı tercih eden ve orada kalanlara, Rabbimizin denilmesini istediği sûre: Kâfirun Sûresidir. De ki: Ey hakkı görmezden gelip, yokmuş gibi davranıp, üzerine kendi iradeleri olan yasaları getirenler, yani ey kâfirler, ey hakka
tâbi olmayanlar, ben sizin itaat ettiğiniz siyasî yollarınıza, din adına uydurduğunuz şirk, haram, bid’at ve hurâfe doldurduğunuz yollara itaat etmem. Sizin yaşadığınız gibi yaşamam. Siz ise, Allah’ın
iradesi olan Kur’ân’a, hayatınızın siyasî ve dinî tüm alanlarda itaat
etmediğiniz gibi, kendi iradenizle hükümler oluşturup, savunup
destekleyerek itaat ediyorsunuz. Ben, Allah’ın iradesine tâbi olup
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yaşarım, sizler de kendi iradenizle oluşturduğunuz yasalara tâbi
olup yaşarsınız. Benim yolumu Rabbim belirler, sizin yolunuzu ise
kendi iradenizle, kendiniz ve vekilleriniz belirler.
Allah (c.c.), isim ve sıfatlarında kendisine hiçbir ortak kabul etmez. Buna en büyük zulüm der. Şirkin ve hakkın üstünü örtmek
olan küfrün zıddı, Allah’ı isim ve sıfatlarıyla birlemek olan, tevhiddir. Bunu yapan mü’min, yapmayan müşrik ve kâfirdir. Mekke
müşriklerini müşrik yapan sebepler ile, Yahudî ve Hristiyanları kâfir ve müşrik yapan sebeplere iyi bakılmalıdır. Tarih boyunca Allah
ile irade yarıştıranlar kâfir ve müşrik olmuşlardır. Bugünküler de
dünküleri ve ehl-i kitabı kâfir ve müşrik kabul ederlerken, kendileri aynı amelleri ve yaşantıları siyaset ve din adına yaparlar, fakat bir
türlü müşrik ve kâfir olamazlar. Küfrün ve şirkin içinde olmaktan
rahatsızlık duymayan ve böyle bir dertleri olmayanları da, Mü’min
ve Müslüman yapmak bizim vazifemiz olmadığı gibi, şirkten çıkarak hak üzere kalma gayretinde devam edenleri de, bâtılda göstermeye çalışmak da, kimsenin hakkı değildir. Her vasfı, Rabbimiz
Kitabı’nda, Rasulullah da (s.a.s.) hadislerinde bildirmiştir. Dinin
emretmediğini, kastetmediğini ortaya koyan, yeni din belirler ve o
dinin rab ve ilâhı olur. “Onlar hahamlarını ve ruhbanlarını ve Meryem oğlu Mesih’i, Allah’dan başka rabler edindiler...”(Tevbe/31) ayeti,
mü’minlerin de kendileri adına gündemlerinden düşmemelidir.
Sonuç olarak, yeryüzünde halife olarak vazifemiz nedir? Ruhlar âleminde sözünü verdiğimiz ve kabirde hesabı sorulacak olan
Rab nedir ve kimdir? Firavun neden Mısır’da, “en büyük rab benim”
dedi? Allah (c.c.), yeryüzünde vazifeli olan, o yeri sevk ve idare eden
insan için yasalar göndermiştir. Bir yerde kim, kendini ve elinde bulunanların, yönettikleri yerlerin sahibi benim derse, kendini mâlik
gördüğü gibi, kendi kurallarıyla onları yönetirse kendini melik yerine koyar. Kendilerini mâlik gördükleri üzerinde kural belirler ve
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o kurallarla o yeri ve insanları sevk ve idare ederek, terbiye ederlerse, kendilerini rab yerine koyarlar. Ya da kural koyanı kabul ederek
onu rab edinirler. Onların belirledikleri kurallara itaat ederek ve
sevip överek ilâh edinirler. Rab edindiklerinin belirledikleri kurallar da, onların dinleri olur. İtaat ederek ilâh edindiklerine yaptıkları
mutlak teslimiyetleri de, ibadettir. İtaat edilen güvenildiği için vekil kılınmış, sığınılıp yardım istenilerek yöneten görüldüğü için de
veli ve vali edinilmiştir. Güvenip hayatın sevk idaresi teslim edilen,
vekil kılınmıştır. Allah’a karşı siyasî ve dinî, yeni mâlikler, melikler,
rabler, ilâhlar, veli ve vekiller edinildiği gibi, yeni din ve ibadet şekli
de oluşturulmuştur. Kur’ân bunlardan binlerce ayetinde bahseder
ki, bu zamanın insanı aynı hatalara düşmesin. Ellerinde Kur’ân ve
örnek Rasulün hayatı olan İslâm toplumunun bu sapması, akıl alır
bir iş değildir. İslâm adına ve sevap umuduyla Allah ile irade yarıştırılmasının söylenmesi bile abestir.
Tıptan anlamayana doktor, motordan anlamayana tamirci, dikişten anlamayana terzi demediğiniz gibi, La İlâhe İllallah’ı bilmeyen ve ne dediğinden habersiz olana da Mü’min diyemezsiniz. Siz
mutlaka ne dediğinizi bilmek zorundasınız. “Kim tağutu inkar edip
Allah’a inanırsa, kopması mümkün olmayan kulpa yapışmıştır”(Bakara/256) ayetinin gereği olan tağutu önce inkâr edip, sonra Allah
(c.c.), ilâh ve rab olarak birlenilecek. Tağut, Allah’ın iradesi olan
hükümleri bir tarafa bırakıp, kendi iradesiyle hükümler belirleyen
ve insanlara bu hükümleri dayatandır. Allah’a baş kaldıran ve savaşandır. Toplum, hüküm bize aittir derken, baş kaldırmış, tuğyan
etmiş, yani tağut olmuştur. Sizin adınıza birilerinin bu işi yapmasına, siz yetki verip vekil kıldığınızdan dolayı da, ortak olmuş olursunuz. Ayet ve hadislerde, iyi ya da kötü bir şeye vesile olan, onu yapan gibidir, buyrulur. Kur’ân bize, Yahudîleri ve onlar gibi olanları
bildirerek: “işittik ve isyan ettik”(Bakara/93) dediler. Yani Allah’ı ve
Kitabı’nı kabul ediyoruz, ama hayatımızda itaat edip yaşamıyoruz
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demişlerdi. Yaşantımızın kurallarını biz belirleriz dediler.
Yine Kur’ân, Mü’minin tavrını tarif ederken de: “İşittik ve itaat
ettik”(Nur/51) dediler, buyrulur. Biz, Allah’ın isim ve sıfatlarını işittik,
Kitabı’nda bildirdiği hükümleri işittik, örnek Rasulünün hayatını
işittik ve itaat ediyoruz diyenlerdir mü’minler. Hayatları için kendileri kural belirlemeyenler, mü’minlerdir. Ayette bildirilen işittik,
yani mü’min olduk, itaat ettik de Müslüman olduk demektir. İşittik
kabul, itaat ise ibadettir. İşittik, Allah’ın Rabliğini kabul ettik, itaat
ettik, O’nun ilâhlığını kabul ettik. İşittik dediğiniz dininiz, itaat
ettik dediğinizde ibadetinizdir.
Allah’ı (c.c.), isim ve sıfatlarıyla tanımayan, O’nu sevip itaat edemediği gibi, kurallarına uymadığından dolayı da korkmuyor. Rabbimiz Allah: “Kulları içinde Allah’dan ancak âlimler korkar”(Fâtır/28)
buyurur. Âlim, Allah’ı isim ve sıfatlarıyla bildiğinden, O’na itaatsizlikten korkar. O’nun sonsuz nimetlerine talip olduğundan da
O’nu sever. Rahmetinden uzak kalma endişesi tanır. Herkes bilir
ve kabul eder ki, bilmeden hiçbir iş yapılmayacağı ve meslek sahibi
olunmayacağı gibi, bilmeden de Mü’min ve Müslüman olunmaz.
Birkaç ibadet ve ahlâken iyi olmakla Yahudî, Hristiyan, Hindu ve
Budistler cennete giremeyeceklerse, onlarla aynı hataları yapan
ve kendilerini İslâm’a nisbet edenlerin de, cennete giremeyecekleri ortadadır. Allah’ın insana verdiği ve insanı hayvanlardan ayıran
akıl, irade ve vicdan güzel birer nimettir. İnsanı, Âdem yapan akıl
ve irade, sevap veya günah kazanmalarına sebep olacak unsurlardır. Siz akıl, irade ve vicdanınızı kendiniz kullanırsanız insan ve
Âdem olursunuz.
Bugün sizin kullanmadığınız, akıl, irade ve vicdanınızın, emin
olun ki, âhrette hesabını kendiniz vereceksiniz. Akıl, hak ve bâtıl
arasında ayırım yapan melekedir. Yani bir şeyi iki yapar, doğru ile
yanlış, iyi ile kötü, siyah ile beyaz, haram ile helâl gibi. İrade ise, bu
63

İbadet, Allah’a Yapılan İtaati ve Şirki Belirler

iki tercihten birisine sizi sevk eder. Sizi bir yola yöneltir. Vicdan ise,
sizin iradenizle yapıp, aklınızla kavradığınızı değerlendirir, muhasebe yaptırır. Siyaset ve din adına niceleri, tek yol bizimki, en doğru
olan yol bizim derlerken, Rabbimiz de yollar çok, en iyisi benimki
buyurur. İtaat edilen ilâhlar var, ama tek ve hak ilâh benim buyurur,
bâtıl yollar var, hak olan yol benimki buyurur. Rabbimiz hak olanı
ve bâtıl olanları bildirir ki, insanlar akıl ve iradelerini kullanıp birini tercih etsinler.
“De ki: Hak Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.”(Kehf/29) buyrulur.
Siz akıl, irade ve vicdanı siyaset ve din adamlarına teslim ederseniz, biz anlamayız, onlar bilir derseniz, akıl ve iradenizi kullanmayarak farkında olmadan kendinizi hayvanlar veya daha aşağıya indirmiş olursunuz. Ayette Rabbimiz Allah: “Onlar hayvanlar
gibidir ve yaşayış olarak daha da sapıktırlar”(Furkan/44) buyurur.
Hayvandan daha aşağı olması, iradesini Allah’a teslim etmemesindendir. Hayvanlar, Allah’ın koyduğu yasaların dışına çıkmaz, Allah
ile irade ve hâkimiyet yarışına girişmezler. İşte Allah ile hâkimiyet
yarışına girme, insanı hayvanlardan aşağıya indirir.
İnsanın yeryüzüne geliş amacı bu değildir. İnsan, hayvan veya ondan daha aşağıda olacak olsaydı, Rabbimiz, hayvan yaratır ve o amaç
doğrultusunda kullanılırdı. İnsanı, hayvandan daha aşağıya düşüren, kendi gibi âciz olan insana, kendi akıl ve iradesini teslim etmesidir. İslâm da zaten bunun için, insanı, insanlara itaat ettiği kulluktan
ve kölelikten kurtarıp, akıl ve iradesiyle sadece Allah’a itaate, kul ve
köle olmaya davet eder. İnsana düşen, yaratılış amacı doğrultusunda
yaşaması, Allah’a verdiği sözleri yerine getirmesidir. Âhirette tek başına hesap vereceği düşüncesiyle, hesabını veremeyeceği hiçbir şeyi
yapmamasıdır. Akıl ve iradesi olan insana düşende budur.
Ne mutlu hakka tâbi olanlara!..
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