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Sosyal medya hesaplarımızı takip edin ve bu hayır halkasını 

genişletmemize vesile olun. 

 

Zira; “İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların 

sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey 

eksilmez.  

Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı 

gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey 

eksilmez.”  

(Müslim, İlim 16; Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, Mukaddime 14) 

 

Yazarın Sosyal Medya Hesapları: 

Kerem Önder Facebook 

 

Kerem Önder Instagram 

 

Kerem Önder Twitter 

 

İhramcızâde İlim Yayma YouTube 

 

Kerem Önder Spotify 

 

Kerem Önder Resmî Web Sitesi 

 

Bu kitap, www.keremonder.com resmi internet sitesinden indirilmiştir.

https://www.facebook.com/kereminden
https://www.instagram.com/kerem_onder/
https://twitter.com/keremonder1
https://www.youtube.com/ihramcizadeilimyaymayoutube
https://open.spotify.com/show/094mTYy0SYm15N51ak420K
http://www.keremonder.com/
http://www.keremonder.com/
file:///C:/Users/Muhammed%20Abdülaziz/Desktop/bir%20şiir%20bin%20sohbet/www.keremonder.com
https://www.facebook.com/kereminden
https://www.instagram.com/kerem_onder/
https://twitter.com/keremonder1
https://www.youtube.com/ihramcizadeilimyaymayoutube
https://open.spotify.com/show/094mTYy0SYm15N51ak420K
http://www.keremonder.com
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İŞ BU ESER, İSLAM’IN ALTINI OYARAK YIKMAK 

İSTEYEN TÜM REFORMİSTLERE YAZILMIŞ OLAN 

BİR REDDİYE KİTABIDIR.  

 

SEBİLDİR VE ÜCRETLE SATILMASI YASAKTIR! 

 

METNİ BOZMAMAK VE ÜCRETLE SATMAMAK 

KAYDIYLA, HER SPONSOR TARAFINDAN BASILIP 

ÇOĞALTILARAK ÜMMETE HEDİYE EDİLEBİLİR… 

 

 

Ebû Hureyre (radiyallahü anh) dedi ki:  
Resûlullah (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurmuştur: 

 
“İnsan öldüğü zaman, (bütün) amelleri kendisinden kesilir. 
Ancak üç şey müstesna: 
Sadaka-i cariye,  
FAYDALANILAN İLİM,  
Ve kendisine dua eden mü’min evlad."  
 
(Müslim, Vasiyye 14; Tirmizi, Ahkam 36; Ahmed b. Hanbel 11-372; Ebu Davud, Vasiyet) 
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ÖNSÖZ 

İşgal… 

Batılılar, işgal etmek ve sömürmek istedikleri bir ülkede, önce orada yaşayan 

halkı kalben ve fikren istila eder; iradelerini teslim altına alarak saldırılarına 

karşı koyacak olan direniş gücünü mümkün olduğunca zayıflatmak isterler.  

İngilizlerin, Hindistan’da kurduğu Kuraniyyun tarikatı ve Amerika’nın Irak’ta 

kullandığı Kesnizani tarikatı, küffara hiç direnmeyen, iradesiz bir oyuncak gibi 

ona teslim olan ve işgal zamanı geldiğinde de bütün mevzileri tek bir kurşun 

atmadan Batılı efendilerine teslim edecek olan kurmalı adamlar yetiştirdiler.  

Malesef, bugünkü Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de, 

tamamen ABD’nin kontrolüne geçmiş olan Müslüman ülkelerdendir.  

Suud’un Vehhabi müftüsünün yapmış olduğu, “İsrail’le savaşmak caiz 

değildir. Kudüs Yahudilerindir” zırvaları da, Batı’nın talan ve tecavüz ettiği bir 

zihinden dökülen kirli kelimeler olarak önümüzde duran açık bir örnektir…  

Batı, dünyanın her ülkesinde istediği anda darbe yaptı ve başa kendi 

kuklalarını yerleştirip o ülkenin kaynaklarını sömürmeye başladı. 

Batı’nın haramî abisi ABD’nin, NATO ile birlikte darbe yapmak istediği ama 

başarısız olduğu tek ülke, ümmetin son kalesi olan Osmanlı oğlu Türkiye’dir. 

Hamdolsun bu savaşçı millet, 15 Temmuz gecesi yeni bir Çanakkale ruhuyla, 

ABD’nin fikir fahişesi FETÖ’ye çok ağır bir darbe vurmuş ve Cennet vatanımızı 

işgal etmek isteyen Batı’lıların en önemli öncü kuvvetini rezil etmiştir. 

Elinizdeki bu kitap, tıpkı FETÖ gibi ülkemizin işgali için fikren zemin hazırlayan 

diğer bid’at fırka, cemaat, tarikat ve şahısların içyüzlerini ortaya çıkarmak için 

yazılan reddiye yazılarımın toplanmasıyla meydana gelmiştir.  

Aynı yılan tarafından bir daha ve bir daha sokulmamak için ibretle ve dikkatle 

okunmasını tavsiye ederiz. Tesir ve hidayet Allah’tandır… 

"(Akıllı ve olgun) Mü'min, aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz."  

(Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63)  
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Batıl Mezheplerle Neden Bu Kadar Uğraşıyorsunuz? 

(Bid’atçiler) 
 

Soru: Hocam bir yıldır sizi takip ediyorum sohbetlerinizden çok etkilendim 

ama dikkatimi çeken bir şey var. Hemen her hafta bir bid’atçiden 

bahsetmeden geçmiyorsunuz, her sohbetin içine onları da karıştırıyosunuz bu 

dikkatimi çekti. Bid’atçileri kötülemezseniz ve ılımlı görünürseniz çok daha 

fazla insan sizi takip edecektir diye düşünüyorum, bu konuda ne dersiniz? 

Cevap: Sevgili kardeşim; 

Allah Teala'nın, "herkese şirin görünün, çok fazla takipçiniz olsun" diye 

bir emri yoktur. 

"Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin." diye emri ise 

çoktur. (Bakara 42) 

Bizim türümüzden menfaatsiz bir şekilde İslam'ı anlatan tebliğcilerin, 

dinin güzel ahlak ve muamelata ait olan emirlerini anlatırken, aynı 

zamanda dini içeriden yıkmaya çalışan Müslüman görünümlü 

kriptoların ve bid'atçilerin hain emellerinden de bahsetmesi çok çok 

önemlidir. 

Hatta dinimizde Akâid, yani doğru inanış bilgileri fıkıh bilgilerinden bir 

adım daha önemlidir. 

'Hocam, neden bu sahte hocalarla uğraşıyorsun' da demeyin kardeşim! 

İmamı dinleyin: 

"Bid'at ehlini ifşa etmek, nafile ibadet yapmaktan daha faziletlidir. 

Çünkü bunun faydası tüm Müslümanlara dönüktür. Nafile ibadet ise 

sadece sahibine fayda verir." İmam Ahmed bin Hanbel (rahimehullah) 

Konu hakkında Gazali de şöyle der: 

"Bid'atçının şerri, başkasına sirayet eden şerdir. Ondan buğzettiğini ve 

ona karşı düşmanlık güttüğünü ifade etmek, ondan uzak durmak, onu 
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yeri geldikçe bid'atından ötürü tahkir ve tezyif etmek müstehap bir 

harekettir. Halkı ondan nefret ettirmek daha da müstehaptır." İmâm 

Gazâli (rahmetullahi aleyh) 

Yine bir başka sözünde şöyle der imamımız: 

"Bid'atçıların bid'atlerini yüzlerine velev ki, bid'atlarına hak olarak 

inansalar dahi çarpmalıdır. 

Nitekim Yahudi ve Hristiyanların kusurları yüzlerine çarpıldığı gibi..." 

İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh) 
 

"Buhari şöyle nakletti; Firyabi'nin yanındaydık. Bid'atçilerden 

konuşmaya başladı.  

Bunun üzerine biz, 'Bize Hadis-i Şeriften bahsetsen iyi olmaz mı?' dedik. 

Firyabi sinirlenerek dedi ki;  

"Bid'atçıların hakkında konuşup onları tanıtmam bana, 60 yıl ibadet 

yapmaktan hayırlıdır." (İmam-ı İbnü'l Cevzi - Telbisü İblis) 
 

Osmanlı dönemi ulemasından Muhammed Küfrevi hazretleri de ehli 

bid'at hakkında şunları söylemiştir: 

“Bid’at sahibini üstün tutan, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. 

Kim bid’at ehline güler yüz gösterirse, dini hafife almış olur. 

Bid’at ehlinin cenâzesine katılan, ayrılıncaya kadar Allahü Teâlâ’nın 

gazâbından kurtulamaz. 

Gayr-i müslim ile yemek yerim, fakat bid’at ehliyle sofraya oturmam." 

 

Şu halde bana bid'at ehlinden bahsetme dememelisiniz! 

Zira Allah, Kur’an’da sadece doğru olan yolu anlatmaz; yanlış yolları da 

anlatır... 

"Onların çoğu, şirk koşmadan Allah'a inanmazlar." (Yusuf 106) 
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Hastaya, 'Kalbin çok kirlenmiş' dedim;  

'Sen benim içimi bilemezsin' dedi. 

'İçini bilmiyorum ama sızanı görebiliyorum' dedim; sustu! 

 

Yürümeye başlamadan önce, gideceğin yolun doğru yol olduğundan 

emin olmalısın! 

Zira yanlış yolda ne kadar çok ilerlersen, doğru yola dönmek o kadar 

zorlaşır! 

Bakınız: Vehhabi-Selefi, Şii, Mu’tezile, Mücessime, Kaderiye, Cebriye, 

Mealizm, Modernizm vesaire... 

 

Hasta olduğunu kabul etmiyorsan, seni hasta olduğuna ikna etmek için 

zaman harcamam! 

Ama 'ben hastayım' diyorsan, şifaya kavuşman için tüm keyfimi feda 

edebilirim... 

 

Yüzüklerin Efendisi izlerken, Gandalf ile Saruman arasında iyi olan 

karakterin hangisi olduğunu anlayamayan adamın aklındaki zayıflık 

neyse, Ehli Sünnet bir hoca ile Ehli bid'at hocalar arasındaki farkı 

anlayamayan Müslümanların ilmindeki zayıflıkta o nisbettedir! 

 

Mealizm, tıpkı Ateizm gibi, Peygamberi ve sahabesini yalanlama 

hastalığıdır! (Allah’ın selamı öncülerin üzerine olsun) 

 

'Kur'an meali, başucu kitabınız olmalı' dedi Mealist! 

En komiği de programın sonunda kendi yazdığı bir kitabın reklamını 

yapmasıydı...
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Hocanı Sorgula! 
 

"Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir." buyurdu 

Allah'ın Peygamberi aleyhisselatü vesselam. (Hakim) 

Peşinde olduğun din adamını sorgula! 

Banka hesap cüzdanından kesilmiş olan 40 lirayı sormak için bankaya 

gidip üç kişiyi sorguluyorsun! 

Bu iş 40 liradan çok daha değerli, uygula! 

Alışveriş yapması için hanımına verdiğin kredi kartından 60 lira fazla 

çekim yaptığını görünce, ahiret sorgusuna çekiyorsun işten dönünce. 

Sonsuz hayatına taalluk eden bu Dini sana öğreten kişiyi sorgulaman, 

üstteki sorulardan çok daha önemli olmalı bence. 

'Kur'an bana yeter!' söylemini sloganlaştırıp, bir takım taraftarı gibi 

hareket eden hocanı sorgula mesela! 

Eski sohbetlerinde, 'Resûlullah'ın kendisi, din adına hüküm koyma 

yetkisine sahiptir' derken, ne oldu da 'İkinci kaynak sünnetmiş! Yok 

yaa! Kim demiş?' türünden kahvehane söylemleriyle Allah'ın 

Peygamberini hafife alıp aşağılıyorsun? Sorgula! 

1400 yıldır, hayızlı kadınların camiye girebileceğini söyleyen bir tek alim 

yok iken, sen 'girebilir!' fetvasını nereden uyduruyorsun?  

'Mescide giremez!' diyen Mezhep imamlarına, 'Yahudilere 

meyletmişler!' iftirasını nasıl atabiliyorsun? Sorgula! 

"O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden 

başkasının şefaati fayda vermez." (Tâhâ 109) hükmü açıkken, 

ümmetin icmâ ettiği şefaat konusunda, âyet ve hadisleri nasıl bir 

çırpıda süpürüp çöpe atabiliyorsun? Sorgula! 
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"Ona, temiz olanlardan başkaları dokunamaz." (Vâkıa 79) hükmünü 

tahrif ediyor ve 'Kur’ân’a abdestsiz dokunulabilir!' fetvasını nasıl 

verebiliyorsun? Ümmetin icmâ ettiği bir konuda, bu şâz görüş size 

şöhretten başka ne kazandırır de? Sorgula! 

 

Mason Abduh ve Afgâni'yi methediyorken; mezhepsiz Muhammed 

Esed'den esinlenir ve onu yüceltirken; sahabe düşmanı Ali Şeriati'yi 

göklere çıkarıp kitaplarını insanlara tavsiye ederken; neden 400 tane 

eser yazmış ve ümmetin alimlerince, 'Dinin senedi' lakabını almış olan 

İmam Gazâli'nin kitaplarını tavsiye etmiyorsun? 900 ayrı kitap 

neşretmiş olan Hafız Celaleddin Suyûtî'yi neden gizliyorsun? Sorgula! 

 

"Aişe, Zübeyr ve Talha, her ne kadar köpeklerden ve domuzlardan daha 

habis olsalar da mescide girebilirler!" (Kitab-ut Tahare) fetvasını veren 

Humeynî'yi göklere çıkarırken, iki binin müceddidi sayılan, binlerce alim 

ve mürşid yetiştirmiş olan İmam-ı Rabbani hakkında hiç bahis açmaman 

nedendir? Sorgula! 

 

“Kıyâmet günü âdemoğlunun efendisi benim, öğünmem!  

Livâ ü’l- Hamd benim elimdedir. O gün bütün peygamberler benim 

sancağım altında toplanacak. O gün ilk şefaat edecek olan benim, 

ancak öğünmem.” buyuran Allah'ın Resûlü’nü pasifize ederek, nasıl 

olur da 'sıradan bir peygamberdir!' diyebiliyorsun de? Sorgula! (Tirmizi) 

 

"Ehl-i Beyt okulu genellikle bu yorumu benimsemiştir!" diyerek, 

Efendimizin pak aile halkının ters ilişkiyi caiz olarak gördüğünü ima 

etmek nasıl bir ruh halinin tezâhürüdür? Sorgula! 

İslam’a sizden çok daha fazla hizmet etmiş olan babanızın, "Oğlumun 

bir tek kitabını evime sokmadım!" sözü ne anlama geliyor? Öz babanız 
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sizin kitaplarınızda ne gördü ki, evine yılan sokmaktan bahseder gibi 

konuşuyor? Sorgula! 

"Evi İran kitaplarıyla dolu; Humeynî'nin bir numaralı adamı! Bu yüzden 

bizimle görüşemez." cümlelerini, İslam’ı bilen hangi baba oğlu için 

kullanır?  

Bir evladı babasından daha iyi kim tanır”, de? Sorgula! 

 

Bir Hanefî ve Maturidî olan, Akşemseddin'in dervişi, Fatih sultan 

Mehmed'in şu çocuklarını, dünyaya hükmettiği Ehli Sünnet ekseninden 

çıkarıp Şia eksenine mi, yoksa Mu'tezile eksenine mi sevk etmeye 

çalışıyorsun de? Sorgula! 

 

"Onlar, öyle kişilerdir ki Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, 

Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve bazısına inandık, 

bazısına inanmadık derler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak 

isterler. İşte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir 

azap hazırlamışızdır." (Nisa 150-151) 
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Ateist: Bana Allah'ı gösterebilir misin? 

Hoca: Bana rüzgarı gösterebilir misin? 

Ateist: Elbette! Yaprağın hareketlenmesi, rüzgarın görünmesi demektir. 

Hoca: Dünyanın hareketlenmesi de rüzgarla oluyor o zaman(!) 

 

Hadis inkarcısı: Muhammed olmasaydı, Allah Kur’an’ı başka bir 

peygamberle getirirdi. Fazla büyütmeyin! 

Münkir terbiyecisi: Ohooo! Hipotezlerle din olur mu? Şelçuk Şahin 

olmasaydı, biz de şampiyonlar ligini alırdık! Bu da benim varsayımım... 

 

Bir kardeş, Edip Yüksel'in videosunu göndermiş, 'bu nasıl birisidir 

hocam' diyor. 

Peygambere sallıyor, Sahabeye sallıyor, Ulemaya sallıyor! 

Guiza'yla Emenike'nin futbolunu izlemek gibi tiksinti verici! 

 

Reşat Halife'yle Edip Yüksel; iki sahte Peygamber! 

Şota’yla Arçil gibi, fasulyeyle pilav gibi, ayrılmazlar… 

Yalnız, burada fasulye Edip! Çok kuru sıkı sallıyor. 

 

Allah: "Muhakkak ki Kur'an'ı Biz indirdik. Onun koruyucusu da elbet 

Biziz." (Hicr 9) 

Edip Yüksel: Tevbe suresinin son iki ayeti Kur’an’a sonradan 

eklenmiştir(!) Kur'an fazladır(!) 

Şia: Ehli Beytin faziletiyle ilgili ayetler, sahabeler tarafından Kur’an’dan 

çıkarılmıştır(!) Kur'an eksiktir(!) 

Cahil Müslüman: Kafam karıştı hocam! 

Hoca: Ne ayaksınız oğlum siz?..
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Saygı Duymuyorum! 

 

Ne saygısı! 

Bid'at ehline saygı duymam, evimde yaşamak isteyen farelere saygı 

duymam ve onlara bir oda açmam gibidir. 

Evimden eşyamı çalmak isteyen bir hırsızın mesleğine saygı 

duymazken, imanımı çalmak isteyen din tahrifçilerine nasıl saygı 

duyarım? 

Ben; 

'Türkiye devleti müşriktir! Bu devletin imamlarının arkasında kıldığınız 

namaz kabul değildir!' diyen Vehhabilere saygı duymuyorum! 

"...Peygamberin hanımları mü'minlerin anneleridir..." âyetini bile bile, 

bizzat Kur’an’ın akladığı Aişe anneme, '..hişe' diyen Şii’lere saygı 

duymuyorum! 

Mezhep imamlarımıza hakaretler edip, 'Yahûdilere meyletmişler!' 

iftirasını atan sahte âlim müsveddelerine saygı duymuyorum! 

'Kur'an bana yeter!' deyip, bu Kitabı bir Peygamberden daha iyi 

anladığını iddia eden Reformistlere saygı duymuyorum! 

'Allah senin kimle evleneceğini bilmez!' diyerek, Yaratıcının cahil 

olduğunu isbat etmek için koşturan naylon profesörlere saygı 

duymuyorum! 

İmanın altı şartını beşe indiren ve kaderi inkar eden Mu'tezile kafalı 

salyangoz satıcılarına saygı duymuyorum! 

'Hadislerin hepsi şeytanın sözleridir!' diyerek, “Yaz! Bu ağızdan haktan 

başka bir şey çıkmaz.” buyuran Allah'ın Peygamberine kin güdenlere 

saygı duymuyorum! (Ebu Davud, İlim 3) 
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Uydurduğu matematik sistemi Kur’ân’a uymuyor diye, 'Tevbe suresinin 

son iki ayeti sonradan uydurulmuştur!' hezeyânıyla, Allah'ın, Kitâbı 

Kur’ân’ı korumaktan aciz olduğunu iddia eden sahte peygamberin 

tezkiyecilerine saygı duymuyorum! 

 

Sanki sahibiymiş gibi, Yahudi ve Hristiyanları Cennete doldurarak, 

Kur’an’ın konu hakkındaki açık ayetlerini inkar eden ılımlı süslümanlara 

ve sahte Mesih'lerine saygı duymuyorum! 

 

Efendimiz aleyhisselatü vesselam’ın yolunu terk etmiş ve hevâlarını ilah 

edinmiş olan naylon hocalara saygı duyduğum gün, bu hocanın da satın 

alındığı gündür, bilesiz! 

 

"Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedele 

satanlar (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey 

doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla ne konuşacak ne de 

onları temizleyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır." 

(Bakara 174) 
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Vehhabiler korkumuzdan yeni bir takiye geliştirmiş! 

'Ben Hanefi Selefiyim(!)' 

Vallahi bunu ilk defa duyuyorum ve “çüş” demek zorundayım! 

Yahu bir adam nasıl hem Hanefi (mezhepli) hem Selefi (mezhepsiz) 

olabilir? 

'Hem Osmanlı'yım, hem Laikim(!)' demek gibi garâbet! 

 

Mustafa İslamoğlu'nun bir müridi mesaj atmış; 

'Ben kadere inanmam! Bana göre hayat, zamanlamadan ibarettir!' 

Devam et kardeşim, dünya sana düz(!) 

Hep söylerim ya; 

Mezhepsizlik ve dinsizlik, Lenin ve Stalin gibi birbirine yakındır! 

Şu ayetleri nasıl inkar ettin? 

"De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez..." 

(Tevbe 51) 

"Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet 

yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın..." 

(Hadîd 22) 

 

 

'Suya-sabuna dokunmayın', 'ekşiye-tuzluya karışmayın' diyor vaiz! 

Hayır kardeşim! 

Eğer bomba imha uzmanıysan, bombaya doğru yürümelisin! 
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Uydurulmuş Din Varmış; İndirilmiş Din Varmış! 

 

'Uydurulan dini bırakın, indirilen dini yaşayın!' dedi bir reformist. 

Demek sana göre, Muhammed aleyhisselam’ın, Kur’ân’ın dışında 

kurduğu bütün cümleler uydurulan din(!) 

"Benden sonra sünnetime ve Hulefâi Raşidîn'in sünnetine yapışın!" 

diye buyurduğu müctehid halifeler, âyet ve hadislerden çıkardıkları 

hükümlerle, keyiflerine göre bir din uydurmuşlar öyle mi? (Buhari) 

"Ümmetim, asla dalâlet üzerinde birleşmez!" buyurduğu ümmetin 

âlimleri, bize 1400 yıldır uyduruk bir dini vazetmişler size göre demek 

ki(!) (Heysemî - Zevâid) 

 

Ey sapkın ve saptırıcı hocalar! 

Belli ki yeni bir din getirmek istiyorsunuz. 

Bunu yaparken gizlenmeyin, kafa karıştırmayın, karnınızdan 

konuşmayın, açık ve net olun. Mert olun! 

Yeni bir din getirecekseniz, her şeyiyle getirin. 

Sıkıştınız mı, Buhari'den, Müslim'den, Ebû Hanîfe'den ya da Şâfii'den 

fetva aramayın... 

 

Ampulün bulunmasından 200 yıl sonra, ampulü keşfettiğini söyleyen 

adam gibisiniz, farkında mısınız? 

'Suyun kaldırma kuvvetini ben buldum' deyip, abdestsiz olarak Kur’ân’ı 

kaldıran adam gibisiniz, şaşırdınız! 

Yerçekimi kanununun yenisini bulduğunu söyleyen ve 'Hayır, benim 

kafama saksı düştü, ben daha iyisini bilirim!' diyen adam gibisiniz; 

ayrımında mısınız? 
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"Şüphesiz ki bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Onlarsa 

kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar." hükmü, sizin gibi yoldan 

çıkarılmış ve şekerle kandırılmış çocukları anlatıyor, uyanınız? (Zuhrûf 

37) 

 

Kitâbın indirildiği zamanla aranızda 14 asır olmasına rağmen, sizden çok 

daha hayırlı olan insanlara meydan okuyor ve 'indirilen dini(!)' 

yaşadığınızı iddia ediyorsunuz! 

 

Hayır! 

Siz, Amerika'yı yeniden keşfettiğini söyleyen bir uydurukçusunuz! 

Komik olan şu ki, Amerika yüzyıllar önce keşfedildi! 

 

"Onlardan bir grup var ki, Kitap’tan olmadığı hâlde Kitap’dan 

sanasınız diye, (okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve 

'Bu, Allah katındandır' derler. Halbuki o, Allah katından değildir. Bile 

bile Allah’a karşı yalan söylüyorlar." (Âli İmrân 78) 
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Mustafa İslamoğlu, Kur'an hakkında 3 yılda 36 bin Tweet atabiliyor; 

Ancak Kur’an’ın kendisine indiği Peygamber, 23 yılda bir tek hadis bile 

söyleyemiyor(!) 

Hadis inkarcıları menopozda! 

 

Bu adamlar Kur’an’a çağırıyor(!), fakat Kur’an’dan kendi yorumlarına ve 

kendi anladıklarına çağırıyorlar! 

'Kur'ân'ın açıklanmaya ihtiyacı yoktur, o çok açık bir kitaptır' derken, 

Kur'ân'ı anlama metotları isimli türlü kitaplar çıkarmaları da, bu 

Kur'ân'ın Peygamberinin onlara vurduğu bir şamar olsa gerek! 

"...İnsanlara, kendilerine indirileni AÇIKLAMAN ve onların da 

(üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik." (Nahl 44) 

 

Şimdi mayına bastın! Sakın kıpırdama; nefes bile alma! 

Kalan hayatını tek bacaklı ya da çift bacaklı olarak yaşaman, vereceğim 

talimatlara uyup uymamana bağlı! 

(Selfie: Hadis inkarcısını kurtarmaya çalışırken ben...) 

 

Her kim yüzünüze bakıp 'ben muvahhidim(!)' diyorsa, bilin ki sizin 

müşrik olduğunuzu iddia ediyor! 

Bu tekfirci zihniyet, aynı zamanda ümmete olan bu düşmanca 

yaklaşımıyla;  

"Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; 

iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız..." buyuran 

ve bizleri 'en hayırlı ümmetsiniz' iltifatıyla yücelten Allah Teala'yı da 

yalanladığı anlamına geliyor! (Al-i İmran 110) 
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Bid'at Ehliyle Arkadaşlık,  

Kâfirle Arkadaş Olmaktan Fenâdır! 

 

Silsilemizin büyüklerinden, iki binin müceddîdi İmam-ı Rabbâni 

hazretlerinin, "İyi biliniz ki, bid’at sahibi ile konuşmak, kâfirle 

arkadaşlık etmekten kat kat daha fenadır." sözüne içerlemiş bazı 

reformistler. (Mektûbat) 

Bu söze ancak dîne ekleme ya da çıkarma yapan bid'at sahipleri karşı 

gelir. 

Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhisselam, ağzı laf yapan ve 

kelimelerle oynayıp insanları Kur’an ile aldatan bu Kur’an’sızları, 14 asır 

önce şöyle tarif ediyor; 

“Âhir zamanda öyle kimseler türeyecektir ki, bunlar dinlerini 

dünyalığa âlet edeceklerdir. İnsanlara karşı koyun postuna bürünmüş 

gibi yumuşak ve güzel huylu görünürler. Dilleri şekerden bile tatlıdır, 

ama kalpleri kurt gönlü gibidir..." (Tirmizî) 

Pirincin içindeki siyah taşlar kolayca ayıklanır ve atılır. Ama beyaz taşlar 

pirinçle aynı renkte olduğu için dişi kırarlar. 

Koyun postu giyip meydana çıkmış olan bu çakallar, Peygambersiz bir 

dînin gerekliliğini(!) anlatırken, ağızlarından süzülen salyalarını 

gizleyemiyorlar... 

Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kafir olan (gerçeği örten) kavimlerin 

İslam’a olan düşmanlığı açıktır. Şeytanın insana olan 'açık düşmanlığı' 

gibidir. Ama dış etkenlidir. 

Bunlar gibi kafir olan bir Ateist ya da Budist, 'Kader diye bir şey yoktur!' 

dese, buna hiçbir Müslüman itibar etmez ve dikkate almaz. Çünkü 

kafirdir ve kafirler İslam’a göre konuşmazlar. Kendi bozdukları dinlere 

ve hevâlarına göre konuşurlar. 
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Bid'at ehli ise, nefsimiz gibidir. Yani, iç düşmandır. 

İç düşman, dış düşmandan çok daha tehlikelidir. Bizden gibi görünen 

bir ajan gibidir. Fırsatını bulduğu anda vatana ve dine ihanet eder. 

Koca Firavun’un saltanatını başına yıkan, sarayında yetiştirdiği bir iç 

düşman olan Musa Nebî’dir. (Allah'ın Peygamberine selam olsun!) 

Aynen bunun gibi, bid'at ehli de Müslüman olduğunu söyler. Bizim gibi 

namaz kılar, oruç tutar, abdest alır. Bu gibi İslami işaretler taşıdığından 

dolayı, din hakkında tahrif edici ve yıkıcı bir şeyler söylerse dikkate 

alınır. Çünkü 'O da bizim gibi namaz kılıyor' deriz. (Edip yüksel hariç! O 

namazımsı bir âyin yapıyor! - bkz. Youtube) 

Akıllar bulanır, imana şüphe karışır ve bir bakarsın ki, bir Peygamber 

düşmanı olup çıkmış ve şu cümleleri kurmaya başlamışsın; 

"Hadis diye bir şey yoktur!" 

"Bütün hadisler şeytanın sözleridir!" 

"Kur'an bize yeter! Peygamber de bir puttur!" 

"Muhammed Peygamber de bizim gibi sıradan bir insandır!" 

"Mucizeler, Peygamberleri şişirmek için uydurulmuştur!" (Hâşâ ve Kellâ) 

Bu hezeyan dolu sözler, bid'at ehli olan oryantalist ilahiyatçıların ve 

onlardan cesaret alıp müçtehid taklidi yapan yeni yetmelerin, dîni 

bozmak ve yeni bir din getirmek için kullandığı argümanlardandır. 

('Oryantalist ne demek hocam?' Şöyle demek, böyle demek! Ovalimsi 

demek, kıvıran demek!) 

Efendimiz aleyhisselam’ın, "Bid’at sahibine hürmet eden, İslamiyeti 

yıkmaya yardım etmiş olur." hadisi de bu gibi sapkınları ve bir akıl 

tutulmasıyla, bilgisizce onlara yardım eden hipnozlu müridlerini işaret 

ediyor... (Taberâni) 

"Şüphesiz ki bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Onlarsa, 

kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar." (Zuhrûf 37)
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Mealci: Mezhebe ne gerek var? Mezhepsiz din olmaz mı yani? 

Hoca: Doktorsuz hastane olur mu yani? 

Olur diyorsan, babanın beyin ameliyatını kendin yap, ne gerek var 

cerraha(!) 

Unutma ki, dünyada her işin bir ehli vardır.  

İslam’ın ehli ise, Ehli Sünnet alimleridir. 

Bu alimlere tâbi olmayan kişi, doktora gitmeden tıkanmış olan kalp 

damarlarını değiştirebileceğini iddia eden adam gibi, bir fanteziyi 

yaşıyor demektir! 

"Muhakkak ki Allah, size emanetleri ehli olanlara vermenizi 

emreder..." (Nisâ 58) 

 

Kur’an’ı orijinal dilinden okumayı bilmeyen ve Türkçesini okuyan mealci 

ergenler, Yüzüklerin Efendisi'nin orijinal DVD’si yerine, köprü altından 3 

liraya korsanını alan uyanıklar gibi suçluluk psikolojisiyle bağrışıyorlar! 

 

Üç radikal hoca aynı Tv de, Nihat hocaya alternatif olarak 30 gece 

Ramazan programı yapsaydı ne olurdu acaba? 

Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, Yaşar Nuri.  

Ve moderatör de Edip Yüksel! 

Korku filmi gibi; 'Testere' ya da 'Son Durak' 

Gavur olmaktan kaçamazsın! 

 

Yaratıcısını tanımayan Ateistler, babasını tanımayan çocuklar gibidir. 

Geçici hazlarla zihinlerini uyuştursalar bile, asla mutlu olamazlar! 

İntihar edenlerin büyük çoğunluğunun Ateist olması, bunun en açık 

göstergesidir...
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Mealistler, Ateistler Gibi Çok Yalan Söyler! (Hadisler, 

Peygamberden 200 yıl sonra yazılmış(!) 

Ateistler için yalan söylemek ve gerektiğinde iftira etmek yasak 

değildir! 

Biz Müslümanlar için büyük günahlardan olan bu fiiller, onlar için çok 

normal şeylerdir! 

Zira bir Ateist, yaratıcıya ve kurallarına inanmaz! Dolayısıyla ahiret, 

hesap ve cehennem de onu korkutamaz! 

Haluk Nurbaki hocanın deyimiyle:  

"Ateist, ne söylese yalandır. 

Ben Ateiste saat bile sormam; Onu da yalan söyler..." Onkolog Dr. 

Haluk Nurbaki 

 

Hal böyleyken, ihtiyaç duyduğunda karşı tarafı ikna edebilmek için her 

türlü yalanı söylemek ve iftirayı atmak, onun vicdanında bir rahatsızlık 

meydana getirmez! 

Üzülerek görüyorum ki, günümüzde türemiş yeni yetme Mealistler de 

tıpkı Ateistler gibi hiç utanmadan ve sıkılmadan Allah'ın Peygamberini 

yalanlayabiliyor ve kıymetli talebeleri olan Sahabelere de en alçak 

iftiraları edebiliyorlar! (Binlerle övgüler ve selam Allah'ın 

Peygamberine, âline ve ashabına olsun!) 

Bu durum, ister istemez, Mealcierin de tıpkı Ateistler gibi ahirete ve 

hesaba inanmadıkları noktasında beni şüphelere sevk ediyor! 

Mealistler hakkındaki bu şüphelerimi kuvvetlendiren en önemli 

bulgulardan birisi de, hadislerin, Peygamberimizin vefatından 200 sene 

sonra yazıldığı(!) yalanını ortaya atmalarıdır. 
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Bu din münekkidlerine göre, sahebeler o kadar ilkel ve geri kalmış ki(!), 

binlerle mucize göstermiş olan son Peygamberin sözleri, onlar için 

sıradan insanların sözleri gibiymiş! 

Bu nasıl bir vehimedir? 

Nicola Tesla'nın sözlerini size nakleden kafirlere olan itimadınızın, 

yalanı imansızlıkla eş gören Sahabe efendilerimize de olması lazım 

gelmez miydi vicdansızlar? 

Bu nasipsiz cühela takımının tüp sızıntısından etkilenmiş olan 

beyinlerini uyandırabilmek adına, bir tokat mahiyetinde, 

Peygamberimizin hadislerini kayda geçiren kıymetli talebelerinden 

bazılarını burada nakletmeyi uygun gördüm... 

Allah Teala, kendi milletine, atasına, dinine ve Peygamberine düşman 

olan bu nasipsizlerin kalbini düzeltsin ve onlara hidayet etsin! 

Hadislerin Yazılmasına İzin Veren Rivayetler 

Hadîslerin yazılmasına ruhsat veren, yazıldığını gösteren rivayetler 

çoktur. Bunlardan biri, yazdığı hadisler, kitap halinde sonraki nesillere 

intikal eden Abdullah İbnu Amr (radıyallahu anh)'a aittir. Der ki: 

“Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'dan işittiğim şeyleri, 

ezberlemek arzusuyla yazıyordum. Kureyş beni menederek: 'Sen 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan her duyduğunu yazıyorsun, 

halbuki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) bir insandır, öfke ve rıza, 

her iki halde de konuşur.' dediler. Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim. 

Ancak durumu da Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'a arzettim. 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) parmağıyla mübarek ağızlarına 

işaret buyurarak: 

'Yaz, Nefsimi elinde tutan Allah'a kasem ederim, buradan haktan 

başka bir şey çıkmaz.' dedi." 
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Abdullah İbnu Amr (radıyallahu anh)'ın sistemli şekilde hadis yazdığını 

te'yid eden bir rivayet te, Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)'e aittir ve 

üstelik Buhâri'de kaydedilmiş bulunmaktadır.  

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) şöyle buyurur: 

"Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'dan çok hadis (bilmede) 

Abdullah İbnu Amr hâriç, bana yetişen yoktur. O, beni geçer, zira o 

yazardı, ben ise yazmazdım." 

Hadîslerin yazılması hususunda ruhsat ifade eden rivayetler bundan 

ibaret değildir. Hafızasından şikâyet edenlere, Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselam)’ın: "Sağ elinizi yardıma çağırın", "İlmi yazı ile bağlayın" gibi 

tavsiyeleri, bazı konuşmaların yazılı metnini isteyenlere yazılı verilmesi, 

hepsi de hadisten ibaret olan uzunluğu birkaç satırdan birkaç sayfaya 

ulaşan ve sayısı üç yüzü bulan pek çok "mektup (yani yazılı vesika)" 

ların varlığı, Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm)'ın, hadislerin 

yazılması hususundaki ruhsatına yeterli delillerdir. 

Sadece mektuplar değerlendirilse bile, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'in Kur'an'dan başka bir şeyin yazılmasına sistematik, ısrarlı 

bir muhalefette bulunmadığı, tam tersine, medenî hayatta yazının 

geniş çapta kullanılmasına büyük ehemmiyet verdiği anlaşılır. 

Şimdi, hadisi şerifleri sahifelere kaydeden birkaç sahabeden örnekler 

verelim: (Allah hepsinden razı olsun!) 

Abdullah İbnu Amr Bin As'ın Sahîfe-i Sâdıka'sı: 

Abdullah İbnu Amr İbni'l As, hadîs yazan sahâbelerin başında gelir. 

Yazdığı mecmûaya "Sahîfe-i Sâdıka" demiştir. Onun bu kitabından 

bahseden muhtelif rivâyetler var. Tâbiînden Mücâhid İbnu Cebr, 

"Sahîfe-i Sadıka"yı Abdullah'ın yanında gördüğünü ifade etmiştir. 

Abdullah İbnu Amr (radıyallahu anh) hadîs imlâ ettiren 

sahabelerdendir. Bu işi ezberden mi, kitaptan mı yaptırdığı rivâyetlerde 
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sarîh değilse de, kitaptan yaptırma ihtimâli daha kuvvetli gözüküyor. 

Abdullah (radıyallahu anh)'ın bu sahife'ye Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'dan bizzat işittiği hadîsleri almış olmalı. Zira Mücâhid'e: "Bu, 

sâdıkadır, bunda Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan işittiklerim 

mevcuttur. Bu rivâyetlerde benimle Resûlullah (aleyissalâtu vesselâm) 

arasına hiç kimse girmemiştir" demiştir. Hz. Abdullah bu tasrihi şunun 

için yapmış olmalıdır: 

"Sahabeler her zaman kendi işittiklerini rivâyet etmezler, bir kısım 

rivâyetleri başka sahâbelerin anlattıklarına dayanır." Nitekim İbnu 

Abbas (radıyallahu anh)'ın Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'dan 

yaptığı rivâyetler esas itibariyle diğer sahabelerden işittiklerine dayanır. 

Ebu Hüreyre'nin Sahife-i Sahîha'sı: 

Bazı rivâyetler, Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)'ın, Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'dan işittiği hadislerini yazdığını ifade 

etmektedir. Bu sahifenin ismi Sahife-i Sahîha'dır. El-Hasan İbnu Amr 

İbnu Umeyye ed-Damrî anlatıyor: "Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu 

anh)'nin yanında bir hadis rivayet ettim. Ancak o: "Böyle bir hadis yok" 

diye inkâr etti. Bunu kendisinden işittiğimi söyledim. O vakit: "Bunu 

benden işitmişsen, o bende yazılıdır" dedi ve elimden tutarak beni 

evine götürdü. Orada bana Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın 

hadislerinin yazılı bulunduğu pek çok kitap "kütüben kesîraten" 

gösterdi. Rivâyet ettiğim hadîsi burada buldu ve: "Ben sana demedim 

mi? Eğer ben bir hadis rivayet etti isem, o, yanımda yazılı olarak 

mevcuttur." 

Bu rivayet açık bir şekilde Ebu Hüreyre'nin de hadîslerini yazdığını 

göstermektedir. 

Ancak bu hadis, Buhâri'de gelen ve yukarıda kaydettiğimiz hadisle 

teâruz etmektedir. Zira orada Ebu Hureyre hazretleri (radıyallahu anh) 
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Abdullah İbnu Amr (radıyallahu anh)'ın yazdığını, kendisinin 

yazmadığını ifade ediyordu. 

İbnu Abdilber ve İbnu Hacer gibi, hadîs sahasının büyük üstadları, bu 

hadîsin de sahîh olduğunu belirterek aradaki teâruzu şöyle te'lif 

ederler: 

1- Ebu Hureyre (radıyallahu anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'ın sağlığında yazmamış olabilir, bilâhare hadîsleri yazmıştır. 

2- Hadîsin yanında yazılı olarak bulunması, illâ da kendisi tarafından 

yazılmış olmasını gerektirmez. Kendisi gerçekten yazmamış olabilir de. 

Bir başkasına yazdırma ihtimali var. 

Ebu Hüreyre'nin Sahife'sinden sadece bir kısmı talebesi Hemmâm İbnu 

Münebbih kanalıyla bize intikal etmiştir. Bu, "Sahîfetu Hemmâm" diye 

şöhret bulmuştur. Bu Sahîfe'nin Hemmâm'a nisbeti sebebiyle Ebu 

Hüreyre (radıyallahu anh)'nin değil, Hemmâm'ın bir te'lifi kabul 

edilecek olsa, mevzumuz açısından değerinden ve taşıdığı mânadan bir 

şey kaybetmez, zira Ebu Hüreyre hazretlerinin sağlığında hadîslerin 

kitap halinde yazıya geçirilmiş olduğunu gösterir. 

Bu sahife, zamanımızda Profesör Muhammed Hamidullah tarafından 

bulunmuş ve neşredilmiştir. Hamidullah'a göre bulunan bu risâle, 

hadîslerin yazılmasını yasaklayan rivâyetlere dayanarak "Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm) ve Sahâbe (radıyallahu anhüm ecmain) 

zamanında hadîs yazılmamıştır, hadîsler, Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'den iki veya üç yüz sene sonra yazılmıştır" gibi demagoji 

yapan müsteşriklere fevkalâde susturucu bir cevap olmaktadır. 

Hz. Ali'nin Sahîfesi: 

Sahâbeler tarafından hadîslerin yazılmış olduğuna en muknî delillerden 

biri budur. Başta Buharî ve Müslim'in sahîhleri olmak üzere en muteber 

kitaplarda gelen muhtelif rivâyetler, Hz. Ali (radıyallahu anh)'ın kılıcının 
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kabzasına asmış olarak beraberinde taşıdığı yazılı bir tomardan 

bahseder. 

Belki de Hz. Ali (radıyallahu anh) hakkında, "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'dan husûsî bir ilim tevârüs" etmiştir şeklinde çıkarılan şâyiayı 

tahkik için olacak, kendisine sorulur: "Sizde Kur'ân-ı Kerîm'den başka 

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den intikal eden bir şey var 

mı?" Ali (radıyallahu anh) şu cevabı verir: 

"Hayır. Allah'ın Kitabı, bir kuluna verdiği anlayış kabiliyeti ve bir de şu 

sahîfe'den başka bir şey yoktur." 

Tekrar: "Pekiyi, bu sahîfede ne var?" dendikte:  

"Diyet, esirleri serbest bırakma, bir kâfire mukabil bir Müslümanın 

öldürülmeyeceği vardır" der. 

Câbir İbnu Abdullah Sahîfesi: 

Zehebî, bu sahîfenin menâsik-i hacc üzerine olduğunu zikreder. Hz. 

Câbir (radıyallahu anh)'ın Mescid-i Nebevî'de ders halkası kurup 

talebelerine hadîs rivâyet ettiği, talebelerinin kendisinden bunları 

yazdığı, kitaplarda belirtilmiştir. Hz. Câbir (radıyallahu anh)'ın mezkûr 

tedrisâtını bu sahifeden yapmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

Enes İbnu Malik'in Sahifesi: 

Bağdâdî'nin Takyîdu'l-İlm'de kaydettiği bir rivâyete göre, Enes 

(radıyallahu anh), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan bütün 

işittiklerini yazmış ve sonra da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a 

arzetmiştir: Hübeyre İbnu Abdirrahmân anlatıyor:  

"Halk Enes'e hadîs hususunda fazla ısrar etmişti. Onlara bir kısım 

mecmualar getirerek: "Bunlar, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan 

işitip yazdıklarımdır. Yazdıktan sonra bunları Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'a okuyup arzettim."  
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Hz. Enes, ayrıca iki oğluna da, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan 

mervi âsâr ve hadîsleri yazmaları emreder ve: "Biz yazmayanların ilmini 

ilim addetmezdik" der. 

Semüre İbnu Cundeb Sahîfesi: 

Bir kısım rivâyetler Semüre (radıyallahu anh)'nin de bazı hadîslerini bir 

kitap hâlinde topladığını belirtir. Bu kitabı Semüre'nin oğluna bıraktığı 

ve Mervan İbnu Câfer'in yanında bulunan "vasiyetnamesi" olması 

kuvvetle muhtemeldir. 

Abdullah İbnu Abbâs'ın Sahîfeleri: 

İbnu Abbâs (radıyallahu anh), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın 

vefatında yaşça küçük idi. Ancak ilim ve bilhassa hadîs hususunda 

büyük bir aşk sahibi idi. Beraberinde yazı levhaları olduğu halde ilim 

meclislerinde dolaşır hadisleri yazardı. İbnu Abbâs, hadîs alabileceği 

zatları da birer birer ziyaret edip, sorar ve onlardan da yazardı. Vefat 

ettiği zaman bir deve yükü kitap bıraktığı tevâtüren rivâyet edilmiştir. 

Onun bu kitapları elden ele dolaşmıştır. 

Bunlardan başka Sa'd İbnu Ubâde el-Ensârî, Abdullah İbnu Ömer, 

Abdurrahman İbnu Ebî Evfa, Mugire İbnu Şu'be, Abdullah İbnu Mes'ud 

(radıyallahu anhüm ecmain) gibi daha bir kısım sahâbenin hadîsleri 

yazdıklarına dair rivâyetler mevcuttur. 

Şimdi basit bir hesap yapalım: Sahabenin en alimlerinden olan İbni 

Abbas (radıyallahu anh), Hicri 68 yılında, Hz. Aişe de 66'da vefat 

etmiştir. İbni Abbas vefat ettikten sadece 25 yıl sonra İmam Malik 

doğmuştur. 

 

Hal böyleyken, Sahabe kuşağıyla, Kütüb-i Sitte musannifleri arasına 

utanmadan 200-300 yıl sokuşturmaya çalışan müfterilere, biraz insaf, 

biraz da matematik tavsiye ederiz...
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Ateyiz: Neden dünyayı Allah'ın yarattığına inanmak zorunda 

hissediyorsunuz? 

Hoca: Neden mahallendeki sokak lambalarının belediye tarafından 

yapıldığını düşünüyorsun? 

Ateyiz: Ne alakası var? Sokak lambaları koymak belediyenin işidir. 

Hoca: İnandığım Allah, Kitabında, dünya denilen bu mahallenin gece 

lambası olan ayı sahipleniyor ve başka sahiplenen de yok! Şimdi, senin 

belediyen, bir geceliğine ayın yerine güneşi çıkarsın da görelim! 

 

Vehhabi-Selefi: Sizin gibi sufileri cihat meydanlarında da görmek isteriz 

hoca! 

Hoca: Tarikatlı İmam Şeyh Şamil, 25 yıl moskof keferesine karşı 

savaşırken, biz sizi görmedik! 

Hoca: Selahaddin Eyyûbî, dervişlerle Kudüs'ü Haçlılardan alırken siz 

yine yoktunuz! 

Hoca: Mutasavvıf Ömer Muhtar, Libya'da Osmanlı'yla birlik olup 

İtalyanlara karşı direnirken, yine şehit listelerinde adınız yoktu! 

Hoca: Akşemseddin'in dervişi atam Sultan Mehmed, İstanbul'u 

fethedip Peygamberinin övgüsünü alırken, bu Selefiler neredeydi? 

Vehhabi-Selefi: O zaman Selefi mi vardı hoca? 

Hoca: Ben de onu diyorum! Bataklıktaki sivrisinekler gibi sonradan 

türediniz ve kan peşindesiniz! 

 

'Sohbete gitme, aklın etkilenmesin!' demiş arkadaşı.  

Cümleyi yanlış kurmuş; 

'Sohbete gitme ki, aklın İslam’dan başka şeylerden etkilensin!' 

demeliydi asıl. 

Çünkü akıl etkilenir. Mühim olan, neyden etkilenmesini istediğindir.
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Peygamber mi, Postacı mı? 

 

'O sadece bir postacıydı. Mektubu bıraktı ve gitti(!)' dediler 

Peygamberime… 

Oysa bir postacı, mektubun içinde ne yazdığını bilmez ve mektubu 

vereni tanımaz. 

Bu nasıl Peygamber, Kur’an’ın içini bilmiyor ve onu indiren Allah'ı 

tanımıyor(!)? 

"De ki, ben de sizin gibi bir beşerim..." ayetine başlıyor ama gerisini 

okumuyor Bektâşî gibi. 

"Bana sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyolunuyor..." cümlesi, 

sıradan bir postacının cümlesi mi? (Kehf 110) 

Madem vahiy almak normal bir şey, sen Allah'tan kaç tane vahiy aldın? 

Kaç mucizen görüldü? Sıradan insanın yapabileceği iş mi bu! 

Ne mucizen var? Ayı mı böldün? 

Yoo, yoo! Hemen heyecanlanma! O duyduğun ses, bilgisayarından 

gelen ışın kılıcı sesi! Sen, işaretle bir kağıdı bile bölemezsin! 

 

Bir gece de Kudüs'e mi uçtun yoksa? 

Yok, sen başka bir şeyle uçmuşsun belli! Hayır!  

O gördüğünü sandığın vizyon, Uzay yolundaki ışınlanma sahnesiydi... 

Dur şimdi, olayı zeka seviyene indireyim; 

Kimya ilminde kömür de bir taştır, elmas ta bir taştır, yakut ta bir taştır. 

Şimdi, sana göre bu üç taş eşit mi? 

Bir gram yakutla bin ton kömür alırsın; git kuyumcuya sor! 

Övgüler ve selam üstüne olsun, Allah'ın Peygamberi, insanların içinde, 

kömürler içindeki yakut gibidir. 
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Sen, 'Doğan görünümlü şahin de araba, BMW de araba!' diyorsun. 

Yahu, bu ikisi aynı olur mu? Hiç mi bi galericiye yolun düşmedi? 

"Bilmiyorsanız, ilim ehline sorun!" der Kur'an. Kibir yapma, sor, öğren! 

 

'Sabri de futbolcu, Alex de futbolcu. Bence eşit(!)' diyorsun. 

Tövbe tövbee! Sinirlenmeye başlıyorum; bu bahsi kapatalım. 

"Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız." diyor 

göklerin sahibi. (Âli İmran 132) 

 

Rahmete kavuşmanın yolu, O'na itaatten geçiyor, görüyorsun. 

İsminin yanına o güzel insanın ismini koymuş, bak; sen yoksun! 

Senin hakkında böyle bir âyet mi indi ki 'sıradan bir insandır!' 

diyebiliyorsun. 

 

"Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda 

dolaşıyor!" diyen kömür gönüllü müşriklere meylettin sen! (Furkan 7) 

Allah seni bu küçümseme hastalığından kurtarsın... 

 

“Ben ilk diriltilecek ve ardından cennet elbiselerinden bir elbise 

giydirilecek olan kimseyim. Sonra arşın sağında duracağım. 

Yaratılmışlar içerisinde, bu makamda benden başka duracak kimse 

yoktur.” buyuran bir Peygamberin büyüklüğünü kabul etmezsen, 

yanarsın! (Tirmizî) 
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Vehhabi - Selefi: Bu hafta hangi hayvandan bahsedeceksin hoca?  

Deve, fare, kedi, köpek? Bence vaazı bırak, bir hayvanat bahçesinde 

müdür ol sen! 

Hoca: "Muhakkak ki Allah, bir sivrisineği, hatta daha üstününü misal 

getirmekten çekinmez. İman edenler bilirler ki, o şüphesiz haktır, 

Rabb'lerindendir. Ama küfre saplananlar: «Allah böyle bir misal ile ne 

demek istedi?» derler. Allah onunla birçoklarını şaşırtır, yine onunla 

birçoklarını yola getirir. Onunla ancak, o fâsıkları şaşırtır." (Bakara 26) 

 

Çılgın Mealci: Çık karşıma tartışalım cahil adam! 

Hoca: Sevgili kardeşim, şu İslam ilimlerinden hangilerini okuduğunu 

öğrenebilir miyim? 

Kur'an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Siyer, Tasavvuf... 

Çılgın Mealci: Bunların hepsi uydurma! Ben Kur’an’dan başka kitap 

tanımam! Aç meali oku! 

Hoca: "Cahillerle tartışmaya girmeyin! Ben hiç yenemedim!" (İmam 

Gazali) 

Dinin senedi lakabıyla anılan, 400 tane kitap yazmış koca Gazali'nin 

yenemediği adamları ben mi yenicem? 

Sen kazandın(!) 

 

Ali'siz Alevilik gibi, selefsiz Selefilik türedi şimdi! 

'Hangi müçtehide tâbisin' diyorum, 'biz hepsinden karışık alırız hocam' 

diyor! 

Amerikan salatası mı oğlum bu? 

Her adamın bir tane babası olur! 

Benim geldiğim yerde, birden fazla babası olana iyi şeyler 

söylemezler... 
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Allah Gökte mi? 

 

Allah'ın ipinden ayrılan ve kitâbı Kur'ân'a keyiflerine göre manalar veren 

Mezhepsiz Vehhabi-Selefilerin dillerine doladıkları tekerlemelerden biri 

de, Allah Teâlâ’nın gökte oturduğudur(!) -Hâşâ ve kellâ- 

Şüphesiz bu düşüncelerini, İslam'daki ilk sapık fırkalardan ikisi olan 

Müşebbîhe (Allah'ı yarattıklarına benzetenler) ve Mücessîme (Allah'ın 

bir cisim olduğunu söyleyenler)'den almışlardır. 

Aynı zamanda bu inanışlarının, Hristiyanların, "Allah gökte oturmuş ve 

yanında İsa'ya da yer açmıştır" inanışıyla aynı paralelde olması da bir 

tesadüf değildir! 

Seleficiler, bid'at ehli oldukları ve Ehli Sünnet caddesini terk ettikleri için 

Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar! 

Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazâlî hazretleri şöyle buyurur:  

“Üç kimse, Kur’ân-ı kerimin mânâsını anlayamaz: 

1. Tefsir ilmini bilmeyen, 

2. Fâsık, 

3. Bid'at ehli.” (Tuhfet-üs-sâlikin) 

Resulullah (aleyhisselatü vesselam) ve ashabının yolunu terk edip şahsi 

hevâlarına tâbi olan bu adamların, bâtıl görüşlerine delil olarak aldıkları 

ayetlerden birisi şudur: 

"Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir." (Tâhâ 5) 

Öncelikle bilinmesi gereken, Kur'an'da geçen bu ve benzeri "Yed", 

"Vech" ve "İstiva" gibi kelimelerin içinde bulunduğu ayetlere, 

müteşâbih ayetler denilir. 
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Kalpleri arızalı olan kimseler, devamlı surette bu gibi ayetleri bahis 

konusu yapıp fitne çıkarmak ve Allah'ı, yarattığı mahlûkata benzetmek 

gayretindedirler. 

Allah Teâla hazretleri, Kitâbında, bu hasta gönüllüleri şöyle tarif eder; 

“Sana kitabı indiren O'dur. Onun (Kur'an) bir kısım âyetleri muhkemdir 

ki bunlar kitabın esasıdır; diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik 

bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te'vil etmek 

için, ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te'vilini 

ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki: 'Ona 

inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.' (Bu inceliği) yalnız aklıselim 

sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i İmran 7) 

Ne yazık ki Vehhâbîler, deyimi ve mecaz ifadeleri bilmedikleri için, hasta 

kalplerinin de tazyikiyle böyle büyük yanlışlıklara düşüyorlar. 

Mecaza örnek olarak, Kur’ân-ı Kerim'de "Ves'elil karyete..." - "Şehire 

sor!" deniyor. Ama şehir canlı değildir, şehirle konuşulmaz ki? Şu halde 

buradaki "şehire sor" emri bir mecazdır. Yani, "Şehirdeki insanlara sor!" 

demektir. 

Mecazı başka bir örnekle açıklayalım; 

'Kitapları taşırken kolum koptu.' deyimi, yine mecazi bir deyimdir. 

Ama bu deyimi kullanan kişinin kolu kopmuş değildir. Ancak ne kadar 

çok yorulduğunu bir mecazla ifade etmek için böyle söylemiştir. 

Yine dilimizde, 'İsmail benim gözümden düştü' diye bir cümle kullanırız. 

Birisi hakkında bu cümleyi kurduğumuzda, o kişi ne anlar? 'Bu adamın 

yanında itibarım çok zayıf' der. 

Peki, mecazı bilmeyen bir Vehhabi ne düşünür? 

'İsmail onun gözünün üstünde oturuyordu, sonra bir anda yere 

düşüverdi(!)' Olur mu? 
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Görüldüğü gibi, Vehhabiler bu gibi bilgilerden kopuk oldukları için, 

Allah'a, yerde, gökte veya Arş’ta oturmuş diyorlar. (Hâşâ) 

  

Bir zaman, bu Selefilerin Abdülaziz bin Baz denilen imamlarından biri, bir 

televizyon kanalına çıkmış, te'vili inkâr ediyor ve 'Kitapta ne yazıyorsa 

öyle inanır ve öyle deriz' diyordu. 

Derken, yayına telefonla bağlanan bir Ehli sünnet âlimi, Bin Baz'a şu 

soruyu yöneltti; 

- "Allah Teala Kur'an'da, "Bu dünyada kör olan kimse, ahirette de 

kördür; üstelik daha da yolunu şaşırmıştır." buyuruyor. (İsrâ 72) 

Abdülaziz bey de Allah vergisi, gözleri görmeyen bir âmâdır. Te'vile karşı 

olduğundan dolayı, bu ayeti olduğu gibi kabul ederse, cennete girse bile 

ebediyyen kör olarak kalacağını kabul ediyor mu?" 

Vehhabilerin imamı, bu penaltı vuruşu karşısında hiçbir cevap 

verememiş; lakin hakikati kabul ve itiraf etmek yerine susmayı tercih 

etmiştir... 

  

Şimdi bir başka müteşabih ayet ile konuyu derinleştirelim; 

“O Allah, göklerde ve yerdedir. Gizlinizi ve açığınızı bilir; 

kazandıklarınızı da bilir.” (En’am 3) 

Şimdi, 'Allah gökte oturuyor(!)' diyen inkârcılar, bu ayeti okuyunca da 

'yerde oturuyor' mu diyecekler? 

Hâlbuki “O Allah, göklerde ve yerdedir...” âyet-i kerimesini müfessirler, 

'Göklerde ve yerde ibadete lâyık olan, yalnız O Allah’tır.' şeklinde 

açıklıyorlar. 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

44 

İşin daha tehlikeli boyutu, bu gibi müteşabih ayetlere sarılıp Allah'ı 

yarattıklarına benzetenler, bu akideyle, şu gibi muhkem (açık anlamlı) 

ayetleri de inkâr etmiş oluyorlar; 

“Leyse ke mislihî şey’un.”  

"...O’nun benzeri hiçbir şey yoktur..." (Şûrâ 11) 

Şimdi, Yaratıcısı olan Allah'a, mahlûkata ait olan el, yüz, oturma, kalkma, 

gelme, gitme gibi işleri layık görenler, bu muhkem ayetin hükmünü inkâr 

etmiş olmuyorlar mı? 

Yine bir başka örnekte Rab Teâlâ buyuruyor ki: 

"Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini 

hamd ederek tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle 

diyerek) bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin 

her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları 

bağışla ve onları cehennem azâbından koru.” (Mü'min 7) 

Bu ayette, 'hamele-i arş' yani arşı taşıyanlardan bahsedilmektedir. 

Bunların da melekler olduğu bildirilmektedir. 

Şimdi bu reformist İbni Teymiyye’nin talebeleri, İngiliz tasmalı Vehhabi-

Selefilere göre, Allah arşta oturuyor(!) 

Bu ayete göre de arşı melekler taşıyor. O halde, melekler arşı ve 

üzerindeki Allah’ı mı taşıyorlar yani? (Haşâ ve kellâ) 

 

CARİYE HADİSİ İTİRAZI 

İlmî silsileden yoksun ve başına buyruk hareket eden bu mezhepsizlerin, 

Allah'a mekân isnad etmeyle alakalı öne sürdükleri -sözde- başka bir delil 

de cariye hadisidir: 
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Muâviye İbnu'l-Hakem es-Sülemî anlatıyor: Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm)'e gelip: 

"Bir cariyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. 

Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. 'Ne oldu?' diye sorunca, kurt kaptı dedi. 

Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı câriyenin suratına bir 

tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azad etmeyi 

adadım. Onu âzad edebilir miyim?" diye sordum. Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm) cariyeye: 

'Allah nerede?' diye sordu O: 

'Göktedir.' deyince, 

'Pekâlâ ben kimim?' dedi. Cariye: 

'Sen Allah'ın Resûlüsün.' cevabını verince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm) bana yönelerek: 

'Bunu âzad et, zira mü'minedir.' buyurdu." 

(Müslim, Mesâcid 33, (537); Muvatta, Itk 8, (2, 776); Nesâî, Sehv 20 (3,18); Ebu 

Dâvud, Eymân 19 (3282) 

Hadisin açıklaması: 

Sahabinin, câriyeyi, Müslüman olmasını şart kılan bazı kefâret borçlarına 

karşılık âzad etmesi gerekmektedir. Bu sebeple câriyenin Müslüman 

olup olmadığının tesbiti gerekmektedir. Bu maksadla Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'ın, câriyenin Müslüman olup olmadığını 

öğrenmek için bazı sualler sorduğunu görmekteyiz. Sorulan suallere 

alınan cevapların sonunda câriyenin mü'mine olduğuna hükmediliyor. 

Bir kimsenin îmanına hükmetmede ölçü olması sebebiyle, bu sorular ve 

bilhassa alınan cevaplar son derece ehemmiyetlidir. Bu meselede 

Resûlullah'ın teferruâta hiç inmeyip, çok kaba hatlar üzerinde 

durduğunu görmekteyiz. 
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Hattâbî, Mâlik de şu açıklamayı yapar: 

"Resûlullah'ın: "Onu âzad et, çünkü o mü'minedir." sözü şayân-ı 

dikkattir, zira Efendimize (aleyhisselatü vesselam) câriyeden, onun 

imanına işaret anlamında, suallerine aldığı cevaplardan başka hiçbir şey 

açıkça belli olmamıştır. Resûlullah: "Allah nerede?" demiş; o: "Gökte!" 

diye cevap vermiştir, keza: "Ben kimim?" diye sormuş, "Resûlullah'sın!" 

diye cevaplamıştır. Bu sualler imanın emarelerine ve varlığına bir 

işarettir. İmanın aslına ve hakikatına bakan bir yönü yoktur. Söz gelimi 

bize bir kâfir gelip küfürden İslâm'a geçmek istese, bu esnada O, imanı, 

bu câriyenin söyledikleri miktarınca açıklasa, bu kadarıyla Müslüman 

olamaz. Müslüman olması için Allah'tan başka ilah olmadığına, 

Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehadette bulunması ve daha 

önce yaşamakta olduğu dininden de uzaklaştığını söylemesi gerekir. Bu 

durum şuna benzer: 

Bir evde bir kadınla bir erkek beraber görülür. Erkeğe: "Bu kadın da 

kim?" denince: "Karımdır." der, kadın da onu doğrularsa, bize de onları 

tasdik etmek düşer. Artık durumlarını karıştırmaz, nikâh için gerekli olan 

şartları araştırmayız. Ancak bu ikisi bize yabancı iki kişi olarak gelip, 

aralarında nikâhlanmak isteseler o vakit biz onlardan, evlenme akdi için 

gerekli olan ve velilerinin getirilmesi, şahidlerin hazırlanması, mehrin 

beyânı gibi şartları talep ederiz. 

İşte kâfir de böyledir, kendisine İslâm arz edilince "Ben Müslümanım" 

demesi ile iktifa edilmez, imanı kemâliyle ve şartlarıyla tavsif etmesi 

istenir. Öyleyse iman ve küfür yönüyle halini bilmediğimiz birisi bize 

gelerek: "Ben Müslümanım" diyecek olsa onu, dediği şekilde kabul 

ederiz. Aynı şekilde üzerinde kılık kıyafet, görünüş vesairesiyle 

Müslümanların özelliklerini gördüğümüz birisi için de Müslüman 

olduğuna hükmeder, Müslüman olmadığı açıkça ortaya çıkıncaya kadar 

öyle bilmeye devam ederiz. 
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Bu hadis ile ilgili olarak İmam Nevevî de şu açıklamayı yapar: 

"Bu, sıfat hadislerindendir. Bu hadisler hakkında iki görüş vardır: 

1. Manâsına hiç girmeden -Allah'ın hiçbir benzeri olmadığına, 

O'nun mahlukâta ait özelliklerden münezzeh olduğuna itikad ile 

birlikte îman etmek. 

2. Hadîse, olduğu gibi değil, (iman esaslarına) uygun şekilde te'vil 

ederek iman etmek. Kim bu şekilde söylerse konumuzla ilgili 

hadis hakkında şunu demiş olur: "Bundan maksat câriyeyi 

imtihandır. Bu câriye tevhid akidesinde midir, yaratıcı, tedbir 

edici olan tek bir Allah'a olan inancı kabul ediyor mu? Bu ilah, duâ 

eden kimsenin, semâya yöneldiği zaman müracaat ettiği ilah 

mıdır? Bu yöneliş, O'nun için namaz kılan kimsenin de Ka'beye 

yönelmesi gibi midir? Aslında bu yöneliş, O'nun semâda 

olmasından ileri gelmez, aynen Ka'be cihetine yönelmesi de 

Allah'ın o yönde bulunmasından ileri gelmediği gibi. Böyle 

yapılması, göğün duâ edenlerin kıblesi olmasındandır, tıpkı 

Kâbe’nin de namaz kılanların kıblesi olması gibi." 

Sindî'nin kaydettiği te'vil ise şöyledir: "Allah nerede?"nin ma'nâsı 

hakkında âlimler şöyle demiştir: "Allah'a yönelenler hangi yöne 

yönelirler?" 

Semâ'da sözü de şu ma'nâyı ifade eder: "(Allah'a yönelenler) semâ 

cihetine yönelirler." 

Bu sorudan maksad, câriye'nin Allah'ın varlığını kabul etmesidir, Allah 

hakkında bir mekân veya yerin varlığını isbat etmek değildir." (İbrahim 

Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, IX/11-12) 

Yer ve mekân anlamında “Nerede?” sorusu, mekân tutan varlıklar için 

sorulabilir. Bunlar da maddî varlıklardır. Mekân madde olduğu gibi onda 

yer tutanlar da maddedirler. Mekânı ve maddeyi yaratan ve bir ismi Nur 
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olan Allah hakkında böyle bir şey düşünülemez. Kaldı ki, mahlûklar içinde 

bile, mekânla kayıtlı olmayanlar vardır. Bunun en yakın misali kendi 

ruhumuzdur. Organlarımızın yerleri, mekânları vardır. Bunun içindir ki, 

“Ciğer nerededir?” yahut “Böbrek nerededir?” gibi sorular sorulabilir. 

Fakat ruh ve onun latifeleri, duyguları hakkında bu tip sorular sorulamaz. 

Mesela, “Ruh nerededir, akıl nerede oturur, sevginin, korkunun, 

hafızanın mekânları nerelerdir?” şeklinde sorular soramıyoruz. İnsan, 

maddî olan ve mekânla bağlı bulunan bedenini ölçü almak yerine, 

mekândan bir derece bağımsız olan, ruhlar alemini, melekleri ve tabiatta 

icra edilen kanunları düşünse böyle bir soruya yer kalmayacaktır. 

  

İMAM-I AZAM EBU HANİFE'YE BİLE İFTİRA EDEBİLİYORLAR! 

Bu sahtekârlar, istiva konusunda İmam-ı Azam’a bile iftira atmaktan da 

çekinmiyorlar. Onların yazdığı şey şu: 

SÖZDE DELİL: “Ebû Hanîfe’ye: Ben Rabbim semâda mıdır yahut yerde 

midir bilmiyorum, diyen kimsenin durumu hakkında soru sordum, O: ‘Bu 

kişi kâfir olur, çünkü Yüce Allah: “Rahmân Arşa istivâ etmiştir” 

buyuruyor. Onun Arşı ise semâlarının üstündedir’ dedi. Ben: Böyle bir 

kimse ‘Onun Arşa istivâ ettiğini kabul ediyorum, fakat Arş semâda mıdır 

yoksa yerde midir bilmiyorum’ diyorsa hükmü ne olur? dedim. Şu cevabı 

verdi: ‘Onun semâda olduğunu inkâr edecek olursa kâfir olur.” (Fıkhu’l-

Ebsât) 

GERÇEKTE OLAN İSE ŞÖYLE: 

Ebû Hanife (rahimehullah) şöyle dedi: 

“Bilmiyorum, Rabbim semada mı yoksa arzda mıdır?” diyen kimse kâfir 

olur. Keza ‘Allah arş üzerindedir’ diyen de, ‘Bilmiyorum, arş semada mı 

yoksa arzda mıdır?’ diyen de böyledir.” (Fıkhu’l-Ebsât) 
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İmam-ı Azam’a iftira ederken bile, kendi eserinden tahrifat yaparak alıntı 

yapıyorlarsa, bu inkârcı zındıkların halini anlayın artık... 

Yine müçtehidlerin babası Ebû Hanife'nin (rahimehullah) konu 

hakkındaki bir başka görüşü şöyledir: 

"Allah'ü Teâla arşa istiva etmiş, ama ihtiyacı olmadan ve onu mekân 

kılmadan! O arş ve arşın dışında kalan her şeyi ihtiyacı olmadan korur. 

Eğer mahlûklar gibi Allah da ona muhtaç olsaydı, âlemi yaratmaya 

gücü yetmezdi. Eğer arşta OTURMAYA veya KARAR KILMAYA (MEKÂN 

EDİNMEYE) ihtiyacı olsaydı o zaman ARŞI YARATMADAN EVVEL 

NEREDEYDİ? Allah Teâla, bütün bu noksanlıklardan münezzehtir." (El-

Vasiyye (yazılı eser), s.2) 

  

İMAM-I MALİK (rahimehullah) BİD'AT EHLİNİ MECLİSİNDEN KOVDU! 

“Bir adam Mâlik’e gelerek: Ey Abdullah’ın babası, Rahmân Arşa istivâ 

etti, nasıl istivâ etti diye sordu. (Ravi) dedi ki: Ben Mâlik’in bu söze kızdığı 

kadar bir şeye kızdığını görmedim. Onu bir ter bastı. Etrafında 

bulunanlar başlarını öne eğdi. Sonra Mâlik’in kederi, üzüntüsü geçti ve 

şunları söyledi: "Keyfiyet akıl ile kavranılamaz. Onun istivâsı 

bilinmeyen bir şey değildir. Ona iman etmek vacibtir, ona dair  soru 

sormak bir bid’attir. Ben senin sapık birisi olduğundan korkuyorum."  

Sonra verdiği emir üzerine, o kişi dışarı atıldı.” (ed-Dârimî, er-Redd ale’l-

Cehmiyye) 

İmam-ı Malik Allah’ın arşı istiva etmesine “Ona iman vacip, keyfiyeti 

meçhul, sormak ise bidattir” buyuruyor. Ve soran kişiye de “sapık 

olduğunu” ima ediyor. Bu yaptığı hareketle, Allah'a mekân isnad eden 

Selefilik gibi sapık fırkaları da deşifre etmiş oluyor! 
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CAFER-İ SÂDIK (rahimehullah) Şöyle Buyurur;  

“Allahü Teâla’nın bir şey üzerinde olduğunu, yahud bir şeyden olduğunu 

söyleyen kâfirdir. Çünkü bir şey üzerinde olsaydı, o şey onu kaldırırdı. 

Eğer bir şeyde olsaydı, onda belirmiş olurdu. Bir şeyden olsaydı, 

sonradan olma olurdu. Allahü Teâla bunların hepsinden münezehhtir. 

(Muhammed Rebhâmi) 

 

İMAM FAHREDDİN-İ RÂZİ’NİN AKİDESİ (rahmetullahi aleyh): 

“...innallâhe le ganiyyun anil âlemîn - Şüphesiz Allah, âlemlere muhtaç 

değildir." (Ankebut 6) 

“Bu ayet, Allah’ın bir mekânda olmadığına, özellikle Arş üzerinde bir 

mekân tutmadığına delalet eder. Çünkü Arşı da "âlemler"dendir. Allah 

ise, âlemlerden müstağnidir. Mekândan müstağni olanın bir mekâna 

girmesi mümkün değildir. Çünkü bir mekâna girene başlı başına, 

"Burada, orada..." diye işaret edilebilir. Kendisi için, "Burada" veya 

"Orada" denilebilenin, burada veya orada olmaması imkânsız olur. Aksi 

halde akıl bir mekânda olmayan cismin, idrak edilebileceğini mümkün 

görür. Hâlbuki bu imkânsızdır.” (Tefsir-ül Kebir) 

  

İMAM-I GAZALİ'NİN AKİDESİ (rahmetullahi aleyh): 

“Allahü teâlâ mekândan münezzehtir. Ehl-i bâtıl, istiva, vech, yed gibi 

kelimeleri tevil etmedikleri için sapıtmışlardır. Allah’ın, Arşı istiva etmesi, 

Arşı hükmü altına alması demektir. (Hükümdar, Irak’ı kansız olarak istiva 

etti” demek, (Irak’ı kansız olarak ele geçirdi) demektir. Bu sapıklıklarına 

da (Selefin yolu) diyerek selef-i salihine, (Eshaba ve Tabiine) iftira 

ediyorlar. Yedullah’taki yed kelimesini el gibi düşünmemeli. Mesela, 

(Falanca şehir, filanca valinin elinde) denilince, o şehrin valinin elinin 
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içinde değil, onun idaresi altında olduğu anlaşılır. İstiva, vech gibi 

kelimeler böyle te’vil edilir.” (İlcam-ül Avam) 

Gazali, bir başka eserinde de konuyu şöyle detaylandırır: 

“Şunu bil ki, bir kimse, “Allah, arşa istiva etti” âyetindeki istivayı, 

kelimenin zahirî mânasına göre yorumlarsa, Allahu Teâlâ'yı cisme 

benzetmiş olur; çünkü istiva, bir şeyin üzerine yükselmek ve yerleşmek 

mânasındadır. Bunda şek ve şüpheye düşse, yine Allahu Teâlâ'yı cisme 

benzetme düşüncesinde olur. (A'râf 54; Yûnus 3) 

Eğer, Allahu Teâlâ'nın kesin olarak arşa yerleşmesinin imkânsız 

olduğunu, bunun başka bir mânada olduğunu söylerse, zahirî mânayı 

yorumlamış olur. Hak üzere gidenlerin itikadı budur. Âyet ve hadislerde 

geçen Allahu Teâlâ'nın nüzulü/inmesi de böyledir. Nüzul, zahirî 

mânasına göre alınırsa, yine Allahu Teâlâ'yı cisimlere benzetme olur; 

çünkü nüzul, kelime olarak hareket etmek ve bir yerden bir yere intikal 

etmektir. Eğer böyle bir durumun Allahu Teâlâ için mümkün olmadığı 

söylenirse, nüzul kelimesi Allahu Teâlâ'ya uygun mânada tevil edilmiş ve 

yorumlanmış olur. Hak yolda gidenlerin görüşü budur. 

Bil ki, sakıncalı bir inanca düşme korkusu ile müteşâbih (mânası kapalı 

ve gizli) âyetleri, uygun şekilde tevil edip yorumlamaktan yüz çevirmek, 

kişiyi, şüpheye, bozuk görüşlere, avam halkın ayağının kaymasına, dinin 

temelleri hakkında şüphelere ve yüce Allah'ın kitabındaki bazı âyetleri 

tehlikeli düşüncelere arzetmeye sebep olur. Bütün hamdler sadece yüce 

Allah'a aittir. Bu anlattığımız doğru ve sahih itikad, kalbi selim hale gelen 

kimselere aittir. Onların kalbi, bid'atlardan (bâtıl düşünce ve haram 

işlerden), şeytanın vesveselerinden ve nefsin kötü arzularından 

temizlenmiş; takva ile süslenmiş, hidayet nuru ile desteklenmiş, vera' ile 

(şüpheli şeylerden çekinerek) terbiye olup saflaşmış ve zikir ile 

kuvvetlenmiştir. Allahu Teâlâ en iyisini bilir.” (Ravdatü't-Tâlibîn ve Umde-

tü's-Sâlikîn - Hak Yolunun Esasları) 
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İMAM BEYHAKİ’NİN AKİDESİ (rahimehullah): 

“Kişinin en azından bilmesi gereken şey; Allah u Teâlâ’nın istivası normal 

bir istiva gibi kıvrılmak, bir mekânda istikrar etmek (bulunmak) veya 

yarattığı herhangi bir şeye değmesi falan değildir! Bilakis, kendisinden 

haber verdiği gibi KEYFİYETSİZ bir şekilde Arş’a istiva etmiştir. ‘Eyne’siz, 

‘Keyfe’siz (Nerededir’siz ve Nasıldır’sız). Bütün mahlûkatlarından ayrıdır. 

O’nun ityanı (gelmesi) bir mekândan başka bir mekâna gelmek değildir. 

Allah'u Teâlâ’nın mecîi (gelmesi) hareket etmek demek değildir. Nüzulü, 

nakil etmek demek değildir. Nefsuhu, cisim demek değildir. Vechuhu, 

yüzü-sureti demek değildir. Yeduhu, aza demek değildir. Aynuhu, gözü-

gözbebeği demek değildir. Muhakkak ki bunlar tevkifi olarak gelen 

sıfatlardır ve biz de bunu söyleriz (kabul ederiz), ancak bu sıfatlardan 

keyfiyeti nefyederiz. Allah'u Teâlâ: "O’nun benzeri hiçbir şey yoktur" ve 

"Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir" ve "O’nun ismiyle 

isimlendirilen birisini biliyor musun?" buyurdu.” (Beyhaki, El-İtikad ve’l 

Hidaye / 1.cild / 117. sayfa) 

*** 

Not: Kur’an ve hadiste geçen Allah hakkında ki müteşabih ifadeler 

hususunda Ehl-i sünnet âlimleri, mütekaddimin (öncekiler) ve 

müteahhirin (sonrakiler) şeklinde iki ana ekole ayrılmışlardır. 

Mütekaddimin âlimleri, daha ziyade selef-i salihin diye bilinen ilk üç asır 

âlimleridir ki bunlar sahabeler, tabiin ve tebe-i tabiinlerdir. 

Bu ekolün temel fikri, müteşabih ayetlerin te'vil ve tabir edilmeden iman 

edilmesidir. Yani ayet ve hadislerde geçen ifadelere teşbih ve tecsime 

kaçmadan aynı ile iman etmek ve bu ifadeler üstünde fazla kafa 

yormamak, bu ekolün temel yaklaşımıdır. Bu ekol, itikadi sahada nakilci, 

ameli konularda reycidirler. Yani imana dair konularda asla te'vil ve 

tabire geçit vermezlerken, ameli konularda alabildiğine te'vil, tabir ve 

içtihattan yanadırlar. 
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Müteahhirin uleması ise, bu ekol İmam Eş’ari ve İmam Maturidi ile başlar 

ve günümüze kadar gelir. İtikadi alanda reyci yani te'vil ve tabir taraftarı, 

ameli alanda ise selef-i salihini taklit ederler. Bu ekolün, itikadi alanda 

müteşabih ayetleri te'vil etmelerinin haklı gerekçeleri vardır. Bunlardan 

en önemlileri, Yunan felsefesinin İslam âleminde ciddi tahribatlar 

vermesine set çekmek ve Kur’an içinde ki müteşabih ifadeleri kullanarak 

avam insanlarda fitneye sebebiyet vermek isteyen teşbih ve tecsim 

fırkalarının önüne geçmektir. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı, 

tevil ve tabire izin verilmiştir. Selef-i Salihin dönemlerinde böyle içtimai 

yaralar ve sakıncalar olmadığı için, tevil ve tabire ihtiyaç ve gerekçe de 

hissedilmemiştir. Zaten her iki ekol de hak ve sadık ekollerdir. 
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Mezhepsiz adam, kuduz köpek gibidir!  

Hangi ayeti, hangi sünneti ısıracağı belli olmaz!  

 

Bu ülke, 'Allah senin kiminle evleneceğini bilemez!' diyen naylon 

profesörler gördü. Naylon fatura ne ki? 

 

Pazarcıya diyorsun ki, 'acı biber olmasın, tatlı ver.' 

Torbaya koymuş ama tatlıların içine bir tane acı karışmış; ısırdığında 

yanıyorsun. 

Bid'at ehli hocalar da yeşil görünüyor, ama zehirli ve acı. 

 

Zaten, 'Onların inandığı din ile benim inandığım din aynı değil!' diyen 

tekfirci bir aklın tâbilerinden, başka ne beklenebilir ki? 

 

Bir Vehhabiye Ehli Sünnet akidesini öğretmek, bir kadına ofsayt kuralını 

öğretmekten daha zor! 

Bedevi kafası; anlamıyor, anlamıyor! 

 

Vehhabilik İngiliz’in İslam’ı, Şii'lik Yahudi’nin İslam’ıdır! 

 

Vehhabi-Selefiler, Şiiler, Hadis inkarcıları, Modernistler, Mezhepsizler, 

Tarihselciler, Dâr-ül harpçiler... 

Hepsinin ortak noktası, Osmanlı düşmanlığı! 

Ne demiştik: Söyle bana safını, söyliyim sana kafanı… 
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Peygamber, Hüküm Koyamaz mı? 

 

İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın Peygamberleri, her dönemde O'nun 

yeryüzündeki vekilleri olmuşlardır. 

Yaratıcımız olan Allah, imtihan sırrı gereği kullarıyla direkt olarak 

konuşmayı murad etmemiş, bu konuşma ve buyruk verme işini, 

kullarının içinden seçtiği Peygamberler vasıtasıyla yapmıştır. (Allah'ın 

Peygamberlerine selam olsun!) 

Peygamberliklerinin bir işareti olarak da, bu seçilmişleri en zor 

durumlarda, mucizelerle ve dualarına icâbetle desteklemiştir. 

Allah'ın hükümlerine vekâlet eden bu temizler, insanların en hayırlıları 

ve en akıllılarıdırlar. 

Malumdur ki, yaşadığımız dünyada vekil, asıl gibidir. 

Bunu bir misalle açayım; 

Hakkında bir dava açıldı. Hemen vekilin olarak bir avukat tutarsın. 

Avukat sana 'müvekkilim' der. Senin yerine konuşur, senin yerine seni 

savunur. 

Mahkemeye gitmesen bile, avukatının ağzından çıkan her kelime, senin 

ağzından çıkmış sayılır. 

Bir Peygamber de Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Bu da demektir ki, bu 

vazifeli insan bize ne emir verirse, bu emir, aslen Allah'ın emri anlamına 

gelir. 

Efendimiz (aleyhisselatü vesselam) hakkında söylenen, "O hevâsına 

göre konuşmaz. Onun (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir." 

âyetleri, bu hakikatin delillerindendir. (Necm 3-4) 

Nasıl bir hezeyandır ki, günümüzde insanların bir takım cühelâsı, Kur'an 

ayetlerinin bir kısmını kabul edip, bir kısmını inkar ederek, Allah'ın 

yeryüzündeki son vekili olan Muhammed (aleyhisselam)’ı işlevsiz bir 
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avukat(!) olarak addetmekte ve kıymetli sözleri ve fiillerinden oluşan 

'hadis' ilmini reddetmektedirler... 

Parmaklarını gözlerine sokarak Kur'an’a bakan bu ahmaklar, "...Allah 

sana Kitâb'ı ve HİKMETİ indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir..." 

hükmünde geçen 'hikmet'i göremedikleri için, bir kolaylaştırma hilesi 

ile Allah ve Resûlünün yüzlerce emrini yok etmiş oluyorlar. (Nisâ 113) 

Şimdi Kur'an'da olmadığı için(!), el çabukluğuyla yok edip inkar ettikleri, 

Peygamberimizin bazı emirlerine bakalım: 

İslamiyet’te, birtakım giyim ve süs eşyaları vardır ki, bazı hikmet ve 

sebeplerden dolayı kullanılmaları ve giyilmeleri erkekler için haram 

kılınmıştır. Fakat aynı eşyalar, yaradılışları icabı ziyneti ve süsü seven 

kadınlar için helâldir. Bunlardan birisi, ipekten yapılmış giyim eşyaları, 

diğeri ise altındır. 

Bu hususa delil olan hadis-i şerif gayet açıktır: 

Hazreti Ali’nin (Allah ondan razı olsun) rivayetine göre, bir defasında 

Peygamberimiz aleyhisselam, ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını 

da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı, orada 

bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu: 

“Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir.” (İbni 

Mâce, Libas: 19) 

Yoksa bu Peygambersizler, ipek ve altını kullandıkları için mi hadisleri 

inkar ediyorlar? Ben bunlarda, ovalimsi bir yaşam tarzına meyil 

görüyorum! 

Olayı başka bir örnekle yakınlaştırayım; 

Kitâbımız Kur'an, “...Allah, alışverişi helâl, faizi ise haram kıldı...” 

buyuruyor. (Bakara 275)  

Bu âyet-i kerîmeye göre her şeyin alışverişi helâldir.  
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Ama bizim Peygamberimiz, bu genel hükme bir sınır getirerek, 

domuzun ve içkinin alışverişini yasaklamıştır. 

Yoksa 'yalnız Kur'an!' diyen sünnetsizler, domuz ve içki ticareti 

yaptıkları için mi Allah'ın Peygamberini inkar ediyor? 

Unutulmamalıdır ki, bahsini yaptığım bu iki örnekteki hükümlerden 

birini bile inkar etmek, kişinin toprağın altına kâfir olarak gitmesi için 

yeterlidir... 

Şimdi Sünneti ve Peygamberimiz aleyhisselam'ın hüküm koyuculuğunu 

reddeden bu güruha Kur'an'dan çok açık bir delil getirelim: 

"Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde 

seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı 

duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş 

olmazlar." (Nisâ 65) 

Ayetin Tahlili: 

Allah Teala; 

1. Kur'an'ın birçok ayetinde güneşe, yıldızlara, zamana ve yarattıklarına 

yemin ederken, bu ayette, "Ve Rabbike - senin Rabbine andolsun" 

diyerek bizzat kendisine yemin ediyor ve sonra gelecek olan sözlerine 

dikkat çekiyor. 

2. "Lâ yu'minûne hattâ yuhakkimûke - Senin verdiğin hükme razı 

gelmedikçe iman etmiş olmazlar" buyurarak, son Peygamberinin din 

konusunda hüküm verici bir hakem olduğunu ve hakemliğini kabul 

etmeyenlerin iman etmemiş olacaklarını ve ebedi olarak cehenneme 

gideceklerini bildiriyor. 

Burada dikkat edilirse, Allah'ımız, "Kur'an'ın hakemliğine" demiyor, 

"Senin hakemliğine başvurmalılar" buyuruyor. 

3. "Fî mâ şecera beynehum - kendi aralarında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklarda, senin hakemliğine başvurmak zorundalar" 

buyurarak, kıyamete kadar ortaya çıkacak olan her sorunda, Kur'an'dan 
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sonraki ilk müracaat adresimizin, Resulullah'ın sünneti olduğunu beyan 

ediyor. (sallallahu aleyhi vesellem) 

4. Ayetin son kısmında, "...içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir 

teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar." buyurarak da, 

Muhammed aleyhisselam'a bırakın dil ile karşı gelmeyi, kalbimizin 

derinliklerinde en ufak bir tereddüt ve itaatsizlik olmadan tam bir 

teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmayacağımızı açıkça beyan 

ediyor. 

Görüldüğü üzere, Allah diyor ki "hüküm koyar"; batılı oryantalistlerin 

papağanlığını yapan Mealistler diyor ki, "koyamaz!" 

Şimdi biz Müslümanlar kime inanalım?! 

Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a mı, yoksa şu satın alınmış 

tasmalı hocalara mı? 

Son sahnede, konuyla alakalı net bir hüküm veren, bir resim 

niteliğindeki şu ayeti paylaşayım; 

"Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir 

mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için, kendi işleri konusunda 

tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, 

şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır." (Ahzap 36) 

Dikkat edilirse, ayette geçen, 'Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm 

verdikleri zaman' cümlesi, Allah'ın Peygamberinin de din adına hüküm 

koyma yetkisine sahip olduğu gerçeğini, 'Peygamber hüküm koyamaz!' 

diyenlerin yüzüne bir Osmanlı tokadı gibi çarpıyor... 

Ve son Peygamber (aleyhisselatü vesselam) da bir hadisinde, bu kripto 

İslam düşmanlarına şu dersi veriyor: 

"Koltuğuna kurulup, 'Allah, Kur'an'dakilerden başka hiçbir şeyi 

yasaklamadı!' diyen bilsin ki, Allahü teâlâya yemin ederek 

söylüyorum ki, ben de bazı şeyleri emrettim, bazı şeyleri de 

yasakladım. Bunların miktarı, Kur’an kadar veya sayıca daha fazladır." 
(Ebu Davud, Tirmizî)
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Her hadis inkarcısı, bir sahte peygamberdir! 

 

Kurban bayramında küplere binen, hindi bayramında tiplere giren 

elitlere(!) sanatçı değil, saatçi denir. 

Milletin değerlerine saygısız olan, köprü altı saatçisi. 

 

Tabiat ana, Noel baba! Müslümanın evine bir papazı davet etti bu kafa. 

Biraz karakteri olsa bacadan gelmez, kapıdan gelirdi babanız! 

 

Ateistler, kalorifer peteğine inanıyor ama kombiye inanmıyor!  

Bu yüzden üşüttüler... 

 

Mimar Sinan'ı görmediği için, Süleymaniye camiinin kendi kendine 

olduğunu iddia edene Ateist denir! 

 

Mezhepsiz hocalar, kör dişçiye benzer. Evine gidip aynaya baktığında, 

sağlam dişinin çekildiğini görünce, kendinden başkasına kızma! 

 

Bid'at ehlinin kalbinden, ilk olarak hadis sevgisi alınır.  

Sonrası, mucizeleri inkar ve 'O da insan, ben de insan!' demek suretiyle 

Peygamberliği ve vahyi inkardır. 

 

Hadis inkarcıları, Peygamberimize 'Muhammed' diye hitab ediyor, 

belediye başkanına 'sayın!' 

Bu derin çelişki, içlerindeki Peygamber düşmanlığının bir tezahürüdür...
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Ağaç Olacak Ateist! 

2007 yılında havaalanındayım. 

Hac vazifem için Arabistan'a gidiyorum. Pasaport sırası beklerken, 

karşıdan iyi giyimli, bond çantalı, yabancı olduğunu anladığım biri bana 

doğru geldi. 

Etrafımda birçok boş sandalye olmasına rağmen yanıma oturdu, 

anladım ki bir şeyler soracak. Konuşmaya başlayınca Türkçesinin gayet 

iyi olduğunu gördüm. 

Bir İngiliz olduğunu, Türkiye'ye her ay iki defa geldiğini ve kendilerine 

bağlı olan şirketleri denetlediğini söyledi. 

Etraftaki ihramlı hacıları görünce merak etmiş, herhâlde genç olduğum 

için bana sormak istemişti: 

Ateist: Bu üstünüze giydiğiniz beyaz şeyler nedir? 

Müslüman: Buna ihram denir. Biz Müslümanlar hayatımızda en az bir 

kez bu giysilerle Allah'ın evi olan Kâbe'yi ziyaret etmek zorundayız. Bu 

gördüğün tüm beyazlı insanlar, bu kutsal vazifeyi yapmak için sıra 

bekliyorlar. 

Ateist: Bu inancınızın emri mi, yoksa seyahat için mi gidiyorsunuz? 

Müslüman: Evet, bu Allah'ın emridir. Bizi terbiye etmek ve cennete 

hazırlamak için bazı kurallar koymuştur. Hacc görevi de onlardan birisi. 

Ateist: Ben bir Ateistim. Seni samimi görüyorum. Gerçekten de 

ölümden sonra bir hayat olduğuna inanıyor musun? 

(Burada, alaycı bir bakışla bana baktı ve bir hayalin peşinde olduğumu 

ima etti. Normalde birkaç bilgi verip vicdanıyla baş başa bırakacaktım. 

Ancak, inancımı küçümseyince dişlerimi göstermek zorunda kaldım!) 

Müslüman: Eğer bir diğer dünya yoksa, ben bu yaptığım görevlerle 

hiçbir şey kaybetmiş olmam! Çünkü tüm bu vazifeler, aynı zamanda 

beni daha ahlaklı bir insan yapıyor. Ama ya ahiret varsa, sen orda ne 

yapacan? (Hz. Ali'nin bir müşriğe verdiği cevaptır.) 
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Ateist: Ölümden sonra diriliş, bana hiç mantıklı gelmiyor! 

Müslüman: Peki sen nasıl inanıyorsun? Ölünce sana ne olacak? (Kontra 

atağa geçtim!) 

Ateist: Ölünce toprağa gömüleceğim. Toprak etimden ve kemiğimden 

beslenecek. Birkaç yıl içinde bir filiz olarak yeşereceğim. Bir insan gibi 

büyüyecek, dallarım salınacak, gölge olacağım. Aşıklar, dallarımın 

altında birbirlerine sarılıp meyvelerimden yiyecekler. (Gerçekten böyle 

söyledi!) 

Rüzgar, yapraklarımı okşayacak. Her yağmur, yıkanışım ve yemeğim 

olacak. Sonsuza kadar, insanlara nefes vericem, meyve vericem! 

Müslüman: Samimi bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu 

dediklerine inanıyor musun? (Tam konuşacaktı ki, başlığı yapıştırdım!) 

Sen yanlış biliyorsun!  

Dur, ben sana ne olacağını anlatayım: 

Toprak seni kemirip yuttuktan sonra, bir filiz olacak ve yeryüzüne 

çıkacaksın. Büyürken, keçiler yapraklarını kemirecek. Yetmişlik 

kokonoların gezdirdiği fino köpekleri, pazar gezmelerinde üstüne 

bevledecekler! (Aslında diğer kelimeyi kullanmıştım, burada 

yazamıyorum!) 

Daha sonra bulunduğun yerde bir yol çalışması yapılacak. Elleri 

testereli adamlar, seni ayak bileklerinden kesecek! (Tebessüm edip, 

hayır dercesine başını sallıyor)  

Sonra kabuklarını soyacaklar, yani derini yüzecekler. (Saatine bakıyor...) 

Bitmedi! Seni bir kağıt fabrikasına götürecekler. Binlerce ince parçaya 

bölüneceksin! Bir kısmın tuvalet kağıdı olacak, bir kısmın kitap sayfası. 

Sonra senden ürettikleri o sayfaları birleştirecekler. Seni yeşil ve kalın 

bir kapla kapatacaklar ve üstüne kalınca harflerle gösterişli bir yazı 

yazacaklar: HOLY KUR'ÂN – KUTSAL KUR’AN 
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İşte sana olacak olan budur! 

Ateist: Tanıştığıma memnun oldum, gitmem gerek! 

(Zorunlu bir gülümsemeyle birlikte elimi sıktı, ama yüzü değişti. 

Belki aklına bir soru işareti bırakabilmişimdir. Hidâyet, Hâdi'dendir…) 

"Dediler ki: 'Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve 

yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.' Bu hususta onların hiçbir bilgisi 

yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar." (Câsiye 24) 

 

İlgili sohbetim: 

 

Hacca giderken bir Ateistle konuştum... - Ağaç olacak adam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZi81MYqWI7Y&h=ATORUC07FtdMp01BtGZjlhq_yhbUp4IXTaQS5hNQn539u5udUsKHGEe3EqzcZ0Ag42NQ4TEDDTLmAw34gvVTJ51XBQWwVPTgzQicnVaTu_k4UbOnb-qdaQ
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'Hadis ilmi yok' demek, 'matematik ilmi yok' demek gibi sefilce! 

Peygamberliği inkar etmekse, Thomas Edison'un tarihteki varlığını inkar 

etmek gibi cahilce! 

 

Sünnete düşmanlık, Resulullah'a düşmanlıktır! 

Resulullah'a düşmanlık, Kur'an'a düşmanlıktır! 

Kur'an'a düşmanlık, Allah'a düşmanlıktır! 

Us ile uslanmayanın hakkı kötektir hadis inkarcıları! 

Dünya ve ahirette rezil olmaya hazır olun! 

"...Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı 

ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında 

ancak rezillik; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah 

sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir." (Bakara 85) 

 

Reformist hocaların, 'Kur’ân’ın açıklanmaya ihtiyacı yok!' dedikten 

sonra, Kur’ân’ı açıklayan(!) onlarca kitap yazmaları, bu Kitâbın 

Peygamberinin onlara vurduğu bir tokat olsa gerek... 

 

Bugün insanları saptıran şey, kontrolsüz sevgidir! 

'Hocamızı, İsa gibi çarmıha gerecekler!' diyerek Kur’ân’ı yalanlayan 

Fetö’cü yazar, kontrolü çoktan kaybetmiş... 

 

Bugünkü Selefiler, geçmişte tarihin kirli sayfalarına gömülmüş olan 

Haricilerin, zombi olarak geri dönüşümüdür! 

 

Kardeşe, bin yıllık akidesini öğretiyoruz, şaşırıyor! Yazlık ceketin 

cebinde unutulmuş yüz lirayı bulmak gibi karışık duygular içinde!
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Mezhebe Uymak Zorunda mıyız? 

 

Vehhabiye soruyolar; 

- 'Dört mezhepten birine tâbi olmak zorunda mıyız hocam?' 

El cevap: 

- 'İlmin varsa gerek yok!' 

Fe sübhânallah! Böyle sapıklık görmedim! 

Böbreğine cam girmiş adam soruyor; 

- 'Doktora gitmek zorunda mıyım?' 

- 'İğnen varsa gerek yok, kendin dikersin!' diyor, olur mu?! 

- 'Arabamın kaportası göçmüş, motor çökmüş. Teknik servise gitmeli 

miyim?' 

- 'İlmin varsa gerek yok. Al İngiliz anahtarını eline, hallediver!' diyor, 

olur mu?! 

Kardeşim!  

Her işin bir ehli vardır: "Allah, size, emanetleri mutlaka ehline 

vermenizi emrediyor..." hükmünü işitmedin mi sen? (Nisa 58) 

Esnaf arkadaşın halı sahada bacağını kırınca, kaportacı Bayram abiye 

götürmezsin! 

 

- 'Bayram abi, arkadaşın ayağı kırıldı. Sen de kaportacısın, bu işlerden 

anlarsın. Bi el atıver be!' desen olur mu?! 

 

Ümmetçe ‘dinin senedi’ namıyla kabul edilmiş olan İmam-ı Gazâli, 

senden daha mı az biliyor ki Şâfi mezhebine tâbi olmuş? 

 

İki binin müceddidi İmam-ı Rabbâni, senden daha zayıf alim mi ki 

Hanefî mezhebine uymuş? 
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Abdülkadir-i Geylâni gibi bir müceddid, senden daha mı aşağıda ki 

Hanbelî mezhebinde bulunmuş? 

 

Son hadis hafızı sayılan Celaleddin Suyûti, senden daha mı az hadis 

ezbere biliyor ki Şâfi mezhebine tâbi olmuş? (Alimlere rahmet olsun) 

 

Sen bir müçtehid değilsin! 

Bir çantacı çırağıyken, doktor önlüğüyle poz verme! 

Bir lokanta esnafıyken, hâkim cübbesi giyme! 

Bir hüküm getirirler önüne, Kârun gibi girersin yerin dibine! 

Bir mezhebe tabi olmamak, dinden ayrılmaktır! 

“İşte bu misalleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak alimler 

düşünüp anlarlar.” âyeti kimleri işaret ediyor? (Ankebût 43) 
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Arkadaşlarından biri bile mezhepsiz olursa, kalbindeki bozulmayı bekle! 

Zira, 10 tane sağlam elma bir çürük elmayı düzeltemez, ama 1 çürük 

elma 10 sağlam elmayı bozar! 

 

Selefi kardeşim benden ümidi kesmiş, süresiz! 

Takımı 1-0 mağlupken, son dakkada rakip kaleye gol atmak için koşan 

kaleci gibi çaresiz! 

 

'O sadece bir postacıydı; Mektubu bıraktı ve gitti(!)' dediler 

Peygamberime. 

Postacılar, mektubun içinde ne yazdığını bilmez ve mektubu vereni 

tanımaz! 

Bu nasıl Peygamber ki, Kur’ân’ın içini bilmiyor ve onu indiren Allah'ı 

tanımıyor(!) (Övgüler ve selam Allah'ın Peygamberine olsun!) 

 

Kapısındaki köpeğin kendisini sorgulayamayacağını bilen Ateist, 

yaratılmış bir kul olarak yaratıcısını sorgulama cür'etine girebiliyor! 

'Allah var mı?' diye soruyor; 'Güneş var mı?' diye sormak gibi körce… 

 

Hurma çekirdeğine, 'La ilahe illallah' yazan güce inanmayan Ateyiz; aynı 

çekirdekte, 'Seni uyarıyorum Ateist!' yazdığını görse, bu yazının 

tesadüfen oluştuğuna inanır mıydı acaba? 

 

1400 yıllık ilmi birikimi yok sayarak yeni bir din(!) getirmek isteyen şu 

reformist; 

Geçirdiği trafik kazasından sonra beyninin yarısı alınmış biri gibi 

konuşuyor!
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Bir Mezhepsizin Öfkesi  

(Fury Of The Mezhepsiz) 

 

Öfkeli Mezhepsiz: Niye siliyorsun yazdıklarımı? 

Bana bir gün ver ve benimle tartış. 

Bizi düşman gösteremezsin. 

Tartışmadan kaçmayan Ebu hanife gibi, sorguya çekilen bugari gibi 

(Buhari demek istiyor sanırım) mekke meydanında müşriklerle tartışan 

muhammed gibi (Amcasının oğluymuş meğer!) benimle tartış. 

Düşmanlık yapıyorsan da düşmanınla yüzleş. (Al Pacino'nun Baba 

filminden olmalı bu aforizma) 

 

Hoca: Selamün aleyküm 

Allah'ın Peygamberinden ne derece kopuk olduğunuz söze girişinizden 

bellidir. İnsan, Müslüman kardeşine önce bi selam verir, hiç sevmese 

bile! “Selam kelamdan (konuşmadan) öncedir!” buyurur bizim 

Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) (Tirmizî) 

Yoksa siz başka bir Peygambere mi iman ediyorsunuz? 

Ya da siz, müridi olduğunuz hocanızın yeni bir Peygamber olduğunu mu 

düşünüyorsunuz ki yeni yeni âdetler ortaya çıkıyor? 

1) Edeplice yazılan yorumlar yerinde durur. Diğer yorumlarınıza bakın 

hala orda duruyor. Ama ağız bozulduğu ve İslami edebin dışına çıkıldığı 

anda, buna müsade edemem. 

Kişi, insan olamasa da, insan taklidi yapabilmeli zira... 
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2) Beni münâzaraya davet ediyorsunuz, ama siz bir mezhepsizsiniz. 

Biraz akâid ilmi okumuş olan bilir ki, dört hak mezhepten birine tâbi 

olmayan kişi, bir müçtehid olduğunu iddia ediyor demektir. 

Bugün, birinin müçtehid olduğunu iddia etmesi ise, gözlerinden ateş 

çıkaran bir Süpermen olduğunu iddia etmesi kadar komiktir! 

Oysa ben basit bir dervişim. Bir süper kahramanla(!) dövüşemem. 

3) Siz benim düşmanım değilsiniz, benim düşmanım cehâlettir. 

Muhammed aleyhisselam’ın getirdiği İslam ile dünyaya hükmetmiş, 

Hanefî ve tasavvuf ehli olan ceddimiz Osmanlı'nın, İstanbul'u emanet 

ettiği gençleri bu hale sokan din tahrifçilerine düşmanım ben! 

Ben sizin gibi mezhepsizlere düşman değilim, sizi bozanlara düşmanım! 

Büyük resmi görebiliyorum hamdolsun! 

Yeni bir din getirmek isteyen Vehhabi - Selefilere, Şiilere, Diyalogçulara, 

Ateistlere, Deistlere, Yahudi ve Hristiyanlara reddiyeler yaptığım gibi, 

reformist mezhepsizlere de reddiyeler yapıyorum. 

Bu saydıklarım bir Çatı'dır. Sen bu Çatı'nın adayı olma! 

İslam’ı yıkmak için yapılmış olan bu kutsal ittifaka(!) düşmanım ben; 

sizinle bir sorunum yok! 

İsmimizi Google'a yazdığınızda, binlerce reddiye videomu / yazımı 

görür ve meselenin kişilerle alakalı olmadığını öğrenmiş olursunuz. 

4) Ebu Hanife'yi örnek vermişsiniz! Ama siz, Ebû Hanife'ye ya da 

Buhari'ye inanmıyorsunuz ki!? 

İnanmadığınız ve bu dini bozduklarını iddia ettiğiniz bu insanları nasıl 

bana örnek olarak gösterebilirsiniz? 
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Keyfinize dayalı bir yaşama perde olarak kullandığınız o Kur'ân'ı 

önünüze koysam ve 'buyurun, asıl diliyle bana yarım sayfa Kur'an 

okuyun' desem, kriptonit görmüş Süpermen gibi tekler ve kekelersiniz. 

Sonra size kıraat ve tecvid dersleri de vermek zorunda kalırım ki, bu 

benim gibi dakikaları dolarlardan daha değerli olan adamlar için çok zor 

bir iştir. 

Yalnız kazayla münâzara yaparsak, tecrübelerime dayanarak iki adım 

sonra ne olacağını size söyleyebilirim. Şöyle ki; 

Siz kopyala yapıştır yapıp önüme bir sürü âyet koyacaksınız. Ben ise, 

tüm bu âyetleri ve açıklamalarını tefsirlerden önünüze koyacağım. 

Sonra siz şöyle diyeceksiniz, 'Boşver bu tefsirleri! Bu âyetlere sen nasıl 

mana veriyorsun onu söyle!' 

Ben de Kur’ân’ı ikimizden daha iyi bilen Resûlullah aleyhisselam’ın 

ayetlere verdiği hükümleri aktaracağım ve bu tartışma bitecek... 

“Kim, Kur’an’ın hükümleri ve anlamı hakkında bilgisiz olarak 

konuşursa, Cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Tirmizî, bu hadisin hasen 

ve sahih olduğunu belirtmiştir - Tirmizî, tefsir 1) 

  

“Kur’an-ı kerimi, kendi görüşüyle açıklayan, doğru olsa dahi, mutlaka 

hata etmiştir“ (Ebu Davud, İlim, 5; Tirmizî) 

 

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyurdu ki: 

“Kur’an-ı Kerim’in tefsiri, Resûlullah'tan işitildiği gibi yapılabilir. 

“Kur’an-ı kerimi, kendi görüşüne, anlayışına göre tefsir eden kâfir 

olur.” hadis-i şerifi, bunu bildirmektedir.” (Deylemî) (Mektûbât 1/234.) 

 

 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

70 

Hafız Süyûtî'nin açıklamasına göre, hadis-i şeriflerdeki bu tehditler, 

herhangi bir delile dayanmadan, sırf kendi aklına dayanarak Kur'an-ı 

Kerim'i tefsir eden kimseler hakkındadır. Kur'an-ı Kerim'i sırf kendi 

aklına dayanarak tefsir eden kimsenin, isabet etmesi halinde bile hata 

etmiş sayılmasının sebebi, onun isabet etmek için gerekli hazırlığı 

yapmamış olması ve bu iş için şuurlu hareket etmemiş olmasıdır. 
(Aliyyü'l-Kârî, Mirkât, I, 239) 

 

İyisi mi, siz gidin bi Süpermen filmi açın! 

O yeşil taşı her gördüğünüzde beni hatırlarsınız artık... 

Hidâyetiniz için dua edeceğim. 

 

"(Resûlüm!) Nefsinin hevâsını kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona 

sen mi vekil olacaksın?" (Furkan 43) 
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Sen de bir Peygamber olabilirsin! 

Bunun için bir meal okuman yeterli... 

Ayrıca, mucizeye de gerek yok! 

Üç kavanoz bal 50 TL. 

(Mealizm Dinine Hoşgeldiniz!) 

 

Tahammülsüz Kemalist: Siz bir din adamısınız. Gerçekten vicdanınız bu 

hayvan katliamından rahatsız olmuyor mu? 

Hoca: Son bir yıl içinde, et ihtiyacı sebebiyle tüm dünyada 50 milyonun 

üzerinde hayvan kesilmiştir. Yemeğinize koyduğunuz o kıymaları 

yağmur getirmiyor elbette! 

Mevzu, Allah için kesilen kurbanlar olduğunda harekete geçen 

vicdanınız, insanların ihtiyacı için kesilen hayvanlar konusunda neden 

kulaklıklarını takıyor merak ediyorum? 

Yoksa sadece Allah'ın, "Rabbin için kurban kes!" emrini yerine 

getirdiğimiz için mi bize bu öfkeniz? (Kevser 2) 

Bence vicdanınızın kafası karışmış ve acilen psikoterapiye ihtiyacı var! 

 

Hoca: İmam-ı Azam hakkında ne dersin? 

Mealist: Çok büyük alim, başımızın tacıdır o. 

Hoca: Peki fetvalarını neden reddediyorsun? 

Mealist: Kuran’a uyan fetvalarına uyarız, uymayanları atarız! 

Hoca: Bu nasıl büyük alim ki, Kur’ân’a uymayan fetvalar vermiş(!)?  

Sen kimi kandırıyorsun sahtekar? 

(Alimlere düşmanım diyemiyor da takiye yapıyor hocası kılıklı!) 

 

'Ben hadislere inanmam' diyen Müslümana, 'Çin malı Müslüman' denir! 

Çakma Ayfon gibi, onun da imanı sahtedir... 
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Biz İstanbul'u Fethederken  

Bu Selefîler Neredeydi? 

 

Selefîlik, Vehhabîliğin kamufle adıdır. 

Müslüman Türk milleti, Vehhâbî isminden tiksindiği için, bu bâtıl yolun 

yolcuları, buralarda insanları aldatmak adına, sözüm ona selef 

alimlerine bağlı oldukları takiyesi yaparak, 'Selefîyiz' derler. 

Lakin dört hak mezhebin içinde Selefîlik diye bir mezhep yoktur. Bu 

Vehhabiler, tıpkı Şia ve Mu'tezile gibi, 'Ehli Sünnet' denilen ana 

gövdeden ayrılmış ve müçtehid rolüne bürünerek hevâlarına 

tapınmaya başlamışlardır. 

İşin en çelişkili tarafı ise, Selef alimlerine bağlı olduklarını söyleyip, bu 

alimlerin en önde gelenlerinden dördüne (Ebu Hanîfe, Şâfî, Mâlik, 

Hanbel) tâbi olmamaları; dolayısıyla âyet ve hadisleri de onlardan daha 

iyi anladıklarını iddia etmeleridir! 

'Biz hepsinden karışık alırız!' demeleri ise, bu müçtehid alimlerin 

fetvâlarının işlerine gelen bir kısmını kabul ettiklerinin, hevâlarına 

uymayan bir kısmını da reddettiklerinin göstergesidir. 

Bundan daha vahim bir rezalet ise, Müslüman Türk milletinin 'müşrik!' 

(Allah'a ortak koşan) olduğunu iddia etmeleridir. 

Tam burada, Allah'ın kahrıyla ahmaklaşmış olan bu sapkınlara 

sorulması gereken birkaç soru elzemdir; 

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel 

kumandan; o ordu ne güzel ordudur!"(1) hadisini yüzyıllar önce gaybî 

bir mucize olarak zikreden Allah'ın Peygamberi, müşrik bir kumandanı 

(Sultan Fatih) ve müşrik bir orduyu mu methetmiştir?(!) (Hâşâ ve Kellâ) 

Yoksa Efendimiz (aleyhisselâtü vesselam) bir bid'atçi midir?(!) (Hâşâ…) 
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Biz Türk milleti, Hanefî'lerle, Şâfî'lerle, Maturidî'lerle, Eşarî'lerle, 

mürşidlerle ve dervişlerle İstanbul'u fethederken ve Allah'ın 

Peygamberinin övgülerini alırken, bu Selefîcikler neredeydi? 

Diyor ki, 'O zaman Selefî mi vardı hoca?' 

E ben de onu diyorum! 

Bataklıkta türeyen sivrisinekler gibi sonradan türediniz ve kan 

peşindesiniz. 

Siz Vehhabîler, bizatihi bir bid'atsiniz! 

 

“(Dinde) Sonradan ortaya çıkan her şey bid’attir; her bid’at dalâlettir 

(sapıklıktır) ve her sapıklık da insanı ateşe sürükler.” hadîsini her 

okuduğunuzda, kafanıza inen balyozu biz görebiliyoruz, ama siz 

hissetmiyorsunuz bile! (Müslim) 

 

Şimdi ya içtiğinizi terkedin, ya da bizi terkedin!.. 

 

1) Sahih haber, İstanbul'un fethi hadîsinin bazı kaynakları; 

(Ahmed bin Hanbel, IV, 335; Buhârî, et-Tarihu'l-Kebîr, I - 81; et-Târihu's-Sagîr, 

I - 341; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, II, 24; Hâkim, Müstedrek IV, 422; 

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, VI, 219) 
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Mealist: Siz peygambere ve alimlere tapıyorsunuz! 

Hoca: Tâbi olmak, tapmak değildir! 

Senin tümör dolu beynine göre, üniversitedeki talebe, hocasından 

öğrendiği her bilgiyle ona tapmış oluyor demek ki(!) 

İki not almak için öğretmenine gösterdiğin saygının çok daha fazlasını, 

öğretmenlerin en değerlisi olan Muhammed aleyhisselam’a da 

göstermeli değil misin? 

Peygamberimize ve sünnetine düşman olduğunuz için hadislere 

girmeyip, size Kur'an'dan bir delil getireyim; 

"Ey iman edenler! ALLAH'A itaat edin, PEYGAMBERE de itaat edin ve 

sizden olan EMİR SAHİBİNE de (alimlere) itaat edin. Eğer herhangi bir 

şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah'a ve ahiret gününe gerçekten 

inanıyorsanız, onu ALLAH VE RESULÜNE arz edin..." (Nisa 59) 

 

Mealist: Biz sadece Allah'a itaat ederiz. 

Hoca: İşte bu dediğinize, Kur’ân’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar 

etmek denir ki, bu küfürdür! 

"...Yoksa siz Kitab'ın BİR KISMINA İNANIP BİR KISMINI İNKAR MI 

EDİYORSUNUZ? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında 

ancak REZİLLİK; kıyamet gününde ise EN ŞİDDETLİ AZABA itilmektir..." 

(Bakara 85) 

 

Davetçi: Hocam, sizi meclisimize davet ettiğimizde en az 500 ya da 

1000 kişilik bir yer olmalı diyorsunuz. Vehhabi dediğiniz adamlar beş 

kişi bile olsa sohbet vermeye gidiyor! 

 

Hoca: Onların parası Suud'dan ve İngiliz’den geliyor! 

Benimse, aileme bakmam için çalışmam gerekiyor... 

Ben maaşla çalışmıyorum kardeşim!
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Bütün Mezhepsizler, Osmanlı Düşmanıdır! 

 

Ehli Sünnet caddesinden sapmış olan bütün bid'at akımların ortak 

noktası, Osmanlı düşmanlığıdır. 

620 yıllık ömrünün 400 yılında, dünyaya hükmetmiş bir süper güç 

olması, İslam’ı götürdüğü her yere, bu dinin işaretlerini bırakmış 

olması, Hilafet sancağının halen Müslüman Türk'lerin elinde olması, 

İstanbul'u fetheden övülmüş komutan ve askerlerinin Türk olması, bu 

mezhepsizlerin kinlerini arttırdıkça arttırmıştır. 

 

Vehhabiler, İngilizlerle olan yakın ilişkilerinden dolayı, bu düşmanlıkta 

Şii’lerden at başı öndedir. 

Benim geldiğim yerde, aslını inkar edene iyi şeyler söylemezler! 

Sahabe-i güzîn efendilerimizden sonra, İslam’a en çok hizmet eden 

millet, ceddimiz Osmanlı'dır. (Allah hepsinden razı olsun!) 

 

Gel gör ki, bir Vehhabiye Ehli Sünnet akâidini öğretmek, dizi 

müptelası bir kadına futboldaki ofsayt kuralını öğretmek kadar zor! 

Bedevî kafası; Anlamıyor! Anlamıyor!.. 

 

Şu halde; 

"...İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." (A'raf 199)
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Mealist: Alimdeki de akıl, bendeki de akıl. Neden birini takip etmek 

zorundayım ki? 

Hoca: Ronaldo'daki de ayak, bendeki de ayak! Neden bana transfer 

teklifi gelmiyor ki? 

Hoca: Konuyu anlayabileceğin bir seviyeye indireyim; 

Bulunduğun şehirde bir zombi istilası başladı ve sen derin bir kesikle bi 

eczaneye kaçtın ve kapıları kilitledin. 

Eczanede seninle beraber iki kişi daha vardı.  

Biri doktor, diğeri çantacı komşun... 

Soru şu: 

Bu kadar ilacın içinde, seni tedavi edecek olan ilaçların hangileri 

olduğunu doktor mu daha iyi bilir, çantacı mı daha iyi bilir, yoksa çiğ 

köfteci olan sen mi? 

Önümüzdeki tüm ayet ve hadisler, insanlığın sorunlarını çözmek için 

ortada duran birer ilaçtırlar. Ancak hangi ilacın hangi hastalığa iyi 

geleceğini, bu ilaçların ehli olan, Kur'an ve sünnete hakim müçtehid 

alimler bilir. 

Mealist: Hayır, Googıl’a bakarak ben de bilebilirim! 

Hoca: Neyse, sen bana bi dürüm yap zombi kardeş!  

Limonla nar ekşisi de koy... 

 

Bid'at ehli Sith'in sohbetine giden o arkadaşın, bir dönüşüm geçirecek! 

Şu anda, gitgide İslam'a karşı şüpheleri artan Anakin Skywalker 

konumunda. 

Yarın bir bakacaksın ki, karanlık tarafı seçerek Dart Vader olmuş ve 

simsiyah kalbiyle herkesi tekfir ediyor! 

Sakın ola sen Ehli Sünnet yolundan ayrılma Luke! 

İlahi güç seninle olsun... 

Jedi Önder
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Sünnet Düşmanı Caner Taslaman'ın, İmam Ebu 

Yusuf'a Attığı İftira! 

 

Felsefeci Caner Taslaman, iki hadis inkarcısıyla beraber katıldığı bir TV 

programında, 'Hadis ilmini kaldırmadan önce Fıkıh ilmini kaldırmalıyız' 

herzesini savurduktan sonra, Ebu Hanife'nin bir talebesi olan müçtehid 

İmam Ebu Yusuf'a, yaşadığı bir vakıadan cımbızlama yaparak açıkça 

iftira etti! (Resûlullah aleyhisselam’ın talebeleri olan Sahabeye 

kolaylıkla iftira atabilen bu adamların, bir müçtehide iftira etmelerine 

çok şaşırmadığımı söylemeliyim!) 

Taslaman'ın olayı nakli şöyleydi: Adamın biri Ebu Yusuf'a gelmiş ve 'ben 

kabak sevmem' demiş. Ebu Yusuf'ta, 'Resulullah kabağı çok severdi, bu 

adamı öldürün' diye fetva vermiş. 

(Burada vermek istediği algı; mezhep imamları Kur’an’ın methettiği o 

alimler değildir. Bu adamlar Kur’ân’a uymadan keyfi kararlar verir ve 

istedikleri adamın kellesini dakkada alacak kadar kana susamıştırlar(!) 

Bu sebeple mezhep imamlarını bırakın, bize uyun! Bizim kitaplarımız 

daha ucuzdur...) 

 

Peygamber muhalifi hadis inkarcılarının her zaman izlediği yöntem, bir 

hadisin içinden cımbızla birkaç kelimeyi almak ve o kelimeler üstüne bir 

yorum yaptıktan sonra kaynağını verip 'hadis böyle söylüyor' demek! 

(Bu cımbızlama işinde, Işıd'çı Vehhabi Selefiler ve Ateistlerle at başı 

yarışırlar iddia ediyorum!) 

 

Ondört asırlık dinle, alay edip durdular! 

Bize 'gelenek' deyip, yeni din uydurdular! 
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Peki, bahsi geçen olay aslında nasıl gerçekleşti nakledelim; 

İmam Ebu Yusuf (rahimehullah), bir gün halifenin yanında iken, bir 

adam 'Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kabağı severdi' dedi. Bir 

başkası da 'ben sevmem' dedi. Bunun üzerine Ebu Yusuf, idam 

edilenlerin kanının etrafa saçılmamasını önleyen muşambanın ve 

kılıcının getirilmesini emretti. Adam bu sefer, 'Estağfirullah, ben böyle 

bir şey hatırlamıyorum' diyerek kelime-i şehadet getirdi. Bundan 

sonradır ki, İmam Ebu Yusuf onun katlini emretmekten vazgeçti. 

(Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Ehl-i Sünnet İtikadı, s. 126-127) 

Ebu Yusuf bu sözü, Peygamber Efendimize 'bir hakaret, onun bu tavrını 

alaya alma ve küçümseme' şeklinde değerlendirmiş ve bundan dolayı 

da bu sözü söyleyen kişinin küfre girdiğine fetva vermiştir. Ancak 

konunun böyle olmadığı anlaşılınca, hükümden de vazgeçilmiştir. 

Görüldüğü üzere kabağı sevmediğini söyleyen kişi, bundan maksadının, 

'yaratılış gereği kabak yemekten hoşlanmadığını, bununla 

Peygamberimize muhalefet etmek gibi bir niyetinin bulunmadığını' 

söyleseydi, elbette Ebu Yusuf böyle bir hüküm vermeyecekti... 

Ama "Allah'a ve PEYGAMBERİNE MUHALEFET EDENLER (yok mu?) 

Onlar şüphesiz ki en aşağılık kimselerin içindedir." (Mücadele 20) 

Allah'ın Peygamberini devre dışı bırakıp, talebelerini ve onların 

talebeleri olan ulemayı yalanlayarak kendilerini merkeze almak isteyen 

bu inkarcılar, çok küçük bir dünya menfaatine karşı ahiretlerini 

sattıklarını nasıl göremiyorlar? (Belki de görüyorlar ama ceplerine 

yaramıyor...) 

"Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu (Kitabı) mutlaka 

insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz 

almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp, onu az bir karşılığa 

sattılar. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür!" (Âl-i İmran 187)
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Mealist: Sünnet Kuran’ı açıklar ve detaylandırır diyorsunuz. Bu 

sözünüz, Kur'an apaçık bir kitaptır ayetine ters değil mi? 

Hoca: Kur'an, indiği Peygambere apaçık bir kitaptır. Bizler, bu Kitâbı 

tam olarak anlayabilmek için, bu Kitâb'ın Peygamberine müracaat 

etmek zorundayız! (Övgüler ve selam Allah'ın Peygamberine olsun!) 

Aksi takdirde, şu ayet gibi ayetler lüzumsuz olurdu(!): 

"(Kur’ân’ın) bir kısım ayetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır; 

diğerleri ise MÜTEŞÂBİHTİR. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne 

çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te'vil etmek için ondaki 

müteşâbihlerin peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini ancak Allah 

bilir; BİR DE İLİMDE YÜKSEK PAYEYE ERİŞENLER..." (Ali İmran 7) 

Hoca: Anlayabilmeniz için bir örnekle basitleştireyim; 

Mesela, gaz çıkardığınızda abdest alır mısınız? (Tabi ki alırım diyecek!) 

Mealist: Kuran’da gaz çıkardığımızda abdest almamızı emreden hiçbir 

ayet yoktur! Biz abdest almayız! (Bu şaka olmalı; kamerayı nereye 

gizlediniz?) 

Hoca: Tüh sana (tükürük) utanmaz adam! Bizim de bir limitimiz var! 

Sapıklık da bi yere kadar!  

Okumuyorum sana ayet-hadis! Ver baklavayı da geriye... 

 

Bu ümmete en büyük zararı veren iki adam vardır; 

İbni Sebe, Şİİciliğin mimarı, 

İbni Teymiye ise, SELEFÎciliğin mimarıdır... 

Her ikisi de, peşine takılan kana susamış vampirlerin günahlarının bir 

mislini ceza hanelerine yazdırmaya devam ediyor... 

 

"...Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah 

her şeyin karşılığını vericidir." (Nisa 85) 
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Cennetlik Papaz (!) 

 

Muhasebeci bir arkadaşım geldi ve şöyle dedi: 

'Hocam düşünüyorum, çözemiyorum! Haberlerde bir papaz gösterdiler 

21 tane yatalak çocuğa bakıyor. Hayatını bu işe adamış. 

Bu adam Müslüman olsa ne olur, Ateist olsa ne olur? Bu papaz 

Cennetlik hocam(!?)' 

- Kardeşim, sen muhasibsin, bilirsin; 

Ne kadar iyi bir insan olursan ol, devletten vergi kaçırırsan hapse 

girersin ve 'kötü vatandaş' damgası yersin! 

Bir fabrikatör düşün, çok iyiliksever, melek gibi bir adam, ama 

devletten vergi kaçırıyor! 

Şimdi söyle bana; devletin nazarında bu adam iyi midir, kötü mü? 

Biliyorsun ki her ülkede vergi kaçakçılığı ciddi bir suçtur. Devlet, bu 

işverene mali bir ceza verdikten sonra hapse atar! Çok kimseye faydalı 

mıydı, çok hayırsever miydi, devlet buna bakmaz! 

Aynen bunun gibi, Allah'ın yanılmaz kanunlarına uymayan ve son 

Peygamberine tâbi olmayan kişi de ne kadar iyi olursa olsun, Allah'ın 

nazarında bir vergi kaçakçısı hükmündedir. Yaptığı iyi işlerin tamamı, 

küfür asidiyle silinip gitmiştir. 

"De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları 

bildirelim mi? 

(Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında 

çabaları boşa giden kimselerdir. 

İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu 

yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet 
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gününde hiçbir terazi tutmayacağız." hükmü, bu gibi iyi insanlardan 

bahsediyor. (Kehf 103-105) 

"İnkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir 

ki, susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında, orada herhangi 

bir şey bulamamış, üstelik yanı başında da (inanmadığı, kendisinden 

sakınmadığı) Allah'ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam 

görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür." ayeti ise, kafirlerin kurduğu 

cennet hayalinin, çölde görülen bir yanılsama gibi onları karşılayacağını 

bize vazediyor. (Nur 39) 

Olayı başka bir temsille yakınlaştırayım; 

Bir Fransız vatandaşı bilim adamı Türkiye'ye gelse ve milletimiz için çok 

faydalı işler yapsa fakat Türk vatandaşı olmasa. 

Vatandaş olmadığı için, Türklere tanınan birçok hakka sahip olamaz. 

Mesela, oy veremez ya da milletvekili olamaz! 

Keşfettiği yeni kanser tedavisi tekniğiyle binlerce insanın hayatını 

kurtarsa ama vatandaş olmasa, seçip seçilme hakkını elde edemez. 

İşte bu misaldeki vatandaşlık, Müslümanlık demektir. Müslüman 

olmadıkça, imanın 6 şartını kabul etmedikçe, muharref dinleri reddedip 

İslam’a girmedikçe, Allah katında yaptığı iyilikler, şiddetli rüzgarda elde 

biriktirilen kum tanecikleri gibi hükümsüz olur ki, Allah Teala Kur'an'da 

bu sahneyi şöyle anlatır; 

 

"Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı 

bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından 

hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur." (İbrahim 

18) 

 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

82 

Allah'a ve Resulüne İman etmeyen iyi insanlar(!), işi inada götürüp yüz 

tane cami yaptırsalar da bu kabul görmez; 

Allah’ımız, ayette bunu şöyle açıklar: 

"Allah'a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik 

ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların 

bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî 

kalacaklardır." (Tevbe 17) 

 

Konu hakkında İmam Nevevî de (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: 

“Kim, İslam dininden başka dinlere mensup olan kimseleri tekfir etmez 

veya onları tekfir etme hususunda şüpheye kapılır ya da onların 

yollarının doğru olduğunu kabul ederse, Müslüman olduğunu ortaya 

koysa veya İslam inancını kabul ettiğini söylese dahi, yine de kâfir olur.” 

(Ravdâtu’t-Talibîn: 10/70) 

 

Bu konuda son sözü, sözlerin sultanı söylesin: (Övgüler ve selam üstüne 

olsun!) 

 

"Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Allah'a yemin olsun ki; Bu 

ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da, 

sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem 

ashâbından olur!” (Müslim, İman: 70, no: 153) 
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Mealist: Neden Kuran’ın yanına sünneti de koyuyorsunuz ki? Bu şirk 

değil mi? Bence siz Kuran’ı bilmiyorsunuz! 

Hoca: Benim hayatım insanlara Kur'an ilimlerini öğretmekle geçti! 

Kur'ân'ı ben bilmiyorum da yüzünden yarım sayfa bile okuyamayan sen 

mi biliyorsun? 

Hadi bakalım! Size göre Allah, aşağıdaki ayetlerde kendisine şirk 

koşmamızı mı emrediyor(!)?: 

“Allah'a itaat edin, RESULE DE İTAAT EDİN ve (karşı gelmekten) 

sakının. Eğer yüz çevirirseniz (kendinize yazık etmiş olursunuz)..." 

(Maide 92) 

“KİM, PEYGAMBERE İTAAT EDERSE, MUHAKKAK ALLAH'A İTAAT 

ETMİŞ OLUR. Kim de (itaatten) yüz çevirirse (üzülme); biz seni onların 

üzerine bir bekçi göndermedik.” (Nisâ 80) 

Hoca: O Peygamberin beyanı (açıklamaları) olmadan ve O'na itaat 

etmeden, siz ancak yeni bir din uydurabilirsiniz, o olur! 

Mesela, bir sual sorayım; Namaz kılarken neden her rekatta iki kez 

secde ediyorsunuz? 

Oysa Kur'an'da, her rekatta iki defa secde etmemizi emreden hiçbir 

ayet yoktur! 

Lütfen, bana iki secdeyle alakalı Kur'an'dan bir delil getirin! 

Sakın ola 'Peygamber şöyle yaptı' demeyin! Zira siz Sünnete 

inanmıyorsunuz... 

Mealist: ......!? 

 

Bir TV kanalında, Mealist, Kemaliste şöyle dedi: 'Gerçek İslam bir ceviz 

kadardı, Peygamber ekledi, Sahabeler ekledi, Alimler ekledi ve o ceviz 

bir dağ oldu(!)' 

Teşhis: Bir sincap çapında beyne sahip olduğun zaman, kainatı yöneten 

bir Kitâbı ve Peygamberini ceviz kadar küçük görmen normal elbet!
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Deist, Ateistten Daha Çelişkili! 

 

Deistler, yaratılışı kabul ediyor, ama Yaratıcıyı kabul etmiyor!.. 

Patronu kabul ediyor, emrini kabul etmiyor! 

Öğretmeni kabul ediyor, dersini kabul etmiyor! 

Başbakanı kabul ediyor, kanunlarını kabul etmiyor! 

Play Station’u kabul ediyor, oyunları kabul etmiyor!.. 

Bir kanun koyucunun hükümlerini kabul etmemek, kanun koyucuyu 

kabul etmemek demektir. 

Çalıştığı şirketteki patronun görevlendirdiği bir genel müdürün 

emirlerini kabul eden bir Deistin, patronların patronu olan Allah'ın 

genel müdürleri olan Peygamberlerinin emirlerini ve sözlerini kabul 

etmemesi büyük bir çelişkidir. 

Oysa O Allah, eşi yazılamayacak olan kitabında; 

GENEL MÜDÜRLERİNİ SAHİPLENİYOR: 

"Andolsun ki biz, 'Allah'a kulluk edin ve azdırıcılardan sakının!' diye 

(emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, 

onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı 

hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl 

olmuştur!" (Nahl 36) 

"Biz, her peygamberi, ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki, 

onlara gerçeği apaçık anlatsın..." (İbrahim 4) 

GECE VE GÜNDÜZÜ SAHİPLENİYOR: 

"De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli 

kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh size bir aydınlık getirir? Hâlâ 

duymayacak mısınız?” (Kasas 71) 
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De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli 

kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh, size içinde dinleneceğiniz bir gece 

getirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?” (Kasas 72) 

"Rahmetinden dolayı, Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleyin 

dinlenesiniz, (gündüz) ise O'nun lütuf ve kereminden (rızkınızı) 

arayasınız. Umulur ki şükredersiniz." (Kasas 73) 

"Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar 

(Allah’a) boyun eğerler." (Rahman 5-6) 

 

GÖKLERİ VE YERİ SAHİPLENİYOR: 

"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O'dur." 

(Hadid 4) 

 

SUYU SAHİPLENİYOR: 

"De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su 

getirebilir?" (Mülk 30) 

 

RÜZGARI VE YAĞMURU SAHİPLENİYOR: 

"O, (Allah) rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. 

Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde(yi 

diriltmek) için sevk ederiz de, oraya suyu indiririz. Derken onunla 

türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte biz, ölüleri de öyle çıkaracağız." 

(A'raf 57) 

 

"Biz, rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi 

onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz." (Hicr 22) 
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DAĞLARI SAHİPLENİYOR: 

"Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. 

Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı." (Nahl 15) 

"(Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, 

aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz 

arasına engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir ilâh mı var? Hayır, 

onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar." (Neml 61) 

HAYVANLARI SAHİPLENİYOR: 

"Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye, sizin için 

hayvanları yaratandır." (Mümin 79) 

"Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? 

Onları (havada) Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor." (Mülk 19) 

"Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve 

insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin. Sonra 

meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara gir. 

Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için 

şifa vardır." (Nahl 68-69) 

"Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların 

karınlarındaki işkembe ile kan arasından (süzülen), içenlere halis ve 

içimi kolay süt içiriyoruz." (Nahl 66) 

TOHUMU VE ÇEKİRDEĞİ SAHİPLENİYOR: 

"Muhakkak ki Allah, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden 

canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu, Allah'tır. Öyleyse 

nasıl döndürülüyorsunuz?" (En'am 95) 

"Ya hiç görmediler mi ki, biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir 

ekin çıkarıyoruz. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de. Hâlâ 

gözlerini açmayacaklar mı?" (Secde 27) 
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VE İBÂDET EDİLMEYİ SAHİPLENİYOR: 

"Görmedin mi, göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve 

yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep 

Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. Allah 

kimi hor ve hakir kılarsa, artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz 

Allah, dilediği şeyi yapar." (Hacc 18) 

 

Sorum şu ki: 

İnsanlık tarihi içinde, bu saydığım eşyânın yaratılışını sahiplenen başka 

bir ilah çıkmadığına göre, bizim kime gitmemiz gerekiyor? 
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Selefi: Takib ettiğiniz imamlarınızla beraber cehenneme gideceksiniz! 

Hoca: İlginç bir varsayım… Tâbi olduğumuz imamlara bir bakalım; 

Ebu Hanife, 

İmam Şafi, 

İmam Malik, 

İmam Ahmed, 

Abdullah ibni Mes'ud, 

Abdullah ibni Ömer, 

Abdulah ibni Abbas, 

Ali bin Ebi Talib, 

Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem) 

(Allah hepsinden razı olsun) 

 

Şimdi, bu en hayırlılar ve tâbileri olan bizler Cehenneme; siz çapulcular, 

İbni Teymiye, İbni Abdülvehhab ve ajan Hempher'le Cennete öyle mi? 

Ne içiyorsan bana da söyle ki, akıl başta değilken nasıl cümle kurulur 

onu deniycem. 

"Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine 

lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih 

kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!" (Nisa 69) 

 

Alevi: Altı aydır Youtube kanalınızdaki sohbetlerinizi dinliyorum hocam. 

Sizi çok sevdim ama ben bir Aleviyim. 

Hoca: İmanın şartlarına ve İslam’ın şartlarına inanıyor musun? 

Alevi: Elbette hocam. 

Hoca: Şu halde kardeşimsin. Bitti. 

 

"Mü'minler ancak kardeştir..." (Hucûrat 10) 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

89 

4 İncil Var Diyerek Yalan Söylüyorsunuz! 

 

Öfkeli Hristiyan: 

Sohbetinizde diyorsunuz ki, 4 İncil, İncil’ler var. Size bunu öğreten 

yanlış öğretmiş. Tek İncil var, 4 değil. Hatta 27 kısımdan, bir başka 

deyimle 27 sureden oluşur ama halen inat etmiş 4 İncil’ler var, 4 

aslında 1 dir diyorsunuz. Meryem’i Allah, Cebrail’i Allah diyorsunuz. 

Size çok üzülüyorum yanlış anlatıyorsunuz bizi. Keşke dininizi anlatırken 

bize saldırmasanız. Bu şekilde anca tribünlere oynarsınız. Sohbetinizde 

Allaha bağlayıcı pek bi şey göremedim, kurtuluşu öğretiş göremedim. 

Varsa yoksa Hristiyanlık hakkında birçok yalan haber. Lütfen yanlışları 

düzeltin ve bizlere sataşmayın. Kendi dininizi, kurtuluşu anlatın. 

Sakin Müslüman: 

Dört İncil'in aslında bir İncil olduğunu söylemen, üç tanrının(!) aslında 

bir tanrı olduğunu söylemenden çok daha vahim bir hezeyan… 

Çünkü İncil’ler görünüyor ve elimizde. 

Bu tıpkı, evinin önüne park etmiş olan dört tane arabayı görmüşken, 

'aslında bir tane araba var' demek gibi. 

Ya da patronun sana hafta sonu 400 lira haftalık verecekken, 100 lira 

vermesi ve '400 aslında 100 lira demektir. Al bunu sesini çıkarma!' 

demesi gibi tilkice... 

Neden İncil’leri 4 yerine 1'e indirmediklerini sorduğum Hristiyan 

vatandaşlar, '4 İncil daha renkli ve daha kuvvetli(!)' diyorlar. 

Eğer İncil sayısının çokluğu bu kitabı daha kuvvetli bir kitap yapıyorsa, 

neden İznik konsilinde 400 adet olan İncil sayısını 4'e indirdiniz? 

Bıraksaydınız, 396 adet İncil yakılmasaydı, bugünkünden çok daha 

renkli, detaylı ve daha kuvvetli 400 tane İncil’iniz olacaktı(!) 
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Sana tavsiyem, yarın İncil satan bir yere git ve 'Ben dört İncil'den de 

birer tane satın almak istiyorum' de. 

Satıcı sana, dört insanın yazdığı dört ayrı kitap verecektir; 

Matta, Marcos, Luka, Yuhanna. 

Tam ilk olarak hangisini okuyacağını düşünürken kendine şu soruyu sor; 

Orijinal İncil hangisi? 

 

* Dört Kanonik İncil'in Belirlenmesi 

İsa'dan sonraki ilk iki yüzyılda çok sayıda İncil ortaya çıkmıştır. 

Başlangıçta bunların hangilerinin "kutsal" ve "kanonik" kabul edilmesi 

gerektiği konusunda bir görüş birliği yoktu. Dört İncil olması gerektiğini 

savunan ilk belge M.S. 180 yılında Piskopos Irenaeus tarafından 

yazılmıştır. Dört İncil konusunda Hıristiyanların bir görüş birliğine 

varması bu tarihten de daha ileride gerçekleşmiştir. M.S. 397'deki 

Üçüncü Kartaca Konsili, günümüzdeki hâliyle Yeni Ahit'in onaylandığı ilk 

büyük Hıristiyan kuruludur. 

Matta İncili 

Matta İncili, İsa'nın on iki havarisinden biri olan, Roma vergi memuru 

Celile'li Matta tarafından yazıldığı kabul edilen İncil’dir. Yeni Ahit'in ilk 

bölümünü meydana getirir. Kelime anlamı olarak Matta, İbranice 

"efendimizin (tanrımızın) hediyesi" anlamına gelmektedir. M.S. 52 - 68 

yılları arasında, Kudüs düşmeden önce yazıldığı tahmin edilmektedir. 

Matta İncili, İsa'nın soyağacı(!) ile başlar, hayatını ve dinî faaliyetlerini 

özetler. Havarilerin seçimini ve İsa'ya katılışlarını anlatır. Muhtemelen 

ilk olarak İbranice yazılmıştır. Markos İncil’i temel alınmıştır. Diğer üç 

kanonik İncil’den çok daha fazla Eski Ahit referansı içermektedir. İsa'nın 

da mensubu olduğu Yahudi toplumunu hedeflediği düşünülmektedir. 

Yahudileri, Nasıra'lı İsa'nın yüzyıllardır bekledikleri Mesih (kurtarıcı) 

olduğuna inandırmayı amaçlar. İsa'nın kral olduğu belirtilir. Yahudilerin 
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fizikî ve materyalist bir kurtarıcı ve krallık beklemelerinden ötürü Matta 

İncili'nde İsa'nın manevî krallığı vurgulanır. 

Markos İncili 

Markos İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik 

İncil’lerden ikincisidir. "Evanjelist Markos" olarak da bilinen Yuhanna 

Markos tarafından yazılmıştır. Markos, Barnabas'ın kuzeni ve İsa'nın 

havarisi Petrus'un (Simun) yakın arkadaşıdır. Markos'un, İncil’i Petrus'a 

dayanarak yazdığı kabul edilir. M.S. 60'lı yılların sonlarında veya 70'li 

yılların başlarında yazılmıştır. Matta ve Luka İncillerine kaynak teşkil 

ettiği ve İncillerin en eskisi olduğuna inanılır. Vaftizci Yahya'dan İsa'nın 

göğe yükselişine kadar olan kısmı anlatır. Kısa versiyonunda, İsa'nın boş 

mezarına kadar olan kısmı anlatır. 

Luka İncili 

Luka İncili, Vaftizci Yahya'nın doğumundan İsa'nın göğe yükselişine 

kadar olan yaklaşık 35 yılı kapsar. M.S. 60'lı yıllarda yazıldığı tahmin 

edilmektedir. Markos İncili'ni baz aldığı kabul edilir. Karakteristikleri, 

dönemin Yunanlarına hitap ettiğini düşündürür. İncil’in yazıldığı 

dönemlerde Romalılar askerlikte ustalaşmış iken, Yunanlar 

bilgelikleriyle meşhurdurlar. Bu nedenle Luka İncil’i, İsa'yı kusursuz bir 

insan ve tanrının bilgeliğinin insan şekline bürünüşü olarak resmeder. 

İsa'nın ibret verici kısa hikâyelerine geniş yer verir. İsa'nın Kutsal Ruh ile 

olan bağlantısını anlatır. Kutsal Ruh'un doğmuş şekli olduğunu, Kutsal 

Ruh'un gücü sayesinde kilisesini kurduğunu ve Kutsal Ruh'tan akan 

sözlerini, vaatlerini anlatır. 

Yuhanna İncili 

Yuhanna İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü meydan getiren kanonik 

İncil’lerden sonuncusudur. Kelime anlamı olarak "sevgili" veya 

"sevilen" demektir. Balıkçılık yaparak geçinen, "Evancelist Yuhanna" 

olarak da bilinen, havari Yuhanna tarafından yazılmıştır. M.S. 90'lı 

yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Vaftizci Yahya'nın (Yahya 
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Peygamber) dini faaliyetlerinden, İsa'nın göğe yükselişine kadar olan 

zaman aralığını kapsar. 

Yuhanna İncili, İsa'nın kilisesinin oluşumunu anlatır. Cennetteki 

krallığından insanlığa yol göstermeye devam edeceği vurgulanır. Bu 

anlamda, diğer İncil’ler gibi belirli bir kesimi değil, tüm insanlığı 

hedeflediği düşünülebilir. "Dünya" kelimesi birçok yerde tekrarlanır. 

Diğer İncillerde vurgulanan İsa'nın insanî veya dünyevî faaliyetlerinden 

ziyade doktrinlerine geniş yer ayırır. 

İNCİL'LERİ KİMLER YAZDI? 

Mevcut İncillerin yazarlarının, Hz. İsa’nın havarileri olup olmadıkları 

konusunda ihtilaflar varır. Konuyla ilgili araştırma yapanlardan Prof. 

Harinc ve İrinuos’a göre, Matta İncilinin yazarı (havari olarak meşhur 

olmakla beraber, gerçekte) Hz. İsa’nın havarisi değildir. Bu İncil, 

yaklaşık miladi 80-100 yıllarında yazılmıştır. Sahibi, kendini gizlemek 

için zamanla kaybolan asıl Matta İncil nüshasının yerine bunu ortaya 

koymuştur. (bk. Dr. M. Ziyaurrahman el-Azamî, el-Yahudiye ve’l-

Mesihiye, Medine, 1409/1988, 320-321) 

- Matta İncilinde 600’den fazla ayetin Markos İncilinden iktibas edilmiş 

olması da bu incilin yazarının Markos’tan sonra geldiğinin göstergesidir. 

(el-Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 319-320). 

Muhammed Ebu Zehra ve Maurice Bucaille da, elimizdeki Matta İncil 

yazarının havari olmadığı kanaatindedir. (el-Azami, el-Yahudiye ve’l- 

Mesihiye, 321-322). 

- Hz. İsa’nın havarisi olarak en kuvvetli destek toplayan İncil 

yazarlarından Markus’tur. (el-Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 322-

325) 

- Luka İncil yazarı da havari değildir. (el-Azami, el-Yahudiye ve’l-

Mesihiye, 325) 
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- Yuhanna adında bir havarinin varlığında şüphe yoktur. Ancak elimizde 

Yuhanna İncilini yazan kişinin söz konusu havari olup olmadığında da 

kadimden beri Hristiyan alimleri arasında ihtilaf olmuştur. (bk. el-

Azami, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, 326-329) 

 

- Bu konuyu özetlersek, her şeyden önce İncil yazarlarının havariliği 

konusu şüphelidir. İkincisi, bu İnciller Hz. İsa’dan sonra yaklaşık bir asır 

sonra yazılmıştır. Üçüncüsü, (bu İncil’ler asıl vahiy olan İncil'den 

başkadır) bu İncillerden hiçbiri vahiy değildir. O halde: 
 

a) Allah’tan gelen vahiy olduğu yüzlerce delil ile sabit olan Kur’an-ı 

Kerim ile İncil’lerdeki bilgi açıkça çeliştiği yerlerde, doğru olanın 

Kur’an’daki bilgi olduğunda şüphe yoktur. 
 

b) Kur’an’da açıkça Hz. İsa’nın öldürülmediği ve çarmıha da gerilmediği, 

onu öldürmek isteyen Roma askerlerine başka birisi (Hz. İsa’yı şikayet 

edip yerini gösteren hain bir havari) İsa’ya benzetildi ve o öldürüldü. 

(Nisa 157) 
 

c) Hristiyanlar arasında da Hz. İsa’nın öldürülmesiyle ilgili eskiden beri 

ihtilaflar olmuştur. 

Bununla beraber, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine dair sağlam bir Mesihi 

nas yoktur. Onun öldürüldüğüne dair kanaatin haklı bir payı vardır. 

Çünkü Hz. İsa’ya tıpa tıp benzeyen bir adam, hem de onun bulunduğu 

mekânda katledilmiştir. Bu sebeple yanlış da olsa onun öldürüldüğünün 

şâyi bulmasının makul bir gerekçesi vardır. Çünkü aynı yerde ona 

benzeyen bir adam öldürülmüştür. 
 

d) Hz. İsa’nın öldürülmeden önce dua etmesi -eğer doğru olduğu tespit 

edilirse- bunu da şöyle açıklamak mümkündür:  
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Hz. İsa, kâfirlerin kendisini öldürmek için yakında teşebbüse 

geçeceklerini -Allah’ın bildirmesiyle- öğrenmiş bulunuyordu. 

 

Nitekim kendisi talebelerine hitaben, “Yakında havarilerimden biri -Hz. 

Yusuf’u az bir fiyata satan kardeşleri gibi- beni çok ucuza satacaktır. 

Fakat adil olan Allah, beni onların elinden kurtaracak ve onu (beni 

satan kişiyi) tutuklatacaktır." (Barnaba, İncili, 139; el-Azami, el-

Yahudiye ve’l-Mesihiye, 394-395) 

 

İşte Hz. İsa’nın söz konusu yalvarış ve yakarışı, bu hıyanet şebekesinin 

elinden kurtarması ve o hain adamı da onun yerine öldürtmesi için idi. 

Barnaba’nın ifadeleri Kur’an’ın tespitlerine uygundur. 

 

- Allah’ın kelamı olan Kur’an bir konuda konuşmuşsa, artık hiçbir 

kitabın ona aykırı konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır. Çünkü ondan 

başka semavi olduklarına iman ettiğimiz eski kitaplardan hiçbiri, orijinal 

haliyle tamamen vahiy olmadığı gibi, tahriften de kurtulamamıştır... 

 

* Alıntı başlangıcı… 
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Mecazı ve Allah dostlarını inkar eden mezhepsiz Seleficilerin, bahsini 

hiç sevmedikleri o meşhur Hadis-i kutsî; 

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: 

"Allah Teâla Hazretleri şöyle ferman buyurdu: "Kim benim veli 

kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana 

yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım 

şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya 

devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben 

onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı 

(aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu 

veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. 

Ben yapacağım bir şeyde, mü'min kulumun ruhunu kabzetmedeki 

tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim: O ölümü sevmez, ben de 

onun sevmediği şeyi sevmem." (Buhârî, Rikak 38.) 

 

Seni kendime tâbi etmek zorunda değilim ama seni Muhammed 

aleyhisselam’a tâbi etmek zorundayım! 

Çünkü son Peygambere itaat etmeyenler, ebedî olarak ateştedir! 

“Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: 'Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat 

etseydik, RASÛLE İTAAT ETSEYDİK!' derler.” (Ahzab 66) 

“De ki: Allah’a ve RESÛLÜNE itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler 

ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân 32) 

“Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Zât’a yemin olsun ki; bu 

ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da 

sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem 

ashâbından olur!” (Müslim, İman: 70, no:153) 
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Ebu Hanîfe ve Ateistlerin Münazarası 

 

Ateistler, dünyada estirilen dinsizlik rüzgarının verdiği etkiyle üşüterek, 

bir yaratıcıya olan inançlarını kaybetmişlerdir. 

Ne tenâkuzdur ki, giydikleri spor ayakkabının bile kendi kendine 

oluştuğuna inanmazlar, ancak akıp gidişi dakika şaşmayan güneşin, ayın 

ve dünyanın, zincirleme bir tesadüf sonucu kendiliğinden oluştuğunu 

iddia ederler. 

Görünen ve bilinen her şeyin kendiliğinden oluşan bir patlamayla (Big 

bang), tesadüf eseri rayına oturduğuna inanırlar. 

Fakat aklını biraz çalıştıranlar bilirler ki, dünyada gördüğümüz bütün 

patlamaların sonucunda hep bir yıkım vardır, yapım değil. 

10 katlı eski bir bina patlatılıp çökertildiğinde, kapılı, pencereli, çatılı ve 

dubleks bir ev haline dönüşmez. Yıkık bir harabe olur. 

Filmlerde, benzin deposuna kurşun yemiş olan bir Mercedes, 

patladığında Audi’ye dönüşmez, pert olur! 
 

Beynini kullanan insanlar, hiçbir ayet işitmemiş olsa bile, bu basit 

ölçülerle kıyas ederek, her eserin bir sanatçısı olduğunu bilebilirler. 

İslam alimleri, tarih boyunca gerek Ehli sünnet dışı bid'at akımların 

takipçileriyle, gerekse Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla münazara 

yaptıkları gibi, yaratıcıya inanmayan Ateist bilim adamlarıyla da ilmi 

tartışmalara girmişlerdir. 

Bu alimlerin önde gelenlerinden biri olan, mezhep imamımız İmam-ı 

Âzam Ebu Hanife'den (rahimehullah) iki örnek vereyim:  

Rum asıllı bir Ateist, ulema ile münazara eder ve Ebu Hanife'nin hocası 

Hammad hariç hepsini susturur. Ona karşı kimse yeterli malumatı 

ortaya koyamaz. İmam-ı Azam o vakit çocuktur. Hammad, Ateistin aynı 
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şekilde Ebu Hanife’yi de susturmasından ve İslam’ın bundan zarar 

görmesinden endişe eder. 

Ebu Hanife, hocasına gider ve “Ben Allah’ın yardımıyla o Ateistin 

hakkından geleceğim.” der. 

Hocasına moral veren Ebu Hanife, onunla birlikte münazaranın 

akdedileceği camiye gider. Ateist minbere çıkar ve tartışacağı kişiyi 

ister. Çocuk olduğu halde, karşısına Ebu Hanife çıkar. Ateist yaşına 

bakarak onu küçük görür. 

 

Ebu Hanife - “Yaşla insanları kıymetlendirmeyi bırak da, ne 

söyleyeceksen onu söyle!” der. (Yaş putuna sarılıp insanları 

küçümseyenlere, imamın bu sözü çok güzel bir örnektir.) 

Ateist Ebu Hanife’nin cesareti karşısında dona kalır. Bir zaman sonra 

kendini toparlar ve Ebu Hanife’ye sorar: 

Ateist - “Başı ve sonu olmayan bir şeyin mevcudiyeti nasıl mümkün 

olur?” 

Ebu Hanife - Sayı sistemini bilir misin? 

Ateist - Evet. 

Ebu Hanife - O halde söyle bakalım; “bir” sayısından önce ne vardır? 

Ateist - O ilktir, ondan önce sayı olmaz. 

Ebu Hanife - Mecazi manada “bir” olan sayıdan önce bir şey olmaz da, 

gerçek anlamda “bir” olan Allah Teala’dan önce nasıl bir şey olur?! 

Ateist bu cevaba karşılık veremeyince yeni bir meseleye geçer ve Ebu 

Hanife’ye tekrar sorar; 

 

Ateist - Hiçbir şey yönlerden hali değildir, bu durumda (Allah Teala’nın 

da bir yönünün olması gerekir) O'nun görünüşü hangi yöne doğrudur? 

Ebu Hanife - Gaz lambasını yaktığında ışığı hangi yöne doğrudur? 

Ateist - Işığı alma noktasında bütün yönler eşittir. 

Ebu Hanife - Mecazi ışığın durumu bu ise, göklerin ve yerlerin ebedi ve 
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daimi nuru Allah Teala nasıl olur? O'nun yönlerden münezzeh olması 

evleviyetle gereklidir. (Bu cevap aynı zamanda, 'Allah göktedir, eli 

şöyledir, yüzü böyledir!' diyen ve yaratıcıyı yaratılmışlara benzeten 

sapık fırkalara bir tokat niteliğindedir.) 

Ateist bu cevaba da karşılık veremez ve yeni bir bahis açar. Ebu 

Hanife’ye hitaben şöyle der: 

Ateist - Mevcut olan her şey için bir mekan olmalıdır. Madem Allah 

vardır o halde nerededir? 

Ebu Hanife Ateiste karşılık vermek yerine, etraftakilerden rica edip 

meclise bir tas süt getirtir. Ardından da Ateiste, “Bunda yağ var mı?” 

diye sorar. Ateist “Evet” diye karşılık verince, İmam döner tekmeyi 

patlatır: 

Ebu Hanife - Yağ, bu sütün neresindedir? 

Ateist - Belli bir yerle sınırlı değildir. 

Ebu Hanife - Varlığı geçici olan bir şeyin durumu böyle olursa, yer ve 

göklerin yaratıcısı ebedi ve sonsuz olan Allah Teala’nın durumu nasıl 

olur? 

Ateist - Peki, O ne ile meşguldür? 

Ebu Hanife - Sen bütün bu soruları minberde iken sordun. Ben de 

onlara cevap verdim. Şimdi sen yere in, minbere ben çıkayım. 

Ateist iner ve Ebu Hanife, söylediği gibi minbere çıkar. Ardında da 

Ateistin sorusunu yanıtlar: 

Ebu Hanife - Minberde senin gibi yaratanı, yaratılanlara benzetenler 

olduğunda onu indirir; yerde de benim gibi muvahhitler olduğunda 

onları oraya çıkarır. "Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. 

O, her an yaratma halindedir." (Rahman 29) ayeti bunu anlatır. 

Dehrî şaşırır; Tek kelime konuşamaz! 

[Taşköprüzade, a.g.e., II, s.186] 

İlgili Sohbet: Ebu Hanîfe ve Ateistlerin Münazarası!  

https://youtu.be/rFnCh3Cy4gc
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Kaptansız Gemi Örneği! 

Allah Teala’nın varlığını inkar eden dehrîler (Ateistler), tartışmak için 

imamın yanına geldiklerinde, Ebu Hanîfe soruyla başlar; 

 

Ebu Hanife - Size gelip şöyle bir olay anlatan adam hakkında ne 

dersiniz: 'Ticaret eşyaları ve yüklerle dolu bir gemi gördüm. Ki o gemi, 

denizin derinliklerinde birbirine çarpan dalgalar ve çeşitli yönlerden 

esen rüzgarlardan oluşmuştu. Onu sevk eden denizci ve kaptan 

olmaksızın düzgün bir şekilde fırtınada gidiyordu?' 

Ne dersiniz, akıl böyle bir hadiseyi onaylar mı? 

Ateistler - Hayır! Akıl böyle bir hadisenin olmasına imkan vermez. 

Ebu Hanife - Sübhânallah! Akıl, geminin kendiliğinden oluşmasına ve 

kaptan olmadan gitmesine imkan vermez de, nasıl farklı halleriyle şu 

dünyanın kendiliğinden yaratılıp idare edilmesine onay verir?! 

Bir gemi bile kendiliğinden meydana gelemez de, şu muazzam kainat 

nasıl tesadüfen oluşabilir? 

 

(Muhammed b. Abdurrahman Humeyyis, Usuluddin İnde’l-İmam Ebi 

Hanife, s.222) 

İlgili Sohbet: Ebu Hanife, Ateisti kaptansız gemi örneğiyle susturuyor! 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PVNcIZurQK4
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Mealist: Madem İsa gelecek, o zaman Muhammedi bırakıp İsa'ya 

uymak zorunda değil miyiz? 

Hoca: İsa aleyhisselam, kendi şeriatıyla değil, Muhammed 

aleyhisselam’ın şeriatına, yani Kur'an'a tâbi olan bir Peygamber olarak 

gelecektir. 

Anlaman için bir örnekle basitleştireyim; 

İsa aleyhisselam’ın teyze çocuğu Yahya Nebî'dir. Yahya aleyhisselam, 

Peygamberlik vazifesine başladıktan sonra, Tevrat'ın hükümlerini tebliğ 

ederken, İsa Nebî'ye yeni şeriat olan İncil vahyedilince, Tevrat'ı tebliğ 

etmeyi bırakmış ve İsa aleyhisselam’a tâbi olup İncil kitabını tebliğ ve 

beyana başlamıştır. 

Aynen bunun gibi, İsa Mesih'in nüzulünden sonra, dünyada amel 

edeceği şeriatta, Muhammed aleyhisselam’ın şeriatı olan Kur'an 

olacaktır... 

 

Ateiste bir resim attım ve “petekteki bu altıgenlerin tesadüfen 

olduğunu mu söylüyorsun” deyip devam ettim; 

“Merak etme, senden bir arı peteği yapmanı istemiycem! 

Kalemini havaya at ve bu kalem, düştüğü kağıdın üzerine tesadüfen 

sadece bir tane altıgen çizsin!” diyeceğim?! 

 
 

İkinci halifemiz Ömer(radiyallahu anh) bugün halife olsaydı, o gün 

Resûlullah'ın hükmüne razı gelmeyen münafığa, “Peygamberin 

hükmüne razı gelmeyenin hükmü budur!” diyerek başını vurduğu gibi; 

bugün Allah'ın Peygamberinin yaşadığı dine 'uydurma(!)' diyerek 

hadislerini inkar eden ve hükümlerini yalanlayan bu hadis inkarcılarına 

da aynı işlemi uygulardı emin olun… (son Peygambere selam olsun)
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Eskiden Tasavvuf mu Vardı? 

'Peygamber zamanında tasavvuf mu vardı?' dedi bir cahil! 

Resûlullah aleyhisselam’ın hayatı tasavvuftu, adı konmamış… 

Bir şeyin isminin konulmamış olması, o şeyin olmadığı anlamına gelmez 

ki. Bebeğin doğduğunda, hemşireler hemen ismini koymadı, hatırla. 

O yavrunun birkaç gün isimsiz durması, hiç doğmadığı anlamına gelir mi 

ki? 

“Efendimiz zamanında Mushaf var mıydı?” desem ne diyecen peki? 

Sahifeler vardı, ama Kur'an-ı Kerîm denilen kitap yoktu. Şu halde, 

Kurân'ı inkar mı edecen? N’etçen? 

Peki “Efendimiz zamanında tesbih var mıydı?” akıl tutulması! 

Hurma taşlarıyla saymak vardı, ama tesbih yoktu.  

Bak! Olayın kendisi var, ama adı yok, gördün mü? 

“Peygamberimiz zamanında minare var mıydı?” desem nereye 

kaçacan? Yoksa sen de minarelerin battığı İsviçre’lilerden misin?  

Koş, koş, referanduma yetiş, aman! 

“Efendimiz aleyhisselam zamanında Siyer denilen ilim dalı var 

mıydı?” Sakın o dönemden bir şeyi nakletme inkarcı! 

Peygamberimiz ve kıymetli Sahabesinin hayatlarını anlatan bu bilgiler, 

onların vefatından sonra kayıt altına alınmaya başlandı ve Siyer ilmi 

ortaya çıktı... (Allah’ın selamı öncülerin üzerine olsun) 

"Allah'a götüren yollar, mahlûkâtın nefesleri adedincedir." derdi 

İmam-ı Rabbâni. 

Ey bid'at ehli! Her biri, 'Allah'a götüren bir yol' demek olan tarikâta 

olan düşmanlığınız, akıl erozyonu geçirmenize sebep oluyor bilesiniz!.. 

"...Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil 

olun!.." (Mâide 8)
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Bayan Takipçi: Sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum, lütfen davetimi 

kabul edin. 

Hoca: Bana yakın olmak size şehvetten başka bir şey kazandırmaz 

hanımefendi. Siz, İslam'dan anlattığım şeylere yakınlaşın, bana değil! 

Bayan Takipçi: Neden mesafe koyuyorsunuz? Güzel olduğum için mi 

kendinize güvenemiyorsunuz? 

Hoca: Allah'ın Peygamberi Yusuf Nebi, sizden çok daha güzel olan 

Züleyha ile yüz yüze kaldığında kendisine güvenmeyip, "Nefs kötülüğü 

emreder" diyerek sırtını dönüp kaçmıştı, hatırlayın! 

Sizce, şehvet arzusundan, Allah tarafından günah işlemekten korunan 

bir Peygamber mi, yoksa benim gibi sıradan bir Müslüman mı daha çok 

korkmalıdır? 

Bayan takipçi: Hiç açık görüşlü değilsiniz, sizi takip etmeyi bırakıyorum. 

Hoca: İsabet olur! Zira: 

"Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise, 

sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar." (Nisa 27) 

 

Teknik çok ilerledi ama bilim hala şu iki sıvıyı üretemiyor; 

Kan ve Sperm 

Kanı ve spermi üretebilen tek makine, Allah'ın binlerce yıl önce icad 

ettiği kompleks rafineri, insandır! 

O kadar vampir filmi izledin, hiç mi bir şey anlayamadın Ateyiz? 

 

Hem hocanın aptalca fetvaları olduğunu kabul ediyorsun, hem yolunda 

yürümeye devam ediyorsun(!) 

"Hangisi daha aptaldır? 

Aptal mı, yoksa aptalı takip eden mi?" Obi-Wan Kenobi
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Fransa'da Kapatılan Selefi Camileri 

 

Bu hafta Fransa'dan sohbetime gelen kardeşime, OHAL sebebiyle 

oradaki camilerin kapatılıp kapatılmadığını sordum. 

Suudi Arabistan'ın açtığı camilerin kapatıldığını, ancak Türkiye'nin açtığı 

camilere ise dokunulmadığını söyledi. 

Daeş ve Nusra gibi Vehhabi terör örgütleri, çoğunlukla Arabistan'ın 

faaliyete soktuğu camilerden adam devşirebildikleri için Fransa 

hükümetinin dikkatini çekiyor ve öncelikli hedef haline gelmiş oluyor! 
 

Suud'da yetişen hocalar, Vehhabi Selefi akidesinde oldukları için, 

inanışlarındaki çarpıklık ve usülsüzlükler sebebiyle teröre ve teröriste 

zemin hazırlıyorlar. 

İbni Teymiye, İbni Abdülvehhab ve Bin Baz gibi radikal adamların 

kitaplarını okuyarak yetiştirilen her genç, dünyadaki bütün insanları, 

hemen öldürülüp cehenneme gönderilmesi gereken kafirler olarak 

görüyor malesef. Kazanmak değil, yok etmek ana amaçları! 

 

Bugün Arabistan hükümeti bile bu radikalleşmeden rahatsız ama bu 

radikal kitaplar tüm ülkeye dağılmış ve en alttan üste kadar tüm gençlik 

bu tekfirci alimleri okuyarak yetişmiş olduğundan, yakın vadede bu 

savrulmayı düzeltebilmeleri çok zor görünüyor. 

Yeni kralları radikal kararlar alıp ilmi müktesebatı Ehli Sünnet 

alimlerinin eserlerine göre düzenlemezse, gelecekte Suudi Arabistan’ı 

da büyük bir iç savaş bekliyor demektir...  

Allah Teala, liderlerine îzan ve basiret versin. 
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Hadis inkarcısı: İndirilen din dururken, insanları hala uydurulan dine 

sevk etmeye utanmıyor musunuz? 

Hoca: Teorinizi bi inceleyelim… 

Uydurulan dini(!) anlatan ve yaşayanlar kimler?: 

Muhammed Mustafa, 

Ebubekir, 

Ömer, 

Osman, 

Ali, 

Abdullah ibni Mesud, 

Abdullah ibni Ömer, 

Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, 

Ebu Hanife, Şafi, Malik, Hanbel… 

(Allah'ın selamı ön saftakilerin üstüne olsun!) 

Şimdi, bu saydıklarımın hepsi din uydurmuş(!);  

Vahiyden 14 asır sonra gelen senin hocana ise, din inmiş(!) 

Bence sizin hocanıza inme inmiş! 

Uygun zamanda getirin de bi okuyup tüküreyim… 

 

Bir hayvan, tehlikeyi gördüğü anda kaçar. 

Bir insan ise, akıl nimetine sahip olduğundan, tehlikeyi hissettiği anda 

harekete geçer ve etrafındakileri de uyarır!  

Ülkemizdeki tüm Müslümanları müşrik ilan eden Vehhabi - Seleficilik 

fitnesi hakkında milletimizi uyarıyorum! 

Eğer ciddi önlemler alınmaz ise, tıpkı bir zaman Hristiyanlarda olduğu 

gibi kardeşin kardeşi kesmeye başladığı günler adım adım geliyor. 

Bakınız; Suriye, Irak, Yemen, Nijerya, Afganistan vesaire...
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Hadis İnkarcıları, Allah’ın Peygamberine Düşmandır! 

 

Hadis İnkarcısı: Hadis diye inandığınız hurafelerde bak bakalım 

peygamber neler demiş! 

"Uğursuzluk üç şeyde vardır: kadında, evde ve atta" (Buhari) 

"Namazı bozan kara köpek, eşek, domuz ve kadındır" (Müslim) 

Hoca: Hadis inkarcısı, hadis uydurmuş! Daha neler göreceğiz? 

Bu sözler, Allah'ın Peygamberine atılmış olan iftiralardır!  

O Peygamber size ne yaptı ki, kendisine böyle düşman oldunuz? 

Size Allah'ın Resulünü terk ettiren, o tâbi olduğunuz hocalarınızla 

beraber hesap vermek için Allah'ın huzuruna çıktığınızda, sizi kim 

aklayacak? 

Allah ve Resulüne savaş açılır mı? İnsan, güneşe bomba atabilir mi? 

"Allah'a VE RESÛLÜNE karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin 

alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. 

Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır." (Mücâdele 5) 

Sizin türünüzden Peygamber muhalifleri, her zaman yapageldikleri bir 

yöntem olarak, hadislerin içinden bazı kelimeleri cımbızla çeker ve 

istedikleri manayı yükleyerek, Allah'ın Peygamberine hakaret ederler! 

Yukarıda yazdığınız cümlelerde de aynı yöntemi görüyorum. 

Bu cımbızlama işinde, Daeş’çi Vehhabi Selefîlerle ve Ateistlerle at başı 

yarışırsınız söyliyim! 

Şimdi yazdıklarınızdan, Allah'ın Peygamberine attığınız iftiraya bir 

örnek vereyim; Bu sizin hadis diyerek yazdığınız söz:  

"Uğursuzluk üç şeyde vardır: kadında, evde ve atta" (Buhari) 

Şimdi yalanınızı yüzünüze vuralım ve bakalım hadisin aslı nasılmış? 
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Sehl İbnu Sa'd (radıyallahu anh): "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: 

"Bir şeyde (uğursuzluk) olsaydı, bu atta, kadında, meskende olurdu." 

(Buhârî, Cihad 47, Nikah 17; Müslim, Selam 119; Muvattâ, İsti'zân 21.) 

Açıklama: 

Bu ve buna benzer rivayetler, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın 

Araplarda mevcut olan uğursuzluk inancını reddettiğini gösteren 

hadislerden biridir. Uğursuzluk inancı, farklı tezahürler altında pek 

yaygın olması sebebiyle, Resulullah, bunu ortadan kaldırma sadedinde 

pek çok beyanlarda bulunmuş, tavırlar takınmıştır. 

İbnu'l-Esir'in yorumu şöyle: "Hadisin manası şudur: Eğer hoşlanılmayan 

ve âkibetinden korkulan bir şey bulunsaydı, şu üç şeyde olurdu. 

Uğursuzluğu bu üç şeye tahsis etmiştir. Çünkü Arapların sağdan ve 

soldan gelen kuş, geyik vs. gibi şeylerden uğur veya uğursuzluk çıkarma 

anlayışlarını iptal edince, buyurdu ki: 

"Eğer birinizin oturmaktan hoşlanmadığı bir evi veya beraberliğini 

istemediği bir kadını veya beslemesinden zevk almadığı bir atı varsa, 

bunlardan ayrılsın. Söz gelimi bir başka eve geçsin, hanımı boşasın, atı 

satsın." 

İbnu Hacer'in, zaafına dikkat çekerek kaydettiği bir İbnu Ömer 

hadisinde, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: 

"Eğer at, uysal değil hırçınsa, o uğursuzdur; eğer kadın, daha önce bir 

başka kocaya gitmiş, şimdi eski kocasını özlüyorsa, o da uğursuzdur. 

Ev, ezan ve ikamet işitilmeyecek kadar mescidden uzaksa, o da 

uğursuzdur. Eğer bu üç şey, bu vasıflardan uzaksa mübârektirler." 

(İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi: 11/470-471.) 
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Şimdi de Allah'ın Peygamberine attığınız diğer iftirayı ele alalım: 

Kadınları Peygamberimize düşman etmek için uydurduğunuz hadis; 

"Namazı bozan kara köpek, eşek, domuz ve kadındır" (Müslim) 

Gerçekte olan: 

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 

"Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) 

şunlar namazı bozar: Eşek, domuz, Yahudi, Mecûsi, kadın... Namazın 

bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan 

geçmesi kifâyet eder." 

Açıklama: 

Yukarıda namaz kılanın önünden bazı nesnelerin geçmesi halinde 

namazın bozulup bozulmayacağı meselesine temas edilmektedir. Bu 

hususta rivayet çoktur. 

İmam Malik, Ebu Hanife, İmam Şafii (rah.) ve Cumhur: "Bu 

sayılanlardan veya başka şeylerden hiçbirinin geçmesiyle namaz 

bozulmaz." demişlerdir. Bu alimler, bozulacağını ifade eden hadisleri: 

"Buradaki bozulmadan murad 'noksanlık'tır, zira bunlar önden 

geçmekle namaz kılanın kalbini meşgul eder." diye söylerler. Hakiki 

bozulmanın kastedilmediğini ifade ederler. 

"Taş atımlık" tabirini de, alimler üç ziralık (75x3 cm) mesafe olarak 

yorumlarlar. Yani namaz kılan kimsenin üç zira uzağından bu sayılanlar 

geçecek olsa, namaza bir eksiklik getirmeyecektir. Bu miktar mesafe 

sütre yerine geçebilecektir. 

Şimdi de temel sorununuzu ele alıp güneşlendiğiniz bataklığı kurutalım; 

“Onlara; 'Allah’ın indirdiğine ve (Muhakeme olmak üzere) NEBÎ'YE 

GELİN!' denildiği zaman, münafıkların senden bir çevriliş ile yüz 

çevirdiğini görürsün.” (Nisa 61) 
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Bastırık! 

Bayan Takipçi: Bir sohbetinizde kadınlarla erkeklerin aynı odada 

kalamayacağını söylüyorsunuz. Bence bu fikriniz bastırılmış cinsel 

dürtülerinizin bir ürünü. (Tövbe tövbeee!) 

Hoca: Bastırılmış cinsel dürtü? 

Hanımefendi, ben evliyim, 

Bir hanımım var, 

İki çocuğum var... 

Sizinse; 

Kocanız yok, 

Çocuğunuz yok, 

Köpeğiniz var!?  

Bence bastırık olan sizsiniz ve bu da patlama haliniz! 

"Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde 

arkasından isteyin." (Ahzab 53) 

"Sizden kim Allâh’a ve âhiret gününe inanıyorsa, yanında mahremi 

olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Çünkü bunu yaparsa, 

üçüncüleri şeytan olur.” (Buhârî, Nikâh, 111, 112; Müslim, Hacc, 424) 

 

Bütün Hedefiniz Zengin Olmak Değil mi Hocalar? 
 

Sui Zanlı Takipçi: Ayet okuyorsun, hadis okuyorsun hep hikaye!  

Bütün hedefiniz zengin olmak değil mi hocalar? 

Hoca: Kardeşim, ben doğduğumdan beri hep zenginim zaten; önce bi 

dersine çalış. 

Evim var, arabam var, dükkanım var, sağlığım var, imanım var... 

Benden daha zengini yok bu dünyada, emin ol.
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Mealistlerde gördüğüm adım adım yıkım: 

Önce mezhebi inkar ediyor! 

Sonra alimlere hakaret ediyor! 

Devamında, sahabelerin yalancı olduğunu söylüyor! 

Daha sonra ‘güvenilmezler’ diyerek hadisleri reddediyor! 

Bir adım sonra, Allah’ın Peygamberine muhalefet ediyor! 

Ve sonra, “Kur’an’ın bir kısmı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir” diyor 

ve işine gelmeyen ayetlerin üstünü çizmeye başlıyor! 

En sonunda da peygamberliğini ilan ediyor, ama kitabı yok! 

"Allah'a ve peygamberine muhalefet edenler (yok mu?) Onlar 

şüphesiz ki en aşağılık kimselerin içindedir." (Mücadele 20) 

 

Mealist: Nedir bu peygamber takıntınız anlamıyorum? Allah'ın sevgisi 

size yetmiyor mu? (Peygamber düşmanlığı ilerlemiş!) 

Hoca: Gerçekten Allah'ı seviyor musun kardeşim? 

Mealist: Senden daha çok sevdiğim kesin! (Gaybı da biliyor demek(!) 

Hoca: Peki, Allah'ın da seni sevmesini istiyor musun? 

Mealist: Hangi Müslüman istemez? 

Hoca: Şu halde Kur'an konuşsun; 

"(Resulüm) De ki: 'Eğer Allah’ı seviyorsanız BANA UYUN Kİ, ALLAH DA 

SİZİ SEVSİN ve günahlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmran 31) 

Hem Peygambere tâbi olmuyorum, hem de Allah'ı seviyorum diyorsun! 

Ama Kur'an, senin bir yalancı olduğunu söylüyor! 

 

Fransa'daki katliamı Ehli Sünnete bağlamış Abduh'un çömezi! 

Sen çarpıtıyorsun çakal! Bu rezil işi yapan Selefiler, bizim gibi mezhepli 

değil, senin gibi mezhepsiz! Şu modernistin oynadığı role bak yaa!  

Hem kundakçı, hem itfaiyeci! 

Hem camları kıran, hem de camcı!..
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Her Hadis İnkarcısı, Bir Sahte Peygamberdir! 

 

Düşmanları dostlarından çok olan kıymetli vatanımızın insanları, yeni 

bir batıl iddia ile sarsılmaya çalışılıyor; 

'Hadislerin hepsi uydurmadır!' 

Bu ne lakırdı? 

Tıpkı, 'Matematik uydurmadır!' demek gibi bir şey. 

Ya da 'Kimya ilmi diye bir şey yok. Aldatıldınız!' cümlesi gibi, içi boş bi 

karpuz… 

Ortada, 23 yıl vazife yapmış bir Peygamber ve devlet reisi var. (Övgüler 

ve selam üstüne olsun) 

Demek, İsa Mesih gibi 3 yıl vazife yapsa, adını bile anmaya tenezzül 

etmeden, getirdiğiniz yeni dinin(!) ismini siz koyacaksınız. 

Soruyorum; 

Bu muallim Peygamber, 23 yıllık bir zaman dilimi içinde, ayetlerden 

başka hiçbir şey söylemedi mi? Sırf ayet mi okudu? 

Sahabeden gelen herhangi bir soruya, konu hakkında bir vahiy 

gelmediğinde, kendi içtihadıyla hiçbir cevap vermedi mi? 

Yoksa siz, Allah'ın Peygamberini, elektriği yoksa hiçbir şey 

konuşamayan bir robot olarak mı hayal ediyorsunuz?! 

Ayetleri direkt olarak bir melekten alan bu insanın, gelen bu vahyin 

manası hakkında hiç mi bir yorumu yok? 

"Biz bu Kitab'ı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara 

açıklayasın diye indirdik..." hükmünde geçen 'açıklama', açıklanmasını 

istemediğiniz ayetler kısmına mı giriyor yoksa? (Nahl 64) 

Yoksa O, bu ayetleri Cebrail'den alırken, siz yanında mıydınız? Olaya 

şahit misiniz? 
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'Hayır, güvene dayalı olarak Resûlullah'a itimad ettiğimiz için 

inanıyoruz.' diyorsunuz elbet! 

Peki bu ne çelişkidir ki, O Peygamberin, 'bunlar ayettir' dediğine 

inanıyorsunuz, fakat 'bunlar hadistir' dediğine inanmıyorsunuz! 

Bu nasıl güven? Bu nasıl kelime oyunu Yahudiler gibi? 

 

“Sözlerinizi yazabilir miyim” diye soran sahabeye, “Yaz! Hayatım elinde 

olan Allah’a yemin ederim ki, buradan haktan başkası çıkmaz.” 

buyururken, parmağıyla ağzını işaret eden Peygamberin hangi sözü 

sizin sözlerinizden kıymetsiz söyleyin? (Ebû Dâvûd, İlm, 3; Müsned, 

2/162; Dârimî, Mukaddime, 43.) 

"Ve Rabbinin nimetini anlat da anlat!" ayetinde geçen 'fe haddis', 

anlatmasından korktuğunuz hadislerden mi yoksa? (Duhâ 11) 

"...Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini 

öğretmiştir..." ayetindeki hikmet, mahallenizdeki kasap Hikmet mi? 

(Nisa 113) 

"O, arzularına göre konuşmaz. Onun konuşması, ancak bildirilen bir 

vahiy iledir." haberi, en çok gizlediğiniz ayetler bence. (Necm 3-4) 

Bu Kur’an’ı, kendisine indirilen ilk muhataptan, yani bir Peygamberden 

daha iyi anladığını iddia etmek, olsa olsa sahte peygamberlerin 

hezeyanıdır. 

Muhammed aleyhisselam’a alternatif bir peygamber(!) olarak meydana 

çıkan Müseyleme'nin izlediği yol da bunlarla aynı güzergahtadır. 

 

TEDAVİ 

Hadis inkarcılarının, girdikleri bu kara delikten kurtulmaları için, 

Efendimiz aleyhisselam’ın irtihalinden sonra bile hâlâ devam eden bir 

mucizesini denemelerini tavsiye ediyorum. 
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Esnemeye başladıkları anda şöyle düşünsünler; “Muhammed 

aleyhisselam esnemezdi.” 

 

Esneme isteklerinin hemen o anda yok olduğunu görecekler. 

(Tarafımdan, yüzlerce defa denenmiş ve onaylanmıştır.  

Yapın, görün ve mucizeyi inkar edin!) 

 

Bu nasipsizler, girdikleri merdiven altlarından, güneşi inkar edebilme 

cür'etini gösterebilirler. 

Ama o güneşin, Temmuz'un ortasında verdiği ısıyı ve terlemeyi inkar 

edebilmek içinse, akıllarını, şarja muhtaç olan bir laptopla değiştirmiş 

olmaları lazımdır... 

 

"...Peygamber, size ne verdiyse onu alın; size ne yasakladıysa, ondan 

da vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı 

çetindir." (Haşr 7) 
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Harici - ayrıldı! 

Şii - ayrıldı! 

Mu'tezile - ayrıldı! 

Mücessime - ayrıldı! 

Kaderiye - ayrıldı! 

Cebriye - ayrıldı! 

Selefi - ayrıldı! 

Vehhabi - ayrıldı! 

Mezhepsiz - ayrıldı! 

Modernist - ayrıldı! 

Hadis İnkarcısı - ayrıldı! 

Mealist - ayrıldı...  

Ehli Sünnet vel Cemaat ise, hâlâ Resulullah ve Sahabelerinin yürüdüğü 

ana yolda devam ediyor... (Allah'ın selamı öncülerin üstüne olsun!) 

Tövbe edin ve İslam'a dönün; yeniden Voltran’ı (Osmanlı) oluşturalım. 

Ve sakın unutmayın! Yeni İslam değil, yeniden İslam... 

Ebû Hureyre (radiyallahü anh) rivayet ediyor: Resulullah (aleyhisselatü 

vesselam), şöyle buyurdu: 

"Yahudiler, yetmiş bir fırkaya ayrıldı. 

(Bunlardan) biri cennette ve yetmişi ateştedir. 

Hıristiyanlar da, yetmiş iki fırkaya ayrıldı. 

(Onlardan da) yetmiş bir fırka ateşte ve biri cennettedir. 

Muhammed'in canı yedi kudretinde bulunan (Allah)'a yemin ederim 

ki, benim ümmetim, yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka cennette 

ve yetmiş iki fırka ateştedir." 

‘Bu kurtulanlar kimlerdir ey Allah'ın Resûlü’, diye soruldu: 

“Bunlar, benim (Ehl-i sünnet) ve ashâbımın (vel cemaat) bulunduğu 

yolda olan kimselerdir.” 

 

(Sünen-i İbni Mace / Müsned-i Ahmed bin Hanbel)
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İki Hristiyanla Diyalog… 

 

Vehhabilere, Şiilere ve Diyalogçulara yaptığımız reddiyeler gibi, 

Hristiyanlara yaptığımız reddiyeler de internet üzerinden izleniyor, 

okunuyor ve bazıları tarafından bize geri dönüşler oluyor. 

Elbette ki her sorulan soruyu cevaplamaya kalkışsak, talebelerle ve 

vazifelerimizle ilgilenemeyip ibadet ve kulluk dengesini koruyamayız. 

Bu sebeple, soru soran kişilerin soruyu soruş edebine ve samimiyetine 

bakarak cevaplayıp cevaplamayacağıma karar veriyorum. 

Kuru inat ile hareket eden, kavgayı seven, radikal ve fanatik olan bid'at 

sahiplerine ve gayri müslimlere geri dönüş yapmıyorum, lakin 

hidayetleri için dua ediyorum! 

Aşağıda, iki Hristiyan vatandaşla olan yazışmalarımı aktarıyorum. 

İnşaallah birçoğunun doğruyu bulmasına ve hidayetine vesile oluruz... 

 

Hristiyan: Videolarınızı izledim. Bizi yanlış tanıtıyorsunuz. Rab İsa'yı 

tanımıyorsunuz! Bizi konuşmaya hakkınız yok! 

(Alışmışlar diyalogçuların pohpohlamasına. Biz Allah'ın kelimelerini 

söyleyince, kalplerine C-4 patlayıcısı yapışıyor sanki!) 

Müslüman: Siz, gerçekten İsa aleyhisselam’ın bir tanrı, ya da tanrının 

oğlu olduğuna inanıyor musunuz? 

Hristiyan: Elbette. Mesih, bizim günahlarımız için kendini babasına feda 

etmiş ve çarmıha gerilmiş bir oğul ve tanrıdır. 

Müslüman: İsa Nebi’nin bir ilah olduğuna deliliniz var mıdır? 

Hristiyan: Rab İsa ölüyü diriltmiştir. Hiçbir peygamberin böyle bir 

mucizesi yoktur. Tanrı, oğlu olduğu için Mesih’e böyle bir güç vermiştir. 

Müslüman: Allah, Musa aleyhisselam’a da bir asâyı yılana çevirme 

gücünü vermiştir. Bu, bir ölüyü diriltmekten çok daha büyük bir 
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mucizedir. Tahta ile yılan, cansız ve canlı olandır. İkisinin birbiriyle hiç 

alakası yoktur. Şu halde, Musa nebiye neden tanrı demiyorsunuz? 

(Bu sual, müfessir Fahreddin-i Râzi'nin papazları tokatladığı bir sualdir.) 

Hristiyan: İsa Mesih, babasız dünyaya gelmiştir. Bu, onun tanrının oğlu 

olduğunun bir delilidir. 

Müslüman: "Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, 

Âdem’in durumu gibidir..." der Kur'an. Hal böyleyken, Adem Nebi için 

ne diyeceğiz? Allah'ın büyük oğlu mu? Yoksa büyük tanrı mı? (Hâşâ!) 

Hristiyan: Konuyu saptırıyorsunuz! İsa'yı konuşuyoruz. Sizin kitabınız 

da, Mesih için, "Allah'tan bir kelimedir" demiyor mu? 

(Necran rahipleri de bu soruyu Efendimiz aleyhisselam’a sormuştu 

Medine'de. Argümanlar aynı. 14 asır oldu, yeni bir şey uyduramadılar!) 

Müslüman: Kur'an-ı Kerim de Allah'ın bir kelimesidir. Ne yapalım şimdi, 

Kur’ân’a mı secde edelim? Kitabı indireni değil de, Kitabı mı İlah 

edinelim? 

Kur’ân’a tapan kafir olur, Kâbe'ye tapan kafir olur. Biz Müslümanlar, 

Allah'ın emri olduğu için Kâbe'ye doğru secde ederiz, Kâbe'ye değil. 

İlgili âyet aşağıdadır. Bir kısmını değil, tamamını okuyun: 

"Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak 

hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, 

Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse 

Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. 

Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, 

çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 

O’nundur. Vekil olarak Allah yeter." (Nisa 171) 

(Burada çok kızdı. Attığım son ok kulağını kopardığından olacak, aklıyla 

değil hisleriyle yazmaya başladı...) 

Hristiyan: Asıl siz kâfirsiniz! Cehennem sizin için, bizim için değil. İslam 

bu değil. Ilımlı İslam’ı temsil etmiyorsunuz! (Diyalogçuları kastediyor) 
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(İslam’ın ılımlısı, ılımsızı mı olur? Ilımlı İslam, dilimli İslam demektir! 

Bu diyalogçular beni bir yere çağırsa, kendimden şüphe ederim, 'Acaba 

beni de mi satın aldılar?' diye. Allah bizi korusun!) 

 

İKİNCİ HRİSTİYANIN MESAJI: 

1. Bizler sapık bir yolda değiliz! 

2. Bizler 3 ilaha tapmayız. Bunu halen öğretemedik. (3 aslında 1 

demekmiş! Bunlar matematik de bilmiyor!) 

3. Hristiyanlara hizmet edenlere dua ediyorsunuz, ('dua ediyorsunuz' 

derken bunu anlamadım!) ama şu an bir Hristiyanın buluşu olan 

Facebook’u kullanıyorsunuz bu sizce de ilginç değil mi? (Ovv! Dişleri 

porselenmiş!) 

Lütfen bizi başkalarına yanlış tanıtmayın. 

Şimdi size Işid desem, gerçek İslam bu değil dersiniz. Hanginiz gerçek 

İslam’dasınız? (Selefî - Vehhabîlerin İslam’ı temsil ettiğini zannediyor! 

Zokayı yutmuş!) 

Müslüman: 

1. Bozulmamış ve kıyamete bozulamayacak olan Kitap Kur’an, sizin 

saptığınızı söylüyor: 

"Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir 

oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak 

koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun 

barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Maide 72) 

2. Yine Kur'an, 3 tane ilaha tapanların durumunu şöyle anlatıyor: 

“Allah: "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah'ı 

bırakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde: "Seni 

tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. 
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Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı 

bilirsin, ama ben Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri 

(gaybleri) bilen Sen'sin Sen. Ben onlara bana emrettiklerinin dışında 

hiçbir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de 

Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben 

onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde, 

üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen, her şeyin üzerine şahid olansın. 

Eğer onları azaplandırırsan, şüphesiz onlar Senin kullarındır, eğer 

onları bağışlarsan, şüphesiz Aziz olan, hakim olan Sen'sin Sen." 

(Mâide 116-118) 

Yine Allah, bir başka ayette şöyle buyurdu sizin hakkınızda: 

"Andolsun, 'Allah, üçün üçüncüsüdür!' diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir 

tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden 

vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu 

bir azap dokunacaktır." (Maide 73) 

3. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, New York eyaletinin White 

Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor 

bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak 1984'te dünyaya geldi. 

Yahudi olarak yetiştirilmesine rağmen “Ateist” olduğunu açıklamıştır. 

Yani Zuckerberg bir Ateisttir. (Ne yapalım şimdi, Feysi bir Ateist buldu 

diye Ateist mi olalım?!) 

Kaldı ki, bahsi geçen şahıs bir Hristiyan bile olsa, daha çok çalışarak 

ilimde ve teknikte sizi geçmişse, tekniği takip ve taklit edilebilir. 

Peygamberimiz aleyhisselam’ın, "Çin’de de olsa ilmi arayınız..." hadisi 

bunun delillerindendir. (Câmiü’s-Sağîr, 1/310, H. No: 640.) 

Yine Efendimin, “Hikmet, değerli bilgiler müminin yitik malıdır, onu 

nerede bulursa almaya daha hak sahibidir.” sözü de aynı paraleldedir. 

(Tirmizi, İlim 19; İbn Mâce, Zühd 17) 
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4. Işid demişsiniz bize. Oysa Daeş akidesindeki Vehhabi Seleficilere bu 

ülkede benim kadar reddiye yapan başka bir hoca yoktur belki de! 

Siz Hristiyanların kurduğu yeni bir terör örgütünün, yeni 

Frankeynştayn’ın uygulamalarını nasıl Müslümanlara mal edebilirsiniz? 

Işid, yani Vehhabilik hakkında yazdığım onlarca yazımdan sadece birini 

gönderiyorum: 

Paralel Din: Vehhabîlik! / Kerem Önder Resmi Sitesi 

 

5. Bu da Yahûdi ve Hristiyanların neden saptıklarını âyet ve hadislerle 

açıkladığım bir sohbetim: 

Hidayetiniz için dua edeceğim... 

Hristiyanlar ve Yahudiler neden kafir oldular? (YouTube) 

 

(Muhtemelen sohbeti izlemiş olacak ki, çok öfkelendi. Ne aklı kaldı, ne 

dengesi. Tükürükler eşliğinde hezeyanlar savurdu bir gün sonra!) 

 

Hristiyanlık ve Yahudîliğin meşru ve doğru olduğunu savunmak diyalog 

değildir. Bu, ‘Allah'ım, sen Kur’an’da yalan söylemişsin!’ demekle 

eşdeğerdir. Allah'ımızın, Kitabında, 'Batıldır!' ve 'Tahrif ettiler!' dediği 

eski şeriatler, yeni şeriatı olan İslam gelmişken asla meşru sayılamazlar! 

 

"Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecek ve 

o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır." (Âl-i İmran 85) 

 

 

 

http://keremonder.com/vehhabilik-paralel-dindir/
https://www.youtube.com/watch?v=YWdVraGMLII
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İNSAN NEDİR? 

FELSEFECİLER: 

THALES: İnsan, araştıran hayvandır. 

SOKRATES: İnsan, sorgulayan hayvandır. 

PLATON: İnsan, toplumsal hayvandır. 

ARİSTO: İnsan, düşünen hayvandır. 

HERAKLIETOS: İnsan, tartışan hayvandır. 

I. KANT: İnsan, eleştiren hayvandır. 

K. MARX: İnsan, mücadeleci bir hayvandır. 

F. NIETZSCHE: İnsan, düpedüz hayvandır. 

KUR'AN: "Rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir HALİFE var 

edeceğim' demişti..." (Bakara 30) 

Tüm hayatın; evin, işin ve tuvaletin arasında mekik dokumakla geçiyor. 

Bu kadar ucuz olma! Sen Allah'ın halifesisin. Sen vazifelisin! 

Dünyaya bir mesaj iletmek zorundasın. Peygamber değilsin, ama 

“Alimler, Peygamberlerin vârisleridir…” hadisiyle vârisisin… (Buhari) 

Şu halde görevini yap! 

 

Ondokuzcu: Bizler muvahhidiz ve İbrahim’in tevhid dinine tabiyiz. 

Sizlerse hadislere uyarak şirke batmışsınız! 

Hoca: Sahtekarlığı bırakın! Açıkça 'sizin Peygamberinize inanmıyoruz, 

biz Reşat Halife'nin peygamberliğine inanıyoruz' deyin; az mert olun! 

Takiyede Şii'leri geçtiniz be... 

“İnsanlar içinde İbrâhim’e en yakın olanlar, ona tâbi olanlar; BU 

PEYGAMBER ve BU PEYGAMBERE İMAN EDENLERdir. Allah 

mü'minlerin dostudur.” (Ali İmran 68) 

Şimdi kimmiş İbrahim aleyhisselam'a tâbi olan bre yalancı?
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İmam Caferi Sadık ve Caferî Mezhebi Hakkında  

Ne Dersiniz? 
 

Soru: Hocam Selamün aleyküm. İmam Cafer ve Caferi mezhebi 

hakkındaki görüşünüz nedir? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

İmam Cafer-i Sadık (rahimehullah), hem zahir kanadı ve hem de 

tasavvuf kanadı olan bir Ehli Sünnet alimidir. Ehli Beyt'in 

gözbebeklerindendir. 

Caferi mezhebi ise, sapkın Şia mezhebinin en ılımlılarıdır. Lakin tıpkı 

Şiiler gibi Ehli Sünnet'e uymayan çok fazla görüşü vardır. 

Bu mezhebin akidede (inanış maddelerinde), İmam Cafer-i Sadık ile 

hiçbir bağlantısı yoktur. 

Zira İmam Cafer, hiçbir sahabe hakkında bir tek kötü söz söylememiştir. 

Aişe (radiyallahü anha) anamıza iftira etmemiş, Kur’an’ın eksik olduğu 

herzesini reddetmiş ve bu dini bize nakleden sahabe efendilerimizin 

hepsinden saygıyla bahsetmiştir. (Allah onlardan razı olsun) 

Hal böyleyken, maalesef günümüzde bu imamın yolunda olduğunu 

iddia edenler ise, mü'minlerin annesi hazreti Aişe'nin zina ettiğini ve 

Hazreti Muaviye'nin de kafir olduğunu söyleyebilecek kadar 

edepsizlikte ileri gidebiliyorlar... (Allah o ikisinden razı olsun) 

Tıpkı günümüzdeki Bektaşilerin bir kısmının (namaz kılmamak ve içki 

içmek suretiyle) Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin yolundan gitmedikleri 

gibi, maalesef, Caferilerin bir kısmı da bu imamın adını kullanıyor ama 

onun yolundan gitmiyorlar! 

Allah Teala hazretleri, bu kardeşlerimizi de Ehl-i Bid'at yolundan, ana 

cadde olan Ehli Sünnet yoluna döndürsün. Amin… 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

121 

‘Okuma Yazma Bilmeyen Birinin Aklına Tâbi 

Olmanız Çok Komik!’ 

Ateist: Okuma yazma bilmeyen bir insanın aklına uyup bir sürü 

ibadetler yapmanız bence çok komik! 

Hoca: Dünyada insanların aklına tâbi olmayan hiçbir insan yoktur! 

Mühim olan, tâbi olduğunuz aklın kime tâbi olduğuna dikkat etmektir. 

Mesela siz, atanızın maymundan dönüştüğünü söyleyen Darwin'in 

aklına tâbi oldunuz. 

Biz ise, insanın yaratılış sürecini en ince ayrıntısına kadar kesin bir dille 

anlatan Allah'ın, okuma yazma bilmediği halde Kur'an gibi kopya 

edilemeyen bir kitap getiren ve binlerle mucizeler gösteren son 

Peygamberine, Muhammed aleyhisselam'ın aklına tâbi olduk. 

Şimdi gülünç olan, tek bir nefisten ve eşinden yaratıldığımızı söylemek 

mi, yoksa maymundan insana dönüştüğümüzü iddia etmek mi? 

Son 200 yıldır bütün maymun türleri takip altında. Bu kadar yıldır 

neden hala üç kıtalık bir şiir bile yazamıyor bu maymunlar, düşünün? 

 

Kişisel kanaatimi söyleyeyim; 

'Maymunlar cehenneminden kaçış' türü filmler tüm dünyada 

yasaklanmalı! 

Bu tür fantezi ürünü yapımlar, sizdeki gibi büyük arızalara sebebiyet 

verebiliyor... 

 

"Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye 

eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince, eşi hafif bir yük 

yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca, 

her ikisi de Rableri Allah’a, 'Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, 

elbette şükredenlerden olacağız' diye dua ederler." (A'raf 189) 
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Kandil Düşmanı mısın, Peygamber Düşmanı mı? 

 

Kandillere karşı mısın? 

Muhalefet edecek başka bir şey mi bulamadın mı sen? 

Künefeye turşu musun? 

İnsan, kendisini sevdiğine yaklaştıran gecelerden rahatsız olmamalı; bu 

bir hastalıktır oysa! 

Gel, senin şu hastalığını teşhis edelim; 

Sen, benim önemli günlerde nafile oruç tutmamdan niye rahatsız 

oluyorsun ki? 

Çöp torbası gibi salıverdiğin o geniş göbeğinin bunda bir etkisi olabilir 

mi acaba? 

Bizim dinimizde, farz olan ibadetler olduğu gibi, nafile ibadetler de 

vardır biliyorsun! 

"...Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda 

sevgime erer..." kutsî haberi sana okunmamış belli ki. Hiç 

sevemiyorsun Peygamberini! (Buhârî, Rikak 38.) 

Âlemlerin Efendisine, kandil vesilesiyle daha fazla salavât getirmeme 

neden öfkeleniyorsun ki? (Övgüler ve selâm seçilmiş olanın üstüne 

olsun!) 

"Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman 

edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin." âyeti sadece 

bana mı indi derbeder? (Ahzâb 56) 
 

Yoksa sen, ayette geçen 'Ey iman edenler!' hitâbını üzerine almıyor 

musun? 
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Binlerle mucizeler göstermiş olan o ahlak numûnesine methiyeler 

dizmemle, şiirler ve ilahiler söylememle niye kuduruyorsun ki? 

"Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar." hadîsi, o güzelin sözü değil 

midir? (Deylemî) 

Seviyorum… 

Sevgim de beni söylemeye ve yazmaya itiyor; bu zoruna gitmemeli! 

İçkiyi sevsem ve ona bazı kelimeler dizsem, bu zoruna gitmez ama değil 

mi? 

 

Efendimiz aleyhisselam’ı ve dinini çokça metheden şu üç şairinden 

hangisine daha çok düşmansın merak ettim? 

Hassan bin Sâbit mi, Kâ’b bin Züheyr mi, Abdullah bin Revâha mı? 

Dinlediği ve çok beğendiği bir şiirinden sonra, Peygamberimizin 

kendisine hırkasını hediye ettiği Kâb'a olan düşmanlığın, diğerlerinden 

fazla olmalı. (Neden bir şâire hırkasını hediye etti, söyle neden?) 

 

Bektâşi gibi âyetlerin bir kısmını alıyorsun, "Şairler(e gelince), onlara 

da sapıklar uyarlar." deyip susuyorsun! (Şuarâ 224) 

Ama sonra gelen, "Ancak, iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok 

ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar 

başkadır..." övgüsünü neden gizliyorsun? (Şuarâ 227) 

 

Şu halde, sen kandillere düşman değilsin! 

Sen, o Peygamberin kendisine düşmansın! 

 

"(Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." âyeti, 

en rahatsız olduğun âyet bence... (Enbiyâ 107) 
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Mevlid Kandilinin Delilleri: 
 

Büyük hadis ve fıkıh âlimi olan İbni Hacer (rahmetullahi aley), mevlid 

merâsiminin meşrûiyeti hakkında şu hadisi zikreder: 

İbni Abbas’ın rivayetine göre, Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhisselatü 

vesselam) Medine’ye hicret ettiklerinde Aşure gününde Yahudilerin 

oruç tuttuklarını öğrenir. Oruç tutmalarının sebebini sorduğunda 

Yahudilerden şu cevabı alır: 

“Bu çok büyük bir gündür. Bugünde Allah, Mûsâ (aleyhisselam) ile 

kavmini kurtardı. Firavun ile kavmini suda boğdu. Mûsâ da buna 

şükür için oruç tuttu. İşte biz de bugünün orucunu tutuyoruz.” 

“Bunun üzerine Peygamberimiz, 

"Öyleyse biz Musa’ya sizden daha yakın ve evlâyız" buyurdu. 

O günden sonra hem kendisi oruç tuttu hem de tutulması için 

tavsiyede bulundu.” (Müslim, Siyam: 127.) 

İbni Hacer bu nakilden sonra şöyle der: 

“Bundan anlaşılıyor ki, böyle bir günde, mevlid gecesinde Allah’a 

şükretmek tam yerindedir. Fakat mevlid merasiminin Peygamberimizin 

doğum gününe denk getirilmesi yerinde olur.” (el-Hâvî fi'l-Fetevâ: 190.) 

Yine Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e Pazartesi günü orucu 

hakkında soruldu. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: 

"O günde doğdum ve o günde bana indirildi (Kur'an âyetleri bana 

indirilmeye başladı)" (Müslim; hadis no: 1162) 

 

Sorum şu ki; Allah'ın Peygamberi (aleyhisselatü vesselam), her hafta 

kendi doğum gününü nafile bir ibadet ile, oruçla kutluyorsa, ümmeti 

olan bizler neden O kıymetlinin bize gönderilişini kutlamayalım? 
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Yine bir başka hadis alimi İmam Suyutî de, konuyla ilgili olarak özetle 

şunları söylemiştir: 

 

“İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. 

Peygamber (aleyhisselatü vesselam)’ın veladetiyle ilgili 

haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek 

tertiplemeleri bid'a-i hasenedir / güzel bir bid'attır. Çünkü bu 

toplantılarda Hz. Muhammed (aleyhisselatü vesselam)’a karşı büyük bir 

tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz 

konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” (Suyutî, el-Havî 

li’l-fetavî, 1/272-şamile) 

 

Kaldı ki, bu delillerin hiçbiri olmasaydı da, yüzlerce senedir alimiyle, 

salihiyle ve avamıyla ümmetin tamamının güzel görerek kandil 

gecelerini kutlaması bile bizim için yeterli bir delil olurdu. 

Zira Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“Kim İslâm’da güzel bir çığır açar da kendinden sonra onunla amel 

edilirse, onun ve kendinden sonra onunla amel edenlerin ecri(nin bir 

misli) ona verilir.” (Ahmed (4/357), Müslim (1017), Tirmizî (2675), 

Nesâî (5/75), İbnu Mâce (203), İbnu Hibbân (3308) 

 

Yine Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) buyurdu: 

“Müslümânların güzel gördüğü, Allah celle celâlühû katında da 

güzeldir.” (Ahmed, el-Müsned, mevkûf olarak (3600), Heysemî “bunu 

Ahmed, Bezzâr ve Taberânî, el-Kebîr’de rivâyet etmiştir ki, râvîleri 

güvenilir ve sağlam bulunmuşlardır” demiştir. (Mecmau’z-Zevâid, 

1/241, H:832, İlmiye) 
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Ondokuzcu: Peygamberin her sözüne uymak zorunda değiliz. O sadece 

bir elçidir neticede. 

Hoca: Hayır! Bu sözünüz, elçiyi ve Rabbini yalanlamak demektir! 

Eğer şu sorularımı vicdanınıza sorarsanız, bu cür'etkar yalanlamadan 

kurtulacağınızı düşünüyorum: 

Padişah, bir ülkeye elçisini yolladığı zaman, elçinin okuduğu ferman 

padişahın sözü müdür, elçinin sözü müdür? 

O elçinin sözüne uymak, padişahın sözüne uymak değil midir? 

Elçi, padişahın fermanına müdahale edebilir mi, değiştirebilir mi? 

Allah'ın elçisi olan Resuller de, Allah'ın fermanı olan vahyi bizlere 

ulaştırmıyor mu? 

Dolayısıyla, elçiye uymak, Allah'a uymak demek olmuyor mu? 

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, 

Allah’a karşı gelmekten sakının ve BANA İTAAT EDİN." ayetleri gibi 

yüzlerce emir, sizi de bağlamıyor mu? (Şuarâ 178-179) 

 

Solcu, Komünist ve Faşist gençler, beyin hücrelerini içki, uyuşturucu ve 

zina ile öldürmekle meşguller. 

Bu ülkenin ve ümmetin parlak geleceği, akıllarını Kur'an ve Sünnetin 

tükenmez enerjisiyle takviye eden Muhammedî gençlerin gayretleriyle 

inşâ olacaktır... 

 

Artık bahar geldi; kader mevsimi dönüyor, 

Süleyman'ın rüzgarı sırtımızdan esiyor… 

Şu anda İslam'dan başka bir sisteme hizmet edenler, kasırgaya karşı 

kürek sallayan yaşlı kayıkçılar konumundadırlar...
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“Kur’an Bana Yeter” Slogancılarına 10 Soru 
 

Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhisselam'ın getirdiği İslam'ı 

beğenmeyip, yeni bir din uydurmak isteyen mezhepsiz, reformist 

hocaların ağzından sıklıkla bir tekerleme duyuyorum son zamanlar: 

‘Biz her şeyi Kur'an'la çözeriz; Kur'an bize yeter!’ 

Allah'ın son Kitabı olan Kur’ân’ı istismar eden bu art niyetli din 

tacirlerinin maskelerini düşürmek için, <yalnızca Kur’an’dan> 

cevaplamalarını istediğim 10 tane soru soruyorum: 

1) Bir Müslümana günde kaç vakit namaz farzdır? 

Kur’an’dan bulacaksın ama! Resûlullah'a tâbi olmayanlar, ya 3 vakit 

diyor, ya 6 vakit(!) Ya sence? 

2) Sabah namazı kaç rekattır? Akşam namazı kaç rekattır? Yatsı 

namazı kaç rekattır? 

Şşştt! Yok öyle! Sünnetten kopya çekme, Kur'an'dan göster! Bana 

yutturamazsın; külyutmazım ben! 

3) Kıldığın namazın her rekatında neden 2 kez secdeye gidiyorsun? 

iki secde hükmünü Kur'ân'ın neresinden çıkardın, göster? 

4) Ramazan orucunu bozduğunda keffâreti var mı; varsa kaç gün? 

Kur'an'la konuş haaa! Sakın son Peygamberden nakil yapma bana! 

5) Adam galerici, 10 tane arabası var. Bu adam ne kadar zekat 

verecek? 

Kitap önünde işte; aç bana göster! 

6) Cenaze namazı nasıl kılınır? Bayram namazı nasıl kılınır? 

Aç Kur'ân'ı, bakalım bulabilecek misin? 

7) Gaz çıkardığında, abdest bozulur mu, bozulmaz mı? 

Kur'an'dan söyle takiyeci! Ben mezhepsizim say! 
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8) Kur'an'da sünnet olun emri var mı? Yoksa neden sünnet oldun? 

Kur’an’dan bulacaksın haa! Başka kaynak kabul etmiyorsun ki sen! 

9) Erkeğin ipek giymesi helal midir? Altın takması helal midir? 

Sende bi yumuşama görüyorum şimdi! Kitapla konuş bakalım! 

10) Dövme yapmak helal midir? Haram mıdır? 

Sakın bana, 'İmam-ı Âzam şöyle dedi' deme! Sen mezhebe ya da 

hadislere inanmıyorsun ki... 

 

Eshab-ı kiramın fakihlerinden İbni Mesud hazretleri, "Dövme yapana 

ve yaptırana lânet olsun!" hadis-i şerifini söyleyince, yaşlı bir kadın, 

"Ben Kur’an’ı okudum, ama böyle bir lânet bulamadım!" dedi. 

İbni Mesud (radiyallahü anh), "Dikkatli okusaydın mutlaka görürdün." 

buyurarak, "...Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasak 

ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, 

Allah'ın azabı çetindir." (Haşr 7) âyet-i kerimesini okudu. (Müslim) 

Dikkat edilirse Allah'ımız, “...(Peygamber) size neyi yasak ettiyse 

ondan vazgeçin!” buyurduktan hemen sonra, “Allah’a karşı gelmekten 

sakının.” Hükmünü de zikrederek, Peygamberinin yasak ettiği herhangi 

bir hükme uymayanın, bizzat Allah'a karşı gelmiş olacağını beyan 

ediyor. 

 

Hazreti Ömer’e, "Farzların, seferde kaç rekât kılınacağını Kur'an'da 

bulamadık" dediklerinde, Ömer (radiyallahü anh) şöyle cevap verdi: 

"Allah'ü teâlâ, bize Muhammed aleyhisselam'ı gönderdi. Kur’an-ı 

kerimde bulamadığımızı, Resulullah efendimizden gördüğümüz gibi 

yapıyoruz. O, seferde dört rekât farzları iki rekât kılardı. Biz de öyle 

yaparız!" 
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Örneklerde görüldüğü üzere, Kur’ân’ı doğru anlayabilmek için, 

âyetlerin açıklayıcısı olan Hadis-i Şeriflere ihtiyacımız vardır. 

Hadisleri doğru anlayabilmek için de, müçtehid alimlere ihtiyacımız 

vardır. 

 

Her önüne gelen Kur’ân’a bakıp hüküm çıkarabilseydi, o zaman bu 

kadar Peygamber niye geldiler? 

Bu Peygamberler, hiç konuşmayan elbise mankeni miydiler?  

Sadece, bir postacı gibi mektubu teslim eder ve giderler mi? 

Bu tür herzeler olsa olsa, 'Peygambere tâbi olmayı bırakın, bana tâbi 

olun!' diyen sahte din adamlarının uydurmalarıdır. 

 

Efendimiz aleyhisselatü vesselam, Ashâb-ı Suffâ denilen İslam okulunu 

neden açtı?  

Madem Kur'an yeterdi, bu kadar alimi yetiştirmesine ne gerek vardı? 

Neden her Peygamberin havarileri (özel talebeleri) vardı? 

 

Unutulmamalı ki, cehenneme girecek olan 72 sapık fırka da, 'Biz 

Kur'ân'a bakar, oradan hüküm çıkarırız!' diyenlerden oluşmuştur. 

Allah Teâlâ, ayaklarımızı Muhammed aleyhisselam’ın Ehli Sünnet 

caddesinde sabit tutsun! Âmîn... 

 

"Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde 

SENİ HAKEM YAPIP, sonra da VERDİĞİN HÜKME, içlerinde hiçbir 

sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe İMAN 

ETMİŞ OLMAZLAR." (Nisâ 65) 
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Kur’an Bana Yeter Terennümü… 

 

'Kur'an bana yeter!' sapıklığı! 

Yeni bir dinsizlik epikliği! 

 

Bu, tıpkı bir kıza; 'Sevdan bana yeter!' deyip, sözlenmemek, 

nişanlanmamak ve evlenmemek gibi. 

 

‘Sünnet yok! İcmâ yok! Kıyas yok!..’ zihninin dibi! 

‘Peygamber yok! Sahabe yok! Müçtehid yok!’ cümlesi gibi... 

 

Hiç evlenmeyip, hayatın boyunca yastığa sarılarak, 'Sevdan bana yeter!' 

terennümünü söylemek sana yeterse, bil ki bir şizofrensin! 

 

Sen; bi yandan banyoda duş alırken, diğer yandan kurutma makinasıyla 

saçını kurutuyorsun!  

Çarpılacaksın… 

Sen; uçurumun kenarında adrenalin ararken, Kur’ân’ı elinde sallıyor ve 

dans edip kırıtıyorsun!  

Kırpılacaksın… 

 

"Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra PEYGAMBERE 

MUHALEFET EDER, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu 

döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız! Orası ne kötü bir varış 

yeridir." (Nisâ 115) 
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- İlk insan nasıl oldu Tunç? 

- Maymundan geldik abi! 

- Sen gördün mü peki? 

- Hayır, ama Darwin öyle söylüyor abi! 

- Peki Darwin'i gördün mü!? 

- ......!? 

 

Dört hak mezhebi beğenmeyen Selefiler, kırk mezhebe bölünmüş 

durumda! 

Hepsi birbirine “kafir” diyor... 

Müçtehidi beğenmez ve “alimlere tâbi olun” hükmünü reddedersen, 

sonuç, fitne ve tekfirdir işte! 

 

Öfkeli Bayan: Bana neden kardeşim diye hitab ediyorsunuz? Bence çok 

çirkin birisiniz. Konuşmalarınız beni hiç etkilemedi. (Yüz bulamamış!) 

Hoca: Görüşünüz, bana nereden baktığınıza bağlı…  

Bataklıktan, öyle görünüyor olabilirim! 

Lütfen naylon kirpiklerinize bulaşan çamuru silin!  

Göreceksiniz, hayat çok güzel... 

 

Muzip Takipçi: Hocam size sorduğum o fıkhi meseleyi, nasıl cevap 

verecekler acaba diyerek Mealcilerin sayfasına da sordum. 

Bir saat kadar sonra aldığım cevabı kopyalıyorum: 

‘Kafanıza göre takılın...’ 

Not: Takipçinin sorusu boşama konusuyla alakalıydı.
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Kur'an Yeter Diyenler Kur'an'a İnanmıyor! 

 

Günümüzde, Şeytanın Cennetten kovulmasına sebep olan 'kibir' 

hastalığına yakalanmış bazıları, kendilerini Muhammed 

aleyhissselam’dan üstün gördüklerinden sebep, o Peygamberin 

açıklamalarına (hadis) ihtiyaç duymadan, Kur’ân’ı kendi hevai 

görüşlerine göre yorumlama edepsizliğini gösteriyorlar. 

“Peygambersiz bir din!” mantığını insanlara empoze etmek adına, 

kafirler hakkında inmiş olan bazı ayetleri ortaya koyarlarken, 

mü'minlerle alakalı olan ayetleri de rahatça inkar edebiliyorlar. 

Oysa biraz akâid ilmini okumuş olanlar bilirler ki, Kur’ân’ın bir âyetine 

inanmamakla tamamına inanmamak aynıdır. Küfürdür. 

"...Yoksa siz, Kitab'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı 

ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında 

ancak rüsvâylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir..." 

ayeti, Allah'ın hükümleri arasından işine geleni alıp, işine gelmeyenleri 

inkar edenlerin ve görmezden gelenlerin, daha dünyadayken rezil 

olacağını, ahirete gidince de, Himalayalardan aşağı itilmek gibi ateşe 

ittirileceklerini beyan ediyor. (Bakara 85) 

Şimdi, bu din hırsızlarının, Kur’an’da okudukları ama inanmadıkları 

birkaç ayeti konuşalım: (İnkar ettikleri ayetlerin tamamını buraya 

almam mümkün değildir.) 

"Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size Kitâbı 

ve HİKMETİ ÖĞRETECEK ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir 

resul gönderdik." (Bakara 151) 

Bu reformistlere sormak gerekir ki; bu ayete göre, Kur’ân’ın ilk ve en 

büyük öğretmeni olan muallim Peygamber (aleyhisselatü vesselam), 

bize hangi hikmeti öğretecek? 
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Bunlar gibi çakma değil, gerçek bir müçtehid olan İmam-ı Şafii 

(rahmetullahi aleyh), ayetteki hikmetten bahisle şöyle der:  

"Bu âyetteki hikmetten maksat, Resûlullah'ın sünnetidir. Önce Kur’an 

zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir." (El Umm) 

Görüldüğü üzere, eğer Kur’ân-ı Kerîm açıklamasız olarak öğrenilseydi, 

Peygamberimize sadece, “Tebliğ et, yeter” denilirdi, ayrıca “açıkla” 

denmezdi. Halbuki Efendimiz aleyhisselam’a, Kur’ân’ı bize 

ulaştırmasının yanında (Tebliğ), açıklaması da emredilmiştir. (Beyân) 

"...Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni AÇIKLAYASIN. 

Belki onlar da düşünürler." (Nahl 44) 

Demek, bunlar hiç düşünmüyorlar ki, açıklamayla alakalı olan âyetleri 

hiç çekinmeden gizleyebiliyorlar! 

"Biz bu Kitâbı, sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara 

AÇIKLAYASIN ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun 

diye indirdik." (Nahl 64) 

Bu âyet-i kerimeler, Kitapta açıklamayı gerektiren âyetlerin 

bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin 

yetkisi olduğunu da göstermektedir.  

Kur’ân-ı kerimdeki her bilgi herkese açık değildir. Peygamber efendimiz 

bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine de bildirmiştir. 

"...Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve 

ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, konuyu Allah ve Resûlüne arz 

edin..." (Nisa 59) 

 

Bu ayetteki, “Allah'a arzedin” hükmü, meseleyi Kur’ân’a sormamızı; 

“ve Resûlüne arzedin” hükmü ise, Kur’an’da bulamadığımız herhangi 

bir meseleyi, bu Kitabı bize getiren Peygamberimiz (aleyhisselam)’ın 

sünnetinde aramamız gerektiğini beyan ediyor. 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

134 

Konuya bir de uygulama (pratik) açısından bakalım.  

Kur’ân’ın indiği dönemde yaşayan sahabilerin görüşü nedir? 
 

İmam-ı Beyhaki, Delâil kitabında şöyle rivayet eder: 

"Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (radıyallahü anh), şefaatle ilgili 

bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki: 

- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’an’da bir şey 

bulamıyoruz. 

İmran bin Husayn şöyle der: 

- Sen Kur’an’ı okudun mu? 

- Evet. 

- Kur’an’da sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi 

ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı? 

- Hayır. 

- Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden (Eshab-ı kiramdan) 

öğrenmediniz mi? Biz de Resûlullah'tan öğrenmedik mi? 
 

İmran devam eder: 

- Peki, Kur’an’da kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, 

şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı? 

- Hayır. 

- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de 

Resulullah'tan öğrenmedik mi? 

- Hac suresinde, (Eski evi -Kâbe’yi- tavâf etsinler) âyetini okumadınız 

mı? Peki, orada “Kâbe’yi yedi defa tavaf edin” diye bir ifadeye 

rastladınız mı? 

- Hayır. 

- Siz, Allahü Teâlâ’nın Kur’an’da şöyle buyurduğunu duymadınız mı? 

"...Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan 

da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir." (Haşr 7) 
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Hz. İmran daha sonra buyurur ki: "Sizin bilmediğiniz ve bizim 

Resulullah'tan öğrendiğimiz daha çok şey vardır." (1) 
 

İmam-ı Şâranî konu hakkında şöyle der: 

Ma'lûmdur ki Sünnet, Kitâb üzere hüküm beyan etmektir. Aksi değildir. 

Zira sünnet, Kur'ân-ı kerîmdeki meselelerin açıklanmasıdır. Müctehid 

imamlar, sünnetteki özeti bize açıklıyan âlimler olduğu gibi, onlara 

uyan âlimler de, onların sözlerindeki özeti bize açıklarlar ve bu 

kıyamete kadar böyle devam eder. 

Üstadım Aliyyülhavas'dan (rahimehullah) duydum. Buyurdu ki: 

"Sünnet, bize Kur’ân’daki konuları bildirmeseydi, âlimlerden hiçbiri, 

fıkıhdaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz, sabah 

namazının farzının iki, öğle, ikindi ve yatsının farzlarının dört, akşam 

namazının farzının üç olduğunu, bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse 

kıbleye dönüldükte yapılan duâda, iftitahda ne söyleneceğini 

bilemezdi. Tekbîrin nasıl olduğunu, rükû ve sücûd tesbihlerini, ta'dili 

erkânı, teşehhüde oturdukta ne okunacağını bilemezdi. Aynı şekilde 

bayram namazlarının nasıl kılınacağını, ay ve güneş tutulması 

namazlarını, cenaze, yağmur duası namazları gibi daha çok şeyleri 

kimse bilemezdi. Bunun gibi, zekâtın nisabını, orucun ve haccın 

şartlarını, alışveriş, nikâh, yaralama, kadılık ve fıkhın diğer bâblarının 

hüküm ve esaslarını da bilen olmazdı." (2) 

Bunca delili görmelerine ve bilmelerine rağmen, hâlâ insanları Kur'an 

ile aldatan bu Peygamber düşmanlarının burnu yerde sürtünsün! 

"Hakk'ı bâtıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin." (Bakara 42) 

 

1. İmam-ı Süyuti, (radıyallahü anh) Miftahu’l-cenne fi’l-ihticac bi’s-sunne (Sünnetin 

İslamdaki Yeri), Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr. Enbiya Yıldırım) 

2. İmam-ı Şarani, (radıyallahü anh) Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh 

Kitabı), Berekat Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan)
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'Biz ümmetin birliğini istiyoruz, fitne çıkarmayın' diyor reddiyelerimi 

görünce! 

Sizin hocalarınız, Allah'ın 14 asırlık dinine 'uyduruk din' diyor! 

Peygamberi yalanlıyor, sahabeyi yalanlıyor, alimlere hakaretler edip 

aşağılıyor, fitne çıkarmıyor da; bu satın alınmış adamları deşifre eden 

ben mi fitne çıkarıyorum?! 

Tiyatro yapma, seni münafık gönüllü seni! 

 

Mealistler, Kemalistlerle kirli bir ittifak kurdu ve Kur'an müslümanlığı(!) 

adında, kaynakların tümünü inkar eden yeni bir din uydurdular! 

Bin yıllık Selçuklu-Osmanlı tarihini sildikleri gibi, 14 asırlık İslam tarihini 

de yok etmek için el ele verdiler… 

 

Mealist: Kur'an açık bir kitaptır ve herkes anlayabilir. Neden 

karmaşıklaştırıyorsunuz? 

Hoca: Zaten size göre Kur'an'ı herkes anlayabilir ama alimler 

anlayamaz(!) 

'Herkes kalp ameliyatı yapabilir ama cerrahlar yapamaz' demek gibi 

ahmakça bir inanış... 

 

Selefi kardeşim! 

İnanç esaslarının, bir Harici'nin akidesiyle aynı olması, vicdanını hiç 

rahatsız etmiyor mu? 

Haricîler sahabeleri katletti, siz de kabirlerini patlatıyorsunuz! 

"Şu halde nereye gidiyorsunuz?" (Tekvir 26) 
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Kur’an’a Çağırıyorum Diyen, Kendi Hevâsına 

Çağırıyor! 

 

'Niye bu reformist hocayı dinliyorsun?' diyorum. 

'Âyet okuyor hocam!' diyor! 

Kardeşim, biz arabesk mi okuyoruz? 

Kaldı ki, bir adamın dilinde âyet olması, onun doğru yolda olduğu 

anlamına gelmez ki… 

Halifemiz İmam Ali'yi sırtından bıçaklayan Haricînin ağzında da Allah'ın 

âyeti vardı hatırlamıyor musun? 

"...Hüküm ancak Allah'ındır..." kısmını okurken, hem bıçak darbelerini 

peşi peşine vuruyor, hem de Allah Resûlünün kardeşine, 'Sen kâfir 

oldun ya Ali!' diyordu. (Yusuf 40) 

Şu halde, kişinin âyeti okuması değil, âyete ne anlam yüklediği önemli. 

Necran'lı Hristiyan alimleri, Allah'ın Peygamberine (aleyhisselatü 

vesselam) gelip İsa'nın bir tanrı olduğunu(!) isbat etmek isterken, 

"...İsa, O'nun tarafından bir kelimedir..." ayetini okuyorlar ve şirk 

koşmalarının meşruiyetini Kur’an’a hamlediyorlardı hatırla! (Nisâ 171) 
 

Sen hiç, düğümlere üfleyen büyücüleri işitmedin mi? 

Her biri âyet okuyor ve büyünün tutması için Allah'ın kelimelerini 

kullanıyor. Muska diye Allah'ın ayetlerini kağıda yazıyor, ama kadının 

hayız kanıyla! 

 

Dükkan dükkan dolaşan dilencileri görmedin mi hiç? 

"Öyleyse yetimi sakın ezme. Dilenciyi de azarlama." âyetlerini 

ezberlemiş, her kapıda eğile büküle okuyor. (Duhâ 9-10) 

Ekmek parası diyor, daire parası biriktiriyor.  
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Allah'ın Peygamberi bunlar hakkında, "Mal biriktirmek için dilenen, 

ateş koru dilenmiş olur." buyuruyor. Bak, bu dilenci de âyet okuyor! 

(Müslim) 

 

Mezarlıkta 5 TL’ye Yâsin okuyanlara rast gelmedin mi bi bayram? 

Kur'an'ın kalbini okuyor, sesini olabildiğince güzelleştiriyor.  

Yüksek perdeden gidiyor ki yeni gelenleri müşteri alsın. 

Bu çakma hâfız da âyet okuyor bak!  

Ama tek derdi cebine 5 lira daha koymak… 

 

Şu halde sakın, 'Seni Kur'an'a çağırıyorum' diyene hemen aldanma! 

O sahtekar, el çabukluğuyla Kur'an'ı bir perde olarak kullanıyor ve seni 

kendi hevâsına çağırıyor aslında. 

 

'Kurân'ı anlamak için benim kitaplarımı satın alın, okuyun!' demesi de 

işte bundandır. 

 

Şiir: 

Mezhepsizlik yurdundadır, 

Bir ticaret virdindedir, 

Ceplerinin derdindedir, 

Kur'an ile aldatanlar! 

Reyting için din satanlar! 

 

"Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve Allah yolundan 

alıkoydular. Gerçekten bunlar, ne kötü şeyler yapmaktalar!" (Tevbe 9) 



Tahrif Notları 

139 

Mealist: Kur’an’ın Sünnet olmadan yaşanamayacağını söylüyorsunuz. 

Bu Kur’an’ın yetersiz olduğu anlamına gelmiyor mu? 

Hoca: Allah yetersiz midir ki Peygamberler göndermiştir o zaman(!)? 

(Hâşâ ve Kellâ) 

İnsanlara dini öğretmesi için gönderdiği Peygamberlerin varlığı, Allah'ın 

aczi manasına gelmediği gibi; Kur’an’ın açıklaması ve uygulaması olan 

Sünnetin varlığı da Kur’an’ın yetersiz olduğu anlamına gelmez... 

 

“Fıkhı Ebu Hanife’den, İmam Şafi'den öğrenme, aç Kur'an'a bak!” diyen 

ergen! 

Hava durumunu öğrenmek için Meteorolojiye niye bakıyorsun? 

Gökyüzü tepende, kaldır başını bak! 

 

Ameli hatalarda, üç yanlış, bir doğruyu götürebilir. 

İtikadi hatalar ise, bir yanlışın bütün doğruları götürdüğü hatalardır. 

Mesela, “Kader yok” demek, bütün doğruları götürür ki bu, “Allah her 

şeyi bilemez, O cahildir!” demenin örtülü halidir… 

 

Bir Ehli sünnet talebesi medreseye gider ve ilmi A-B-C-Ç-D-E sırasıyla 

öğrenir: Kur'an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Tasavvuf... 

Bir Selefi ise, ilmini Google'dan şu sırayla öğrenir; A-D-Ğ-Z…(!) 

Bu usulsüzlük sebebiyle, arada görmediği alfabe harflerinin tamamına, 

“yok öyle bir şey” der ve önce inkar, sonra tekfir eder… 

Oysa inkar, ilim değildir!  

Seleficiler, bu karışıklıkta hadis inkarcılarıyla aynı kafadadırlar...
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Bir Mealistin İtirafı! 

 

Mealist: Videolarınızın çoğunu izledim. Bize karşı eleştirilerinizde haklı 

olduğunuz yerler var. Fakat kabul etmelisiniz ki, Ateistlerin inanmalarını 

sağlamak için mucizeleri anlatan ayetleri akla uydurmak zorundayız. 

Yoksa inanmazlar ve cehenneme giderler! 

Hoca: Sübhânallah! Bu ne lakırdı? 

Karşınızdaki insanın aklını tatmin edeceksiniz diye, Allah'ın her şeye 

gücünün yetmediğini söylerek Kur'an'ın açık ayetlerini inkar etmek, kör 

bir adamın kalbini kırmiyim diye “güneş yok” demeye benzer! 

Güneş yok diyen adamsa, ya kördür ya da aptal! 

Bir Ateisti Müslüman yapmak için ben niye gavur olayım ya?! 

 

"De ki: “Hak, Rabbinizdendir. ARTIK DİLEYEN İMAN ETSİN, DİLEYEN 

İNKAR ETSİN.” Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden 

duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip 

yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su 

ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne 

korkunç bir yaslanacak yerdir." (Kehf 29) 

 

 
 

Mealistler, Kemalistler ve Ateistler... 

Farklı karargahlarda ama aynı cephede bize karşı savaşıyorlar. 

Aynı argümanları kullanıyor ve aynı noktaya saldırıyorlar. 

Hedefleri; Muhammed aleyhisselam'ın sünnetini ve talebelerini 

ümmetin hafızasından silip yok etmek ve sonra Deist bir nesil... 
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Mealcilerin Sapkın Fetvaları 

Kur'an ve Sünneti beğenmeyip Modernistlerin Hindistan'da imal ettiği 

Kur'âniyyûn hareketinin Türkiye versiyonu olan Mealizm dinine 

mensup kişilerden bugüne kadar tesbit edebildiğim Kur’an ve Sünneti 

yalanlayan bazı akıl almaz fetvaları kaydettim. 

Yeni fetvalarına şahid oldukça ekleyeceğim; zira liste çok uzayacak gibi 

görünüyor... 

 

1. 'Peygamber de bizim gibi bir insandı' diyorlar! 

Bektâşi gibi, ayetten, "De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." 

kısmını okuyor; 

"...Fakat bana ilahınızın, yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor..." 

kısmını okumuyorlar! (Fussilet 6) 

Yoksa siz de mi vahiy alıyorsunuz ey Mealistler?! 

 

2. 'Hayvanlarla ilişkiye girilmesini engelleyen bir ayet yok' diyorlar! 

Halbuki Kur’an, “...O (Resul) onlara iyiliği emreder, onları kötülükten 

nehyeder, onlara iyi ve temiz olan şeyleri HELAL, kötü ve pis olan 

şeyleri de HARAM KILAR...” buyuruyor. (A’raf 157) 

 

3. 'Gaz çıkarmak abdesti bozmaz' diyorlar! Kur’an’da yazmıyormuş 

meğer! 

Oysa Resulullah aleyhisselatü vesselam yellenme ile alakalı şöyle 

buyurdu: 

“Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını 

kestiremezse, ses işitmedikçe veya koku duymadıkça 

mescitten/namazdan çıkmasın.” (Müslim, Hayz, 99 (362) / Buhari, 

Vudû, 4, 36) 
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4. 'Çocuklarımızı sünnet ettirmemizi emreden bir ayet yok' 

diyorlar! 

Oysa Allah, “Peygamber size NE VERİRSE onu alın, o sizi neden men 

ederse ondan sakının.” diye ikaz ediyor. (Haşr 7) 

Usaym b. Kelib'in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivâyete 

göre, dedesi demiş ki: 

"Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'a geldim ve İslamiyeti kabul 

ettim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdular: 

“Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol." (Ahmed İbn Hanbel III, 

415; Ebu Davud, Tahare, 129) 
 

5. 'Zekat emri, kırkta bir değildir!' diyerek zekat vermiyorlar! 

Bunun yerine küçük miktarda sadakalarla Allah'ı kandırdıklarını 

sanıyorlar! 

Oysa, "Allah'ın Resûlünde sizin için güzel bir örnek vardır." buyuran 

Kur'an, ‘Peygamberim ne kadar vermenizi söylerse, o kadar 

vereceksiniz’ diye bizi ikaz ediyor. (Ahzâb 21) 
 

6. 'Sigara içmek orucu bozmaz, ayet göster' diyorlar! 

 

7. 'Çıplak kızlarla dans etmek helaldir; bunu yasaklayan herhangi 

bir ayet yok' diyorlar! 

Bilakis Kur'an, "Mü’min erkeklere söyle, GÖZLERİNİ HARAMDAN 

SAKINSINLAR, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha 

nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla 

haberdardır." buyuruyor. (Nur 30) 

Bunlar Kur'ân'ı nasıl okuyor?  



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

143 

8. 'Kızlarla el sıkışıp medeni olarak öpüşmemizi engelleyen bir ayet 

yok' diyorlar! 

Fakat Kur'an, "Zinaya YAKLAŞMAYIN. Çünkü o, son derece çirkin bir 

iştir ve çok kötü bir yoldur." diye uyarıyor. (İsrâ 32) 

 

9. 'Ters (anal) ilişki helaldir' diyorlar! 

- Yâhu Resûlullah (aleyhisselatü vesselam), “arkadan yaklaşan 

mel'undur” buyurmadı mı? 

- 'Çıkk! Ben Peygambere inanmam, ayet göster!' diyor! 

 

10. Mucizelerin tamamını inkar ediyorlar! 

Oysa Kur'an, "Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler 

yüz çevirirler ve 'süregelen bir sihirdir' derler." buyuruyor. (Kamer 1-2) 

O gün, müşrikler nasıl mucizeleri inkar ettilerse, bugün Mealistler de 

aynı şekilde inkar ediyor! 

 

11. Cuma namazlarına gitmiyorlar! Vakit namazlarına gitmiyorlar! 

‘Peygambere uyarak şirk koşan bir cemaatin içinde ve müşrik bir 

imamın arkasında namaz kılınmaz’ diyorlar! 

 

12. Bayram namazı kılmıyor, cenaze merasimlerine gidiyor ama 

namaz için safa durmuyorlar! Eski sosyalistler gibi öylece 

yakınlarının tabutuna bakıp ayakta duruyorlar! Kur’an’da 

olmadığı için şirk namazıymış bunlar! 

Peygamberimiz ve yüz bin sahabesi şirk işlemiş yani(!) 
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13. ‘Flört haram değildir’ diyorlar! Evlenme niyeti olduktan sonra 

istediğin kadar gez, eğlen serbestmiş! Sen yeter ki niyetini 

düzgün tut(!) 

Özellikle zengin çocuklarının, bu yeni uydurulan Mealizm mezhebini 

benimsemelerine şaşırmamalı... 

 

14. ‘Domuz eti yemek helaldir’ diyorlar! 

Yahudi ve Hristiyanların kestikleri yenilir ayetinden yola çıkarak, ‘onlar 

en çok domuz kestiklerine göre domuz da bize helaldir!’ diyorlar! 

Oysa Kur’an, “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan 

başkası adına kesileni haram kıldı...” buyurarak, domuzun bu ümmete 

haramlığını tescilliyor… 
 

15. Ramazan’da Teravih namazı kılmıyorlar! 

Mealistlere göre teravih namazını Hazreti Ömer uydurmuş! Peki son 

Peygamberin kıldıkları neydi?! (sallallahü aleyhi ve sellem) 

 

16. Ramazan ve Kurban bayramlarını -Kur’an’da yazmadığı 

gerekçesiyle- kutlamıyorlar! 

Bayramlar geleneksel bir şeymiş! Dinde yeri yokmuş, sonradan 

uydurulmuşmuş(!).. 

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

Medine'ye geldiğinde, Medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. O 

günlerde oynayıp eğlenirlerdi. "Bu iki gün(ün mana ve mahiyeti) 

nedir?" diye sordu. "Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" 

dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, bu iki bayramınızı onlardan 

daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: Kurban bayramı, Fıtır 

(Ramazan) bayramı" buyurdu..." (Ebu Davud, Salat 245, (1134); Nesai, 

Iydeyn 1, (3, 179) 
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17. Kelime-i Şehadet söylemenin şirk olduğunu söylüyorlar! 

Mealcilere göre, Müslüman olmanın şartı olan şehadet, bir şirk aracı(!) 

Peygamberimize düşman oldukları için, Allah adının yanına 

Muhammed isminin bulunmasına tahammül edemiyorlar. 

Oysa Allah, Kur’an’daki yüzlerce ayetinde, “Allah ve Resulü...” diye 

söze başlayarak, Peygamberinin adını kendi adının yanından ayırmıyor. 

Şu halde, Allah bize, kendisine şirk koşmamızı mı emretmiş oluyor?! 

Şu ayete bakın ki, Allah Teala, Resule itaat etmeyeneleri, “kafirler” 

olarak tanımlıyor: 

“(Ve yine) de ki: “Allah’a ve Rasule itaat edin; eğer yüz çevirirlerse, 

şüphesiz, Allah kafirleri sevmez.” (Al-i İmran 32) 

 

18. Eski insanların uzun yaşadığını inkar ediyorlar! Nuh 

aleyhisselam'ın 950 yıl yaşadığı yalanmış! 

Halbuki Kur'an şöyle buyuruyor: 

"Andolsun ki biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli 

yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümlerini sürdürürken 

tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri 

kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut 14-15) 

 

19. ‘Kâbe puttur! Kâbe’yi tavaf etmek şirktir’ diyorlar! 

“Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i 

Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (Hacc 29) 

Allah, burada “Kâbe’yi tavaf etsinler” buyuruyor. Sizce Allah, bize şirk 

koşmamızı mı emrediyor(!)  

“Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; 

evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için 

temizle” diye belirlemiştik.” (Hacc 26) 
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Bu ayette ise, Kâbe’yi tavaf edenleri; namaz kılan, rüku ve secde 

edenlerle beraber evine misafir gelenler olarak betimliyor... 

 

20. ‘Kadınlar, hayızlı günlerinde namaz da kılar, oruç da tutarlar’ 

diyor Mealistler! 

Oysa; Bir kadın Hz. Âişe’ye sordu: “Hayızlı kadının, hayızdan 

temizlendikten sonra hayız zamanında kılamadığı namazları kaza 

etmesi gerekir mi?” Hz. Âişe şöyle cevap verir: “Sen Haruriyye misin 

(Haricilerden misin?) Biz Peygamberin (aleyhisselatü vesselam) 

yanında hayız âdetini görürdük, sonra temizlenince guslederdik. 

Peygamber, namazı kaza etmemizi bize emretmezdi.” (İbni Mâce, 

Taharet: 119) 

 

21. ‘Abdestsiz de Kur’an’a dokunulabilir’ ve ‘Hayızlı kadın da 

Kur’an’a dokunabilir’ diyorlar! 

Oysa Allah Teala: "Ona (Kur'ân'a) tam olarak temizlenmiş olanlardan 

başkası el süremez" buyuruyor. (Vâkıa 79) 

Oysa Resulullah aleyhisselatü vesselam da şöyle buyurmuştur:  

"İddetli kadın ve cünüp olan, Kur'ân'dan hiçbir şey okuyamaz." 

(Tirmizî, Tahâre, 98; İbn Mâce, Tahâre, 105) 

 

22. Yahudilerin ve Hristiyanların da Cennete gideceğini söylüyorlar! 

Mealciliğin bir Vatikan projesi olduğunun belki en önemli delili bu 

fetvalarıdır. Yahudiler ve Hristiyanların, İslam’a ve son Peygambere 

inanmalarına gerek yokmuş kurtulmaları için(!) 

Oysa Allah, Kur’an’da onlar hakkında şöyle buyurur: 
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“Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli (Yahudi ve Hristiyanlar) ile Allah'a 

ortak koşanlar (putperestler), içinde ebedî kalmak üzere Cehennem 

ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.” (Beyyine 6) 

 

23. ‘Peygamberin helal kılma ya da haram kılma yetkisi yoktur’ 

diyorlar!  

Oysa Allah şöyle buyurur: 

“...Allah’ın ve RESULÜ’NÜN HARAM KILDIĞINI haram saymayan ve 

hak din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) 

kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.” (Tevbe 29) 

Allah’a din öğretenlere yazıklar olsun! 

 

24. ‘Kandil kutlamak şirktir’ diyorlar lakin Yılbaşını kutluyorlar! 

Oysa Resulullah aleyhisselam buyurdu: 

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.” (Ebu Davud)  

 

Konu hakkındaki sohbetim: Mealcilerin sapkın fetvaları! - İzlerken şok 

olacaksınız… (YouTube) 

 

 

https://youtu.be/fbIzQkl1xkU
https://youtu.be/fbIzQkl1xkU
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'Peygamberimiz hangi mezheptendi?' sorusu, 'okul müdürü hangi 

sınıftandı?' diye sormaya benzer! 

Her sınıfın bir öğretmeni vardır, ama müdür, bütün sınıfların 

öğretmenidir... 

Bir yerde okul varsa, orada bir müdür ve öğretmenler de olmalıdır. 

Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam), İslam okulunun muallim 

müdürü; sahabe ve uleması da onun öğretmenleridir. 

Bu okul müdürünü ve öğretmenlerini yok sayarak okulun sahibi 

olduğunu iddia eden yeni yetme modernistler ise, olsa olsa eşkiya olur! 

"...Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar, ne de 

dirhem miras bırakmadılar, ancak ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi 

alan, büyük bir pay almış demektir." (Buhari, İlm, 10; Ebû Davut, İlm, 

1; Tirmizi, İlm,19; İbn Mace, Mukaddime,17)  

 

Facebook’ta, Peygamberimizin adının üstüne çarpı koyan bir mealcinin 

profiline girdim ve takip ettiği adamların kimler olduğuna baktım; 

Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır, Edip yüksel… 

Bilmem anlatabilooor muyum? (Iyyy! Yazarken bile midem bulandı!) 

 
 

İslam'ı doğru anlayabilmek için, Muhammed aleyhisselam bir vesiledir. 

Son Peygamberi anlayabilmek için, sahabe-i kiram bir vesiledir. 

Sahabeyi anlayabilmek için de hak mezhepler birer vesiledirler. 

İçi boş sloganlarla bu vesileleri inkar etmek, yaşayabilmek için gerekli 

olan yeme-içme vesilesini inkar etmek gibi kuru gürültüdür… 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

149 

‘Müçtehidlere Uymayın’ Diyenler,  

Laptoplu Hocalara Uyuyor! 

Çağımızın vebâsı haline gelen mezhepsizlik furyası, tahrif ve tahriş 

olmuş hocalar aracılığıyla, Ehli Sünnet itikâdında olan milletimizi, önce 

Deizm ve sonra Ateizm tehlikesiyle tehdit ediyor. 

Efendimiz aleyhisselam’ın, "Ahir zamanda, sonra gelenler, önceki 

âlimleri cahillikle suçlayacaktır." hadisi, bir mucize eseri olarak, asırlar 

önceden bu yalancı din adamlarının durumunu bize bildiriyor. (İbni Asâkir) 

Önündeki laptopun şarjı bitince, vaazını da bitirmek zorunda kalan bu 

sahte alimler, üç temel kaynağa kusmuklar eşliğinde saldırıyorlar: 

1) Efendimiz aleyhisselam’ın sözlerinden ve işlerinden oluşan “Hadis” 

ilmini kabul etmiyor ve güvenilir olmamakla suçluyorlar! 

(Halbuki Kur'an'ı toplayıp kitaplaştıranlarla, hadisleri kaydedip rivâyet 

edenler, aynı sahabilerdir. Bu ne çelişkidir ki, birine inanıyor, diğerine 

inanmıyorlar?) 

2) Kur'an ayetlerini açıklayan ve nüzul sebeplerini beyan eden “Tefsir” 

ilmine gerek olmadığını ve tüm tefsir kitaplarının yakılması gerektiğini 

söylüyorlar! İnsanları tefsir okumaktan menediyor, meal okumaya sevk 

ediyorlar. Bunu yaparak da aslında şunu demek istiyorlar: 

‘Bu işin ehli olan alimlerin bu ayetten anladığı manayı siz boş verin! 

Benim Meâlimi okuyun ve Kur’an’a kendi mânânızı kendiniz verin!’ 

Bu sözler, babasının kalp damarları tıkanmış olan bir adama gidip, 'Ne 

hastanesi, ne cerrahı kardeşim! Al falçatayı eline, yar göğsünü, ver 

coşkuyu! Kendi babanın damarlarını kendin değiştir, kendi baypasını 

kendin yap!' demek gibi alay edercesine.  

(Kendin pişir, kendin ye mi oğlum bu?! Sağlık için doktora; mahkemen 

için avukata muhtaç olduğun gibi muhtaçsın Kur’an alimlerine…) 
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3) Kurân'ın çok açık ve anlaşılabilir olduğunu söylüyor ve halkı, önceki 

alimlerin kitaplarını okumaktan menediyorlar! 

'Kur’ân’ın açıklanmaya ihtiyacı yok!' diyorlar ama ne çelişkidir ki, 

kendileri boyna Kur’ân’ı açıklayan(!) kitaplar yazıyor ve ceplerini 

dolduruyorlar… 

Madem Kur’an bu kadar açık, siz niye boyna kitap yazıyorsunuz 

sahtekârlar? (‘İmam Serahsî'nin 30 ciltlik Mebsût'unu alma, benim 

kitabımı al, çok ucuz’ diyorsun yani!) 

Bunların durumu; 'Uyuşturucuyla mücadele derneğinin başkanı, 

uyuşturucu satarken yakalandı!' haberine benziyor! Adam, derneğin 

adını yaptığı rezil işe bir perde olarak kullanıyor. Gerçek niyeti, zehir 

tacirliği… Gizlendiği perdenin arkasında malı götürüyor. 

Bu Peygambersizler de, Allah'ın kelâmı Kur’an’ı, estirmek istedikleri 

dinsizlik rüzgarına bir perde yapıp arkasına gizlenmek istiyorlar. 

Bu perdenin arkasından âyetlere, menfaatlerine uyan hevâi mânayı 

vererek İslam’ı tahrif ediyor ve her türlü zehri, ilmi altyapısı olmayan 

halka kitap görünümünde, yüksek fiyatla pazarlıyorlar.  

Gerçekte onlar kitap satmıyorlar, Dîni satıyorlar! 

"Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, 

ciltlerce kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini 

yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür!" hükmü, Yahudi 

alimlerinden bahseder. (Cuma 5) 
 

Kur’an’a uymakla yükümlü tutulupta, Kur’an’daki, "...Peygamber'e 

itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın!" âyetine inanmayıp tatbik 

etmeyen Peygambersizlerin durumu da, yukardaki kitap taşıyan eşeğin 

konumuyla aynıdır. (Muhammed 33)  

(Bir farkla ki, bizimkiler laptop taşıyor...) 
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İngiliz 

Abdülhamid Han’ı kim devirdi? - İngiliz. 

Vehhabiliği kim kurdu? - İngiliz. 

007 James Bond nereli? - İngiliz… 

Neden ‘İngiliz Anahtarı’ deniyor da ‘Arnavut Anahtarı’ denmiyor? 

Çünkü bu tür anahtarla, az bir güç sarfederek büyük işler yapılabiliyor. 

İngilizler, Müslümanların içine birkaç ajan koyuyor ve bu ajanlar az bir 

fitne ile bizi birbirimize düşürüyor. Bakınız; El Kaide, Daeş, Boko vs... 

Kızılderili’nin dediği gibi; "Bir gölde iki balık kavga ediyorsa, bil ki 5 

dakika önce oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir." 

Tatmin olmadın mı? Bir örnek te ceddimizden vereyim; 

"Hangi taşı kaldırdıysam, altından İngiliz çıktı!" Sultan Abdülhamid Han 

(rahmetullahi aleyh) 

 

Maturidi ve Eş'ari ekolleri, Mu'tezileyi tarihin kirli sayfalarına gömdü. 

Sırada, İngilizler tarafından mutaje edilmiş, Hariciliğin zombi versiyonu 

olan Vehhabi - Selefilik fitnesi var... 

Allah Teala, Şia ile beraber ümmetin en büyük düşmanı olan bu 

mezhepsizleri de düzeltmeyi bize nasib etsin... 

 

Dünyada en çok sevilen insan, Muhammed aleyhisselam'dır. 

Yine dünyada en çok düşmanı olan insan da Muhammed 

aleyhisselam'dır. 

Eğer insanlara hakikati tebliğ eden bir davetçiysen, senin de çok 

sevenlerin ve çok nefret edenlerin olacaktır. Buna alışırsan üzülmezsin.
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‘Oy Vermek Şirk’ Diyen Fitnecilerin İç Yüzü! 

 

İslam'ın dışındaki bütün beşerî sistemler eksiktir! 

İnsanlar, daha iyi ve daha adil bir yaşam için ortaya koydukları herhangi 

bir yönetim sisteminin arıza çıkaran herhangi bir yerini onarsalar bile, 

sistem muhakkak başka bir yerden hata verir. Çünkü insan hata yapar. 

Doğru bilgiyi, deneme-yanılma yöntemiyle elde eder. 

O Allah ise, yanılmayan ezelî ve ebedî ilmiyle, İslam denilen bu 

kusursuz ve adil sistemi bize beğenmiştir. (Mâide 3) 

Tam bu noktada çokça sorulan, 'Neden bizim için en iyisini Allah bilir?' 

sorusunu başka bir soruyla cevaplıyayım: 

Elimde kullandığım şu iphonu ben mi daha iyi bilirim, yoksa bunu yapan 

Steve Jobs mu? 

Bu telefon nasıl yapıldı? Kaç gizli özelliği vardır? Şarjı hangi durumlarda 

daha hızlı tükenir? Bu telefon için en zararlı olan şeyler nelerdir? Kaç 

parçadan müteşekkildir?.. 

Bu gibi yüzlerce sorunun en güzel cevabını, bu makinayı yüzlerce 

parçadan toplayıp birleştiren kişi verebilir. Çünkü bu makinayı o 

yapmıştır. 

İnsan denilen bu kompleks makinayı en iyi bilen zât ise, onu yapan 

Allah Teâlâ’dır. İhtiyaçlarını, gerekliliklerini, sakınması gereken ve 

yapması gereken şeyleri en iyi O yaratıcı bilir. 

Hal böyleyken, bizi bizden daha iyi bilen O yaratıcı, nasıl yaşamamız 

gerektiğini bize beyan ettiyse öyle yaşamak, aklını derinlemesine 

kullananların tercih edeceği bir seçim olacaktır. 

Peki, Allah'ın hükümlerinin tam manasıyla yaşanmadığı bir yerde 

Müslümanın tavrı ne olmalıdır? 
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Öncelikle O Allah, ahirette bize, “Neden bu Laikliği kaldırmadınız?” diye 

sormaz. Ama “Neden İslam’ı yaşamadınız?” diye sorar. 

"Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ..." buyurur Kur’an. "Allah, hiç 

kimseye gücünün yeteceğinden fazla yük yüklemez..." (Bakara 286) 

Biz vatansever Müslümanların burada yapacağımız şey, halkı 

bilinçlendirmek ve bize tevâtüren, nakil yoluyla gelen bu kusursuz dini 

onlara ücretsiz öğretmektir. 

Kalpleri çevirmek ise, ancak Allah'ın kudretindedir. 

Durum böyleyken, ülkemizde bazı adamlar türemiş, 'Burası dâr-ül 

harptir(!)' diyor ve bankadan faiz yiyiyor! 

Devletin yaptığı sınava girip ehliyet alanlara dahi müşrik damgası 

basıyorlar! 

İlmi yetersizliklerinden dolayı Kur'an'a bir bütün olarak 

bakamadıklarından, şu iki ayeti slogan haline getirerek önlerine gelene 

‘kafir’ damgası basıyorlar ve daha aşağıda zikrettiğim diğer ayetlerin 

hükmünü de inkar etmiş oluyorlar: 

“...Kim, Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir 

olanlardır.” (Mâide 44) 

“...Kim, Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim 

olanlardır.” (Mâide 45) 

(Oysa bu ayetler için, tüm tefsirlerde, Kur’an’a tâbi olmayıp Tevrat’la 

hükmetmeye devam eden Yahudiler hakkında indiği bildirilmiştir…) 

İyi bilin ki, şu cennet vatanımızda, 'Bu ülke dâr-ül harptir; Cuma 

kılınmaz!'; 'Maaşlı imamın arkasında namaz kılarsan kabul olmaz!'; 'Oy 

vermek şirktir!' hezeyanları buyuran ne kadar adam varsa, ya İngiliz 

ajanıdır ya da bir ajan tarafından manipüle edilen bir hocaya(!) tâbidir. 

Ülkeyi bölmek, kargaşa çıkarmak, kardeşi kardeşe kırdırmak istiyor ve 

buranın bir Suriye ya da Mısır gibi kan gölüne dönmesi için fitne 

tohumları ekiyor demektir. 
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Bu kriptolar, 'Bu ülke müşriktir!' diyor, ama bu devletin ambulansını 

çağırıyor, bu devletin aciline koşuyor ve bu devletten emekli maaşı 

alıyorlar! Bu ne tenakuz? 

Allah Teala hazretleri, kitabımız Kur'an'da, kıssaların en güzeli olan 

Yusuf suresinde, güzel Peygamberinin şöyle dediğini bildiriyor; 

“Yûsuf, 'Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben 

iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim' dedi.” (Yusuf 55) 

Dikkat edin, Yusuf aleyhisselam’ın görev almak istediği yer, resmi 

ilahı 'Amon Ra' (Mısır tanrısı) olan ve putlara tapınan bir şirk devleti. 

Şimdi, bu hainlere göre, şirk devletinde görev almak isteyen 

Yusuf Peygamber de müşrik mi oldu, soruyorum!? 

Halbuki, bu Vehhabilerin şirkle itham ettiği bizim ülkemizde, beş vakit 

ezanlar okunuyor, Cuma namazları kılınıyor, Hacc kuraları çekiliyor ve 

devletin maaşını verdiği imamlar, ölen her Müslüman için cenaze 

namazı kıldırıyor… 

Bu ibadetlerin resmi elden yapıldığı bir devlete şirk devleti demek, 

cahillerin değil, olsa olsa hainlerin yaftasıdır. 

Bakın Rabbimiz sonraki ayette ne buyuruyor: 

“Böylece Yûsuf’a, dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve 

iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların 

mükâfatını zâyi etmeyiz.” (Yusuf 56) 

Dikkat buyurun! 

Bu ayette Allah Teâlâ, Yusuf aleyhisselam’ın şirk yönetiminde iktidar 

sahibi olmasını, bir “rahmet” olarak nitelendiriyor. 

Bir Peygamber ile misal verilen bu ayetlerle sabittir ki, bir kişi şirk 

düzeninde bile yönetimde olsa, o kişi müşrik olarak vasıflanamaz. 

Burada bu mezhepsizlere sorulması gereken sorular şunlardır: 
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1) Putlara tapınılan bir şirk düzeninde yönetici olmak isteyen Yusuf 

Nebî müşrik mi oldu? (Evet dersen yumruğu yersin Vehhabi!) 

2) Yusuf aleyhisselam’ın bir şirk düzeninde yönetici olması, O’nu bir 

müşrik yapmıyorsa, bu zamanda, halkı Müslüman olan bir ülkede 

yönetici olmak kişiyi neden müşrik yapsın? 

3) Bu Peygamberin, o düzende yönetimde olması şirk değil ise, tekrar 

yönetime gelmek istediğinde ona oy vermek ve desteklemek neden 

şirk olsun? 

Burada hiçkimse, Yusuf aleyhisselam’ın, bir şirk düzeninde görev aldığı 

halde o düzeni benimsediğini iddia edemez. O Peygamber de içinin 

kabul etmediği bu düzende, Allah’ın hükümlerini ve kanunlarını 

uygulamaya çalışmış, Allah’ın dinini bu vasıta ile yaymaya gayret etmiş 

ve sonuçta tüm Mısır, putları terkederek, Yusuf'un Allah'ına yönelip 

Müslüman olmuştur. (Allah’ın Peygamberine selam olsun) 

Olaya yine Kur'an'dan bir başka delil getirelim: 

Kitabımızda, Mü'min suresinin 26. ayetinde, Firavun’un Hazreti Musa 

Peygamberi öldürme teşebbüsünden söz ediliyor. Elinde hiçbir maddi 

güç ve kuvvet bulunmayan Musa aleyhisselam, “Ben, âhirete, hesap 

gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan, benim ve sizin Rabbiniz 

olan Allah’a sığınırım” diyerek, Firavun ve taraftarlarını, mutlak 

gelecek bir hesap gününde zalimlerin sorgulanacağına ve şiddetli ceza 

göreceklerine dikkat çekiyor. (Mü’min 27) 

Bundan sonraki ayetlerde, bu manzara karşısında daha fazla 

dayanamayan Firavun'un yönetici kadrosundaki gizli bir mü'min 

sahneye çıkıyor ve Firavun ile taraftarlarının Hazreti Musa’yı 

öldürmemeleri için çaba gösteriyor ve mantıki gerekçeler sunarak şöyle 

diyor: “Ne o, siz, bir insan ‘Rabbim Allah’tır!’ dedi diye kalkıp onu 

öldürecek misiniz? Halbuki o, Rabbiniz tarafından açık belgeler ve 

mucizeler de getirdi. Eğer yalan söylüyorsa, yalanı zaten kendi 

aleyhinedir. Ama şayet doğru söylemişse, en azından onun sizi tehdit 
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ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şu bir gerçektir ki, Allah 

haddi aşan, yalancı kimseleri iflah etmez.” (Mü'min 28) 

Şimdi Kur'an'ı bilmeyen inkarcılara bir iki soru daha soralım: 

1) Sarayda Firavun’un atadığı yöneticilerden biri olan ve Musa 

aleyhisselam’ı savunan bu gizli mü'min, şirk devletinde yönetici olduğu 

için ve 'Ben ilahım' diyen bu Firavun'dan emir aldığı için müşrik olmuş 

mudur, olmamış mıdır? 

2) Kanla ve imanla yoğrulmuş olan şu vatanımızda, hangi yönetici ‘ben 

ilahım’ demişte bizim haberimiz yok? 

3) Allah düşmanı Firavun'un ilahlık iddiasına ses çıkarmayıp imanını 

gizleyen ve devlet vazifelerini yerine getiren bu adam müşrik olmuyor 

da, oy kullanan bizler mi müşrik oluyoruz ey Telefi?(!) 

Bir delil de Kur'an'ın kendisine indiği Peygamberden, Muhammed 

Mustafa'dan verelim: (Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun) 

Allah Resulüne Peygamberlik gelmeden önce, Efendimiz'in de içinde 

yer aldığı, adaletin icrası için kurulan 'Bahadırlık Teşkilatı' diye 

adlandırılan 'Hılful Fudûl' denilen bir teşkilat kuruldu. 

Bu teşkilat mensupları, haksızlığa uğrayanların yardımına koşmaya 

yemin etmişlerdi. Mekke’de ister yerli, ister yabancı olsun bir şahıs 

haksızlığa mı uğruyor, onun yardımına koşulacaktı. 

Bu teşkilata mensup olan kıymetli Peygamberimize, daha sonraki 

tarihlerde 'Hılful Fudul' teşkilatından bahsettiklerinde, “Eğer bir kimse 

tarafından bugün bile öyle bir cemiyetin kuruluşu için davet edilsem, 

davete hemen icabet ederim.” buyurmuştur. (İbn-i Hişam) 

Yine sorular geliyor: 

1) Puta tapan müşriklerin liderlik ettiği bir yönetimde vazife alan son 

Peygamber aleyhisselam, ömrünün bir döneminde bunu yaparak 

Allah'a şirk koşmuş mudur, koşmamış mıdır?(!) 

2) Koşmuş ise, neden bugün olsa yine yaparım diyor! Başka sorum yok. 
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Gelin bu konuya, Kur'an'ı en iyi bilen kişinin, yani Peygamberimiz 

Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın sözleriyle devam edelim: 

Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine 

göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Üç kişi yolculuğa çıkarlarsa, aralarından birini başkan 

seçsinler!” (Ebû Dâvûd, Cihâd 80) 

Güzel dinimiz, gönül yurdunda şirki, küfrü ve nifakı istemediği gibi, 

toplum hayatında da başıbozukluğu, disiplinsizliği, kargaşayı, fitne ve 

anarşiyi asla arzu etmez. Dinimize göre düzen ve intizam, en küçük 

toplum birimine kadar her yerde önemlidir. Bu sebeple Sevgili 

Peygamberimiz, yolculuk yapmakta olan üç kişilik, küçük ve geçici bir 

toplulukta bile, mutlaka sorumlu birinin, bir yöneticinin belirlenmesini 

tavsiye etmiştir. Kendisi de mübarek hayatlarında bu hususa büyük bir 

itina göstermiştir. Yine bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuştur: 

“Dünyanın ücra bir köşesinde de olsa, üç kişinin, içlerinden birini 

kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları doğru olmaz.” (Ahmed 

İbni Hanbel, Müsned, II, 177) 

Kimin başkan ve reis olması gerektiği konusunda, bu iki hadiste 

herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Üç kişi, kendi aralarından birini 

başkan yapmakla görevlendirilmiştir. 

Ancak başka rivayetlerde (bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III,24; V,53; 

Müslim, Mesâcid 289) bu konuda yol gösterici tavsiyeler 

bulunmaktadır. 

“Üç kişi oldular mı, içlerinden biri onlara imam olsun. İmamlığa en 

lâyık olanları Kur’an’ı en iyi okuyandır.”  

“Yolculuğa çıktığınızda, yaşça en küçüğünüz de olsa, en iyi okuyan (en 

bilgili olan)ınız size imam olsun. İmamınız emirinizdir.” (bk. Ali el-Kârî, 

Mirkât, VII, 456) 
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Hadislerde de görüldüğü üzere, sadece üç kişinin çıktığı en 

basit yolculuklarda bile başıbozluğa müsade etmeyen ve bir imam 

seçilmesini mecbur kılan dinimiz, milyonlarca Müslümanı ilgilendiren 

bir liderlik seçiminde, 'Oy vermeyin, emir seçmeyin' mi diyecektir?! 

Elbetteki uyumak yerine düşünmeye alıştırılmış akıllar, bu serkeşliği 

asla kabul etmeyecektir! 

  

İyi bilinmelidir ki, Müslüman için Demokrasi bir amaç değil, araçtır! 

Hatasız ve ilahi bir sistem olan İslâm'a geçiş köprüsüdür. 

Bir Müslüman, demokrasiye inandığını söyleyen bir siyasiye oy verirse, 

bu o sistemi tamamen kabul ettiği anlamına gelmez. 

Oy vermesinin sebebi, 'İslama uyan hükümlerini kabul ediyorum, 

uymayanları reddediyorum' demek içindir. 

Buna göre Müslüman, dinine en saygılı olan (en az zararı verecek olan) 

kim ise, ona oy verir. 

Bunu bir örnekle yakınlaştırayım; 

Fıkıh ilminde 'ehveni şerrayn' denilen bir kâide vardır. 

Müslüman, zorunlu bir durumda iki günahla karşılaşırsa, bu iki 

günahtan daha az zararlı olanı tercih etmek durumundadır. 

Mesela, zalim bir adam sizi yakaladı ve şöyle dedi; 

'Şu iki günahtan birini yaparsan seni öldürmem: Ya domuz eti 

yiyeceksin ya da zina edeceksin!' 

Şimdi siz, bu iki büyük günahtan hangisini tercih edeceksiniz? 

'Hocam, hayatımda hiç domuz eti yemedim. Ben zinayı tercih edicem, 

benden gitsin!' diyorsun demek! 

Seni sahtekar, şehvet düşkünü! 

Domuz eti yemek, zinadan daha hafif bir günahtır, sen onu tercih 

edeceksin! 
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Tüm bu delillerin ışığında konuyu özetlersek; 

 

Müslüman, oy vermekle, İslam’ın şu 3 kaidesini hayata geçirmiş olur: 

1. Adalet: "Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve 

adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi 

adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha 

yakındır..." (Mâide 8) 

  

2. İşi ehline verme: "Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve 

insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 

emrediyor..." (Nisâ 58) 

  

3. İstişâre ile iş yapma: "...Onların işleri de kendi aralarında bir istişâre 

(danışma) iledir..." (Şûrâ 38) 

 

Çok değerli bir hocamızın sözüyle bitireyim:  

“Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen 

siyasetçiler yönetir...” Necmeddin Erbakan 

  

Konu Hakkındaki Vaazım: 

Oy vermek şirktir diyen mezhepsizlerin iç yüzü (Vehhabi - Selefi)  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0YKNrhz3cM
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‘Atam’ dediğin adamı kimin övdüğüne dikkat et! 

İngiliz mi övüyor, Muhammed aleyhisselam mı? 

 

"Kur’an’ın açıklanmaya ihtiyacı yoktur" diyor; 

Sonra masada iki ayet okuyor, peşinden ayetleri açıklayıcı iki yüz cümle 

kuruyor! 

Senin Kur’an’ı açıklamaya hakkın var da Resulullah'ın yok mu sahtekar? 

 

Yunus Emre'nin, Molla Kasım'ı şoka soktuğu şiirine şaşırmayın! 

O mübarek derviş, kendisinden yüzlerce yıl sonra yeni bir din 

uyduracak olan Muhammedsiz Mealistlere bile şiir yazmış... 

“Âşık Yunus neder dünyayı sensiz? 

Sen hak Peygambersin şeksiz, gümansız. 

Sana uymayanlar gider îmansız, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.” (Övgüler ve selam üstüne olsun) 

“Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: 'Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat 

etseydik, RASÛLE İTAAT ETSEYDİK!' derler.” (Ahzab 66) 

 
 

Hem "Kur'an'dan başka kaynak tanımam" diyor, hem de "hadisler 200 

yıl sonra yazılmış, kaynağı var" diyor! 

Bu uyduruk bilgi için hangi kaynağa iman ettin; Yahudi Goldziher mi? 

 
 

‘Peygamberin açıklamalarına(hadis) ihtiyacımız yok’ diyen Mealistlerin; 

‘Seninle değil, Allah'la konuşuruz’ diyen müşriklerden ne farkı var?
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Peygamber de Hüküm Koyar Demeniz Şirk Değil mi? 

 

Mealist: Hüküm ancak Allah'ındır ayeti varken, nasıl olur da 

Peygamberin de hüküm koyabileceğini söyleyebilirsiniz? Bu İsa'nın 

tanrı olduğunu söylemek gibi bir şey değil mi? 

Hoca: Dördüncü halifemiz Hazreti Ali'yi sırtından bıçaklayan Haricî de, 

vurduğu her bıçak darbesinde bu ayeti okuyarak, imam Ali'ye Kur'an'ı 

öğretiyordu(!) (Allah halifemizden razı olsun) 

Mahkemeye gittiğinizde, bir hakim, bi konuda hüküm verdiğinde, bu, o 

hakimin bir tanrı olduğu anlamına gelmez! 

Mahkemedeki hakimin bir konuda verdiği hüküm, esasında devletin o 

konudaki hükmünü yansıtır… 

Bir başka açıdan sorunuza şöyle mukabele edeyim: 

Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselam, Allah'ın hükmü dışında bir 

hüküm mü vermiştir? Eğer vermiş ise(!), Allah, Peygamberini neden 

helak etmemiştir? 

Yoksa şu ayetlerde geçen ilahi tehdit boşuna mıdır? 

"Eğer (Peygamber), bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, 

mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını 

mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan 

savamazdı." (Hakka 44-47) 

Diğer taraftan, şu ayetlerde bahsi geçen hüküm verici olan kişi siz 

misiniz, yoksa Peygamberimiz mi?: 

“Hayır, Rabbın hakkı için onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde SENİ 

HAKEM YAPIP, sonra da SENİN VERDİĞİN HÜKME KARŞI içlerinde bir 

burukluk duymadan, tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş 

olamazlar!” (Nisa 65) 
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“Allah ve RESÛLÜ BİR İŞTE HÜKÜM VERDİĞİ ZAMAN, artık inanmış bir 

kadın ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim 

Allah’a ve Rasulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” 

(Ahzab 36) 

 

"(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı hak olarak indirdik ki, insanlar 

arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile HÜKÜM VERESİN... (Nisâ 105) 
 

“Aralarında HÜKMETMESİ İÇİN Allah’a (Kur'an) VE RESÛLÜNE 

(Sünnet) çağrıldıkları zaman, inananların sözü ancak; 'işittik ve itaat 

ettik' demeleridir. Ve işte kurtuluşa erenler de onlardır.” (Nur 51) 

 

“Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, eğer gerçekten Allah’a 

ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah’a VE RESÛLÜNE 

GÖTÜRÜN. İşte bu, daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir.” 

(Nisa 59) 

 

Allah Teala, Kur’an’da size, “Peygamberime gidin” diyor; siz ise, 'Hayır, 

biz onu muhatab almayız! Direk Allah ile görüşürüz(!)' diyorsunuz! 

Bir gün kafanıza gökten bir yıldırım çarparsa, sakın ola kendinizden 

başkasını suçlamayın, uyarıyorum! 

 

"Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. 

(Buna şaşma!) Musa’dan, bundan daha büyüğünü istemişler ve 

“ALLAH'I BİZE AÇIKÇA GÖSTER” demişlerdi. Böylece ZULÜMLERİ 

SEBEBİYLE ONLARI YILDIRIM ÇARPTI. Sonra kendilerine apaçık deliller 

gelmesinin ardından, (tuttular) buzağıyı tanrı edindiler..." (Nisâ 153) 
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Kafirin kutsalı yok! 

Putperest Rusya ve zındık Şia, Ramazan'da Müslümanlara olan 

saldırılarını arttırdı. 

Marksist kafir PKK ise, yurt içindeki terör eylemlerinde gaza bastı. 

Söz birliği etmişçesine ümmete saldırıyorlar. 

Ve Allah şöyle dedi: 

"(Resûlüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında yenilecek ve Cehenneme 

sürüleceksiniz. Orası ne fena yataktır!" (Âl-i İmran 12) 

 

Hazreti Ali (radiyallahü anh) ile Haricîler arasında ne kadar fark varsa, 

biz Ehli Sünnet ile Selefîler arasında da o kadar fark vardır... 

 

4 Hak mezheb arasında “mezhepçilik” yapmak fitnedir. 

Ancak Vehhabi-Selefilere ve Şia'ya karşı mezhebçilik yapmamak, 

Allah'ın Peygamberine ve sahabelerine ihanettir... 

(Allah'ın selamı öncülerin üstüne olsun) 

 

Yılda iki defa bayram namazına gidiyorsun ve 'ayakları kokuyor' 

diyorsun! 

Benim ayaklarım, senin suratından daha temizdir. Traş yapma! 

Günde 6 defa abdest alıyorum ben... 

 

Her kulun bir zikri vardır: 

Sûfîler, “Allah, Allah” diye; 

Selefiler, “Kafir, Kafir” diye zikreder...
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İngilizin Değnekçisi Selefiler, Bize Cihattan 

Bahsedemez! 

 

Şanlı Osmanlı Devleti, 623 yıl yaşamış ve küffar ile ortalama her üç yılda 

bir cihad etmiştir. 

Atalarımız, altı asırlık bu dönem içinde toplamda 207 savaş yapmış ve 

Allah'ın yardımıyla bu cenklerin 170 tanesinden galip olarak ayrılmıştır. 

Hal böyleyken, bu şanlı tarih içinde hiçbir cihadımızda bize destek 

olmayıp, aksine haçlı İngilizlerle birlik olarak bize karşı savaşan 

Vehhabi-Selefiler, ceddimiz Osmanlı'dan bahsederken, 'Kafirler' diye 

hitab ediyor ve teb'ası olan milyonlarca Müslümanın da müşrik 

olduğunu iddia edebilecek kadar yüzsüzleşebiliyorlar... 

 

Onların şeyhleri İngiliz'e biat etmeye çağırıyor;  

Bizim şeyhlerimiz ise, kafirlerin tamamıyla cihad etmeye... 

İşte farkımız budur; zira küfür tek millettir. 

 

"Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar asla 

senden razı olmazlar." hükmü, size bu kafirlere itaat etmeyi bırakıp 

bize tâbi olmanız gerektiğini anlatmıyor mu ey Seleficiler? (Bakara 120) 

 

“Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş 

olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara 

karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (Bakara 137) 
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Mealciler; Avrupa Birliği standartlarına uygun, ılımlı bir din(!) istiyor... 

 

Kur'ân-ı Kerim'e, kuran diyebilecek kadar echel bir felsefeci: 

Hadislerin uydurma, mezheplerinse şirk olduğunu salık buyuruyor! 

Fe Sübhânallah! Ayaklar başa geçti, bu kıyamet alameti... 

 

Kaliteli bir şiir bile yazamayan Ateist, okuma yazma bilmeyen birinin 

getirdiği, 14 asırdır taklit edilemeyen şu eşsiz Kitabı yalanlayabiliyor!.. 

 

Selefi kardeşim, biraz düşün! 

Eğer kendini patlatmanın sonunda Cennet olsaydı, o bomba yüklü 

yeleği sana giydiren kişi var ya; bu işi sana bırakmazdı emin ol... 

 

Toma'nın suyuna direnemeyen Kemalist gezicilerle, Skorski'nin 

mermilerine kafa atan Müslümanlar arasında çok fark var... 

 

Bir takım muhafazakar medya, şehitlerimiz hakkında, 'Demokrasi 

şehidi' tâbirini kullanıyor. Bu cahil uydurmasıdır! 

İslam'da Demokrasi şehidi, Devrim şehidi diye bir şey yoktur. 

Şehitlerimiz; din için, vatan için ve özgürlük için şehid olmuşlardır. 

Hiçbir Müslüman, kul yapımı yamalı bir sistem için can vermez. 

Lütfen olayı sulandırmayın! 

 

15 Temmuz gecesi, parmağını ısırıp evinde bekleyen %70'in neler 

yapabileceğine dair ufak da olsa bir fikriniz olabilmiştir umarım...
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Peygamber, Helal ya da Haram Kılabilir mi? 

 

Mealist: Nasıl olur da peygambere helal haram koyma yetkisini 

verirsiniz? (Sanki biz verdik!) 

O da bizim gibi bir insan ayeti var. Bence siz bir müşriksiniz! (Çüşş! 

Sakin gel!) 

(Hamdolsun Allah'ıma, sohbetlerimi izleyen ve yazılarımı okuyan birçok 

radikal tövbe ederken, ne yazık ki birçoğunun da sapıklığının ve 

küfrünün arttığını görüyorum! 

"...Allah (Kur'an'daki bu örneklerle) birçoklarını saptırır, birçoklarını 

da doğru yola iletir. Onunla, ancak fasıkları saptırır." ayetini, bu 

sapmışlar sebebiyle daha bir yakînen idrak ediyorum artık. (Bakara 26) 

Hoca: 'O da bizim gibi bir insandı' demişsiniz! 

Bektâşi gibi, ayetten, "De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir 

insanım..." kısmını okuyorsunuz; 

"...Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu 

vahyediliyor..." kısmını okumuyorsunuz! (Fussilet 6) 

Vahiy almak, sıradan bir insanın işi midir? 

Öyleyse söyleyin, kaç kez vahiy aldınız? Size kaç ayet indi? Kaç mucize 

gösterdiniz de bizim haberimiz yok(!)? 

Sübhanallah! Ne basit işmiş, önüne gelen peygamber oluyor(!) 

Şimdi kısır tartışmaları bırakalım da Allah (celle celaluhu) ve muhatab 

aldığı Peygamber konuşsun (sallallahu aleyhi ve sellem): 

 

“...O (Resul) onlara iyiliği emreder, onları kötülükten nehyeder, 

onlara iyi ve temiz olan şeyleri HELAL, kötü ve pis olan şeyleri de 

HARAM KILAR...” (A’raf 157) 
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“...Allah’ın ve RESÛLÜNÜN HARAM KILDIĞINI haram saymayanlarla 

...savaşın!” (Tevbe 29) 

 

Allah diyor ki haram kılar, siz diyorsunuz ki kılamaz!  

Allah'ı yalanlayanlar iflah olamaz! 

 

"Bana, Kur'ân-ı Kerim ve ONUN BİR MİSLİ (hüccet olmada eş değer bir 

benzeri) daha verilmiştir. Karnı tok vaziyette koltuğunda oturarak, 

'sadece şu Kur'ân'a sarılınız; içinde helal olarak gördüğünüz şeyleri 

helal sayın, haram olarak gördüğünüzü de haram kabul edin' diyecek 

bazı kimselerin gelmesi yakınlaşmıştır. Şüphesiz ALLAH RESÛLÜNÜN 

HARAM KILDIĞI ŞEY, Allah'ın haram kılması demektir." (Müsned: 

4/130-133 - Tirmizi, İlm, 2660)  

 

Allah Teala, kalbinizdeki Peygamber düşmanlığını yok etsin ve 

göğsünüzü İslam'a açsın! 
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Bizi takib eden Diyanete bağlı imam kardeşlerim; 

Önünüze bir darbecinin leşi gelir de namazını kıldırırsanız, size olan 

hakkımı helal etmem bilesiz. 

İslam'da, vatana ihanet edenin salâsı verilmez, yıkanmaz, kefenlenmez 

ve cenaze namazı da kılınmaz. Bir çukura atılır ve üstü kapatılır... 

Zalimler için yaşasın Cehennem… 

 

Yayın hayatı boyunca, hep İslam'a ve Müslümanlara karşı tavırlı olan 

CNN Türk; hakir gördüğü o Müslümanlar tarafından, “Allahü Ekber” 

nidalarıyla darbecilerin ellerinden kurtarıldı! 

Ne ironi ama... 

 

Tasavvufun, insanı cihattan uzaklalaştırdığını iddia eden Mealciler ve 

Selefiler, darbe gecesi meydanlarda yoktu! 

Kefere maşası bu iki batıl hareket, ümmeti bölmek ve cihattan 

koparmak için kurulmuş olan fitne başlarıdır! 

Her kalabalığın önünde ve tankların üzerine çıkan vatandaşların 

görüldüğü her sahnede, Osmanlı torunu sakallı dervişleri görebilirsiniz 

oysaki... 

 

Size Dönücem... 

 

Selefiler, Şiiler, Mealistler, Kamalistler, Deistler ve Ateistler… 

Bu aralar, kendi halkına bomba atan vatan hainleriyle uğraştığım için, 

hocadan kurtulduk sanmayasınız!  

Şu pisliği temizleyelim, size dönücem...
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Peygambere Tâbi Olmamak, Kur’an’a Tâbi Olmamak 

Demektir! 

 

Mealist: Kur'an tek kaynaktır! Sünnete ya da hadise uymak şirktir! 

Peygambere tabi olun diyerek Muhammed’i Allah'ın yanına koymakta 

nerden çıktı? 

Hoca: Hayır, bu sözler Kur'an ayetlerini inkardır! Mason Afgani ve 

çömezi Abduh’un getirdiği yeni dinin(!) adıdır Peygambersizlik!  

Slogan atmayla bu iş olmaz! Ayaklarımız yere basmalı ve konuyla alakalı 

âyetlere bakmalıyız! 

Hadi Kur'an konuşsun ve yalancıların yüzü yere vurulsun: 

 

"Peygamber size NE VERDİYSE onu alın. Size NEYİ YASAKLADIYSA 

ondan sakının ve Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı 

şiddetlidir." (Haşr 7) 

“Kim, RASÛLE İTAAT EDERSE, Allah’a itaat etmiş olur...” (Nisa 80) 

“...Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve RASULÜNE İTAAT 

EDİN...” (Nur 56, Ahzab 33, Mücadele 13) 

"Biz her Peygamberi, Allah'ın izniyle ancak KENDİSİNE İTAAT 

EDİLMESİ İÇİN gönderdik..." (Nisâ 64) 

“Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: 'Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat 

etseydik, RASÛLE İTAAT ETSEYDİK!' derler.” (Ahzab 66) 

“Ey iman edenler! Allah’a ve RASULÜNE İTAAT EDİN ve siz işitiyorken 

ondan yüz çevirmeyin!” (Enfal 20) 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, RASÛLE İTAAT EDİN de, 

amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed 33) 
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“...Eğer Allah ve RASULÜNE İTAAT EDERSENİZ, Allah amellerinizden 

hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok 

esirgeyendir.” (Hucûrat 14) 

“Allah’a ve Rasulüne itaat edin! Umulur ki merhamet edilirsiniz.” (Al-i 

İmran 132) 

“...Eğer mü’min iseler, Allah ve Rasulü razı edilmeye daha hak 

sahibidir.” (Tevbe 62) 

“Onlara; 'Allah’ın indirdiğine ve (Muhakeme olmak üzere) NEBÎ'YE 

GELİN!' denildiği zaman, münafıkların senden bir çevriliş ile yüz 

çevirdiğini görürsün.” (Nisâ 61) 

“Kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse, işte onlar Allah’ın nimet 

verdiği Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne iyi 

arkadaştırlar.” (Nisa 69) 

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman 

Allah’a ve RASULÜNE İCABET EDİN. Bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına 

girer ve siz hakikaten yalnız O'na dönüp toplanacaksınız!” (Enfal 24) 

“Allah’a ve RASULÜNE İTAAT EDİN ve çekişip birbirinize düşmeyin; 

(yoksa) çözülüp ayrılığa düşersiniz ve gücünüz gider...” (Enfal 46) 

“Allah’a itaat edin. Rasûl’e de itâat edin ve (kötülüklerden) sakının. 

Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz, bilin ki Rasûlümüzün vazifesi apaçık 

duyurmak ve bildirmektir.” (Mâide 92) 

“De ki: Allah’a ve Rasûlü’ne itâat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler 

ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân 32) 
 

Kur’an’da geçen, yüze yakın Peygambere itaati emreden ayetlerden en 

kısa olanları almaya çalıştım... (Övgüler ve selam Allah'ın Peygamberine 

olsun) 
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* Hiç şüphesiz bu ayetlerde sözü edilen itaat, sadece Yüce Allah’ın O’na 

indirdiği Kur’an emirlerine itaat değildir. 

Çünkü bu durumda Kur’an’ın pek çok yerinde Nebî'ye itaatin, Allah’a 

itaatle birlikte zikredilmesinin bir anlamı kalmazdı. 

İmam Şafii, meşhur eseri el-Ümm'de konuyla alakalı olarak şunları 

kaydeder: 

“Peygamber'in farz kıldığı her şey vahiy ile olmuştur. Bir okunan vahiy 

(vahy-i metluv) vardır, bir de doğrudan Hz. Peygamber'e vahyedilen ve 

Hz. Peygamber'in sünnet kıldıkları vardır." Şafii, bu ikinci çeşit vahyin, 

ister bazılarının dediği gibi Cebrail tarafından Hz. Peygamber'in kalbine 

ilka edilen bir bilgi olsun, isterse insanları doğru yola iletmesi için bizzat 

Allah'ın kendisine bildirdiği bir bilgi olsun, herkesi bağlayıcı olduğunu 

söylemektedir.” 

Şafii, bu yaklaşımı aynı kitabın bir başka yerinde şöyle ifade eder: 

“Peygamber, Allah'ın emri olmadan hiçbir konuda hüküm vermemiştir. 

Allah'ın, Peygamberine gönderdiği emirler iki kısımdır: Biri, bizzat 

Allah'ın insanlara tebliğ edilmek üzere inzal ettiği vahiy; diğeri de 

Allah'tan "şu işi şöyle yap" diye bir mesaj gelir, o da onu yerine getirir.” 

Şafii, bu yaklaşımını delillendirmek için, 

"(Ey Peygamber hanımları) oturun da evlerinizde okunan Allah'ın 

âyetlerini ve HİKMETİ zikredin." (Ahzab 33/34) âyetini anarak, vahyin 

ikinci kısmını "hikmet"le açıklar. İmam Şafii, bir başka yerde de şöyle 

demektedir: 

"Bazı âlimlere göre, Hz. Peygamber'in sünnetinin tümü, onun kalbine 

ilka olunmuştur ve onun sünneti de hikmetin ta kendisidir." 

Bu sebeble, Peygambere tâbi olmak, ayetlere tâbi olmak gibi farzdır! 

Hadisler de sıradan bir insan sözü değil, Yüce Allah’ın emri ile kendisine 

itaatle emrolunduğumuz bir zatın sözleridir. Nitekim Kur’an’ın ilk 
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muhatapları olan sahabeler de bunu böyle anlamış ve Nebî (sallallahu 

aleyhi ve sellem)’in bütün emirlerini titizlikle uygulamaya, bilmedikleri 

her hususu O’ndan sorup öğrenmeye çalışmışlardır. 
 

Ubade (radiyallahu anh) şöyle dedi: 

“Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e vahiy geldiği esnada başını 

eğer, sahabeler de kendilerine vahiy gelmediği halde Efendimize ittiba 

için başlarını eğerlerdi.” (Begavi Şerhu’s-Sünne 13/322, Taberi Tefsiri 

4/198) 

 

“Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Zât’a yemin olsun ki; bu 

ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da 

sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem 

ashâbından olur!” (Müslim, İman: 70, no:153) 

 

Resûlullah aleyhissalâtü vesselam’ın Dine Dair Her Sözü Vahiydir: 

 

İmam Serahsi (rahmetullahi aleyh), Resulullah’ın, rey ve içtihadı sonucu 

ulaştığı hükümler olduğunu, bunların da “ma yüşbihu’l-vahy / vahye 

benzediğini” ifade eder. O’nun hata üzere bırakılmaması, devamlı 

vahyin kontrolünde olması gibi hususlar, bu kısımdan olan hükümleri 

de vahiy mesabesinde kılmaktadır. Ümmetten diğerlerinin içtihadı ise, 

yanılma ihtimallerinin olması ve bu yanılmalarının vahiyle düzeltilme 

imkanı bulunmaması sebebiyle, Hz. Peygamber (asm)'in içtihadı 

mesabesinde değildir. (Serahsi, Şemsuddin, Usulü’s-Serahsi, Beyrut, 

1973, II, 90-96) 

Serahsi’nin bu açıklaması, neticede Hz. Peygamber (asm)’ın bütün 

davranışlarının vahye dayandığı O’nun tashihinden geçtiği anlamına 

gelmektedir. Zira Hz. Peygamber’in davranışı veya sözü ya doğrudur ya 

da yanlıştır. Hayatı boyunca düzeltilmişse zaten son hali esastır. Aynen 
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kalmışsa, onun doğru olduğu ortaya çıkar. Zira yanlışın Allah tarafından 

devam ettirilmesi mümkün değildir. (DİA İslam Ansiklopedisi, İsmet 

md.) 

* Alıntı Başlangıcı: Sorularla İslamiyet 

- Alıntı Sonu 

 

Sonuç olarak, Kur’an’ın bu kadar açık ayetini inkar eden akıllar ya kiraya 

verilmiş yahut satılmış demektir! 

Zikredeceğim şu son ayette, hadis inkarcılarına kapak olsun! 

 

“Hayır, Rabbın hakkı için onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde SENİ 

HAKEM YAPIP, sonra da SENİN VERDİĞİN HÜKME KARŞI içlerinde bir 

burukluk duymadan TAM ANLAMIYLA TESLİM OLMADIKÇA iman 

etmiş olamazlar!” (Nisa 65) 
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Fetö'cü generale ilk kurşunu sıkan kardeşim, neden direk alnından 

vurmuş? 

Zombi gördün mü, kafasına sıkılır; evrensel kural... 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ölmekten korkmadınız mı?” sorusuna; 

“Kadere inanmak, imanın şartıdır” cevabını verdi. 

Kadere inanmayan Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu ve Fatih 

Tezcan, şu anda Nemrud gibi kafalarını duvarlara vuruyorlardır... 

 

OHAL'in Kısa Tarifi: 

45 dakikada pişecek olan nohutu, düdüklü tencerede, hızlı ateşle 15 

dakikada pişirip yemek... 

 

50 metre üstünden geçen darbeci F-16'ya vatandaşın tepkisi: 

"Mazotun bitince yere inmeyecek misin şerefsiz!" 

 

O gece sokaklarda, Türk bayrağı pelerinli, yüz bin milyon süper 

kahramanımız vardı ve ölüm korkuları alınmıştı... 

 

Fetö'cü hainlerin, darbe tuzaklarının Allah tarafından bozulmasının bir 

sebebi olarak da, idarecilerimizin, 3 milyon Suriye'li kardeşimize sahip 

çıkmaları ve dualarını almalarını bir vesile olarak görüyorum... 

 

"Sadaka vermekte acele edin; çünkü belâ, sadakayı geçemez." 

(Beyhakî)
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Peygamberimiz, Kur’an’ı Açıklamak Zorundadır! 

 

Mealist: Sünnet Kur’an’ı açıklar ve detaylandırır diyorsunuz. Bu 

sözünüz, Kur'an apaçık bir kitaptır ayetine ters değil mi? 

 

Hoca: Kur’an, indiği Peygambere apaçık bir kitaptır. Bizler, bu Kitâbı 

tam olarak anlayabilmek için, bu Kitâb'ın Peygamberine müracaat 

etmek zorundayız! (Övgüler ve selam Allah'ın Peygamberine olsun) 

Aksi takdirde, şu ayet gibi ayetler lüzumsuz olurdu(!): 

 

"(Kur'ân'ın) bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır; 

diğerleri ise MÜTEŞÂBİHTİR. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne 

çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te'vil etmek için ondaki 

müteşâbihlerin peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini ancak Allah 

bilir; BİR DE İLİMDE YÜKSEK PAYEYE ERİŞENLER..." (Ali İmrân 7) 

 

Hoca: Anlayabilmeniz için bir örnekle basitleştireyim; 

Mesela, gaz çıkardığınızda abdest alır mısınız? (Tabi ki alırım diyecek!) 

Mealist: Kuran’da gaz çıkardığımızda abdest almamızı emreden hiçbir 

ayet yoktur! Biz abdest almayız! (Bu şaka olmalı! Kamerayı nereye 

gizlediniz?) 

Hoca: Tüh! (tükürük) utanmaz adam! Bizim de bi limitimiz var!  

Sapıklık da bi yere kadar! Okumuyorum sana ayet-hadis! Ver baklavayı 

da geriye... 
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Allah'ın Peygamberine (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Kur’ân’ı Açıklama 

Görevi ve Yetkisinin Verildiğini Gösteren Ayetler: 

"Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, 

onlara (Allah’ın emirlerini) iyice AÇIKLASIN." (İbrahim 4) 

 

“Sana bu Zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, kendilerine indirileni İNSANLARA 

AÇIKLAYASIN ve tâ ki onlar da düşünüp öğüt alsınlar.” (Nahl 44) 

 

“Nitekim size içinizden bir Nebi gönderdik, size ayetlerimizi okuyor, 

sizi (günahlardan) temizliyor, size Kitâb’ı ve HİKMETİ ÖĞRETİYOR, size 

bilmediğiniz şeyleri de öğretiyor.” (Bakara 151) 

 

“Biz sana Kitab’ı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara 

AÇIKLAYASIN ve inanan bir kavim için, yol gösterici ve rahmet olsun.” 

(Nahl 64) 

 

“...Allah sana Kitab’ı ve HİKMETİ indirmiş ve sana bilmediklerini 

öğretmiştir…” (Nisa 113) 

 

“Allah Teâlâ’nın vaad ettiği bu beyanı, ileride inecek bazı ayetlerle daha 

da açılacağı, hem de izah edilmesi gereken bazı ayetlerin yine 

kendisinin vahyi ve öğretmesi ile Rasulü tarafından açıklanacağını 

bildiriyor.” (Taberi 29/190, 191) 

 

 

 



Tahrif Notları 

177 

Beyaz çoraplı, ilikli yakalı, badem bıyıklı, bi sandalyeye iki kişi oturan 

kibar abiler, bizi F-16'larla bombaladı! 

Hangi haşhaşı kullandıkları kesinlikle araştırılsın... 

 

İçinde bulunduğun cemaat, devlet kademelerine adam yerleştirmek 

istiyorsa, o cemaati terket! 

Dümeni kırılmış bir gemidesin; hemen atla ve karaya yüz. 

Hakiki bir cemaat, ümmete faydalı adam yetiştirir; adam yerleştirmez... 

 

Amerikalı generalin, Türkiye'ye geçmiş olsuna gelmesi, cinayeti işleyen 

katilin habersizmiş gibi görünüp olay mahalline gelmesi gibi... 

Bu ne yüzsüzlük? 

 

Cumhurbaşkanına, 'sıfırladılar' sözüyle iftira eden Hakan Şükür, 

şimdilerde yakın dostlarına, 'sıfırı tükettik' diye mesajlar atıyor! 

İbretle izliyorum... 

 

Darbe gecesi şaşkına dönen düşmanlarımızdan biri de, Osmanlı'yı ve 

torunları olan bizleri cihad yapmayan müşrikler olarak gören İngiliz 

hizmetkarı Selefilerdi. 

Altı asır dünyaya hükmetmiş olan Osmanlı'yı okumazsanız, bizi de 

okuyamazsınız elbet. 

Canlı bomba olup Müslüman öldürmek kolay! 

Asıl mesele, Müslümanlar öldürülmesin diye tankların altına 

yatabilmekte...
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Peygambersiz Müslümanlar ve Peygambersiz 

Hristiyanlar! 

 

Günümüzde, çirkin sesleri gitgide yükselen bâtıl fırkalardan biri de, 

Allah'ın kitabı Kur’ân’ı kullanarak, O'nun Peygamberini hiç utanmadan 

aşağılayan hadis inkarcılarıdır. 

Bu istismarcılar, “Kur'an bize yeter! Bu kitaptan başka hadis yoktur!” 

derken, ilmi yetersizliklerinden ve Kur’ân’a bir bütün olarak 

bakamadıklarından sebep, birçok ayeti de inkar etmiş olurlar. 

Mesela "Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis" âyeti, inkar ettikleri 

ayetlerden sadece biridir. (Duhâ 11) 

"Ve Rabbinin nîmetini artık anlat." buyuran Kur’an hükmü, nasıl böyle 

el çabukluğuyla halının altına süpürülebilir? 

Âyette geçen “haddis” kelimesi, bu Peygambersizlerin inkar ettikleri 

“hadis” ilmidir. Kelimenin manası ise şudur; Anlat, bahset, dillendir... 

Efendimiz aleyhisselam’ın sözlerinden ve hallerinden oluşan hadisler 

de ya başka nedir? 

Âyette de görüldüğü gibi, bu Kitabın sahibi olan Allah, Peygamberi 

Muhammed aleyhisselam’a, kendisine verdiği nimetler içinde en üstün 

nimet olan bu Kur’ân’ı insanlara tebliğ etmesini ve açıklamasını 

emrediyor. Ama bu inkarcılar, Kur’an’daki “tebliğ” emrini kabul edip 

“açıkla” emrini reddederek, istismar ettikleri bu Kitabın bir kısmını 

kabul ediyor, bir kısmını ise reddetmiş oluyorlar! 

Bunu ya cehaletlerinden yapıyorlar ya da ihanetlerinden yapıyorlar… 

Hristiyanlığı yıkan Pavlos'larla, İslam'ı yıkmak için Peygamberi devreden 

çıkaran bu bizim Pavlos'lar aynı yolun yolcusudur. 

Hristiyanlar, Peygambersiz bir din istediler ve uygulamayı, yani Hazreti 

İsa aleyhisselam’ın yaşantısını ve sünnetini devreden çıkardılar. 
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Peygamberi ilahlaştırdılar ve taklid edilebilir olmaktan uzaklaştırdılar. 

Hadislerini devreden kaldırarak, dîni emirlerin sayısını da azalttılar. 

Böylece Hristiyanlığın birçok hükümlerini ortadan kaldırdılar ve 

saptılar. Bugün Hristiyanlık, içi boşaltılmış bir hurafeler bütünü 

olmuştur. 

Bugün Hristiyanlığın tahrif edilmiş olan birkaç hükmüne bakarsak, bunu 

çok daha rahat bir şekilde görebiliriz: 

1) Namazı kaldırdılar! 

Oysa "...Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti." buyurdu 

İsa Mesih. Bugün, Hristiyanlar ne namaz kılar ne de zekât verirler. 

(Meryem 31) 

2) Orucu kaldırdılar! 

Basit bir te'ville oruca, “kendi günah ve hatalarının farkında olmak.” 

manasını verdiler ve bu zor ibadeti de yürürlükten kaldırdılar. 

Şimdilerde, kendisini Allah'a yakın hissedenlerden bazıları, su içmeme 

orucu tutuyorlar. Su dışındaki her içecek serbest! (Diyalogçu: 'Aaa, ne 

kolay bi din! Hadi Hristiyan olalım!') 

3) Allah için kurban kesmeyi kaldırdılar! 

Halbuki bizden önceki tüm şeriatlarda, namaz ve oruç gibi, kurban 

kesme emri de vardır. "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk 

olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine, O'nun adını anarak 

kurban kesmeyi meşru kıldık..." hükmü, bunun delillerindendir. (Hacc 

34) 

4) Başörtüsü emrini kaldırdılar! 

İncil'de geçen, “Kadın başını açarsa, saçını kestirsin. Ama kadının 

saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün!” emri, yine 

tahrif edilmiştir. Hristiyan rahibelerinin tamamı örtülüdür. Ancak halk, 

kolaylaştırma ve daha çok taraftar toplama bahanesiyle bu emirden 

muaf tutulmuştur. (Korintliler 11/6) 
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5) Sünnet olmayı kaldırdılar! 

İncil'de geçen 'sünnet olun' emrine keyfi bir mana verip tahrif ettiler. 

“Allah'ın burdaki sünnetten kastı, kalpteki günah kabuklarının 

atılmasıdır!” gibi zorlama bir yorumla, bu emri de yok ettiler. 

"Ve Allah İbrahim'e dedi: ve sen ise, sen ve senden sonra zürriyetin, 

nesillerince ahdimi tutacaksınız. Sizinle ve senden sonra zürriyetinle 

benim aramda tutacağınız ahdim şudur, aranızda her erkek sünnet 

olunacaktır." cümlesi, Hristiyanların tahrif ettiği İncil'den bir alıntıdır. 

(Tekvin 17/9) 

 

Örneklerde görüldüğü üzere, bu inkarcılar, Allah'ın kelimelerini 

hevâlarına göre yorumladılar ve dini bozdular. 

Bizdeki hadis inkarcılarından biri de esnaf arkadaşına şöyle demiş; 

“Ben çocuğumu sünnet ettirmem, çünkü Kur’an’da sünnet olun emri 

yok!” 

Ben de bu çarpılmış adama şöyle dedim: 

“Eğer sen sünnetliysen, demek ki Kur’an’a uymadın. Git, hemen sünnet 

derisi diktir!” 

 

Allah Teâlâ, dini bozdukları için, Kitapta bu Hristiyanlara, “Kâfirler” ve 

“Zalimler” diye hitab etti. 

Bizim içimizdeki bozuklar da, Allah’ın bu ateşli hitâbına mazhar 

olabilmek için emin adımlarla yol alıyorlar... 

 

"Andolsun, 'Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir' diyenler elbette kâfir 

olmuşlardır. Oysa Mesih onlara: "Ey İsrailoğulları, hem benim, hem 

de sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, 

şüphesiz Allah ona Cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer 

Cehennemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur" demişti." (Mâide 72)
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Adamların muskaları 1 Dolar! 

Birçok örgüt mensubunun ev ve işyerlerinde Haç ve İncil bulunacağını 

düşünüyorum. 

Diyalog toplantılarıyla, Hristiyanlığın kolaycılığını eğri kalplerine yavaş 

yavaş sindirmişlerdi evvelce. 

"Yahudilik ve Hristiyanlık tahrif olmamıştır" diyen bu Diyalogçuluk 

fitnesine, daha 2010’larda reddiye yapmaya başlamıştım. 

Meyvelerini yeni yeni toplayacaklardı ama şeftalinin çekirdeği 

gırtlaklarını parçaladı şükür ki... 

 

İngilizler, ‘Atatürk'e bağlı kalın’ diyor; 

Amerika, ‘Atatürk'e bağlı kalın’ diyor; 

İran, ‘Atatürk'e bağlı kalın’ diyor; 

Putin, ‘Türk Devleti İslamlaştıkça, Atatürk mezarında ters dönmüştür’ 

diyor!.. 

Türkiye'nin ve ümmeti Muhammed'in en büyük düşmanı olan bu dört 

devletin, Mustafa Kemal'e olan bu sevgisi nedendir diye düşünüyorum? 

 

40 yıl boyunca, devleti ele geçirip yeni bir Humeyni olabilmek için plan 

yaptı… 

İmam Hatipli bir vatanseverse, 3G ile 20 saat içinde 40 senelik bütün 

tuzaklarını yıktı! 

 

Mevla intikamını, kul eli ile alır! 

İlmi hali bilmeyen, bunu kul yaptı sanır... 
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Gülenizm İmparatorluğu Neden Helak Edildi? 

 

1. Türkçe Olimpiyatları denilen rezalette, 15 yaşında kızları dans ettirip 

şarkı söylettiler ve ‘Resulullah bundan razıdır, O bizi ziyarete geldi’ 

diyerek yalan rüyalar uydurdular! 

 

2. Hiçbir ümmet faaliyetinde meydana çıkmayan ablalar, faizle çalışan 

bankaları batmasın diye, bu bankaların kapısında Kur’an okudular! 

Allah ve Resulüne savaş açtılar! 

 

3. Sırf, devlet içinde istedikleri noktalara atamalar yapılmadığı için, 

sadece milletini değil, tüm Muhammed ümmetini düşünen Müslüman 

liderlere beddua seansları düzenlediler! 

 

4. 'Kutsal hedefe giden yolda her şey mübahtır' mantığıyla, Kur'an ve 

Sünnette örneği olmayan, haramların helalleştirildiği yeni bir din ihdas 

etmek istediler!  

Bu konuda, mezhepsiz Mealcilerin taklit mercii de FETÖ cemaatidir. 

 

5. Devlet kademelerine adam yerleştirme gayretine girdiler. Halbuki 

cemaatlerin görevi adam yetiştirmektir, yerleştirmek değil. 

Liyakatli olmayan birini, sırf 'bizdendir' diye göreve sokarsan, daha layık 

ve ehil olanın hakkına girmiş olur ve beddualarını alırsın ki, bu 

mazlumların beddualarıyla Allah arasında perde yoktur. 

Ve sonucu da, Karun gibi yerin dibine sokulmaktır...
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Günümüzün süper güçleri, Amerika, Rusya ve Çin'de idam cezası var. 

Eğer Osmanlı gibi süper güç olmak istiyorsak, elbet bizde de olmalı... 

Sinekleri kovmakla uğraşmaktan, karpuz yiyemiyoruz ki!  

Sık şu sinek ilacını! Yarım saat sonra otur, rahat rahat ye karpuzu, 

kavunu... 

 

Yalan söylemek helal! 

İçki içmek helal! 

Karının başını açmak helal! 

Namaz kılmamak helal! 

Sınav sorularını çalmak helal! 

Mut'a nikahı helal! 

Sivil halkı öldürmek helal!.. 

Bunca yıldır yaptığınız ev sohbetlerinde, Kur'an ve Sünnete dair hiç mi 

bişey konuşmadınız? Bu nasıl cemaat?! 

 

Darbe gecesi evinden çıkamayan Mealciler; kolkola, kurşunlara doğru 

yürüyen cemaatlere hakaret ediyor! Şu münafıklığa bakın! 

 

Mealciler, Kur'an okuyup tefsir okumadıkları için sapıttı! (Modernizm) 

Selefiler, hadis okuyup şerh okumadıkları için sapıttı! (Işid - Daeş) 

 

Kur’an’ı anlayabilir miyiz?  

Anlarız ama Peygamberle ve alimlerle anlarız; meal okuyarak değil... 

Tıp ilmini anlayabilir miyiz? 

Anlarız, ama doktorlarla anlarız; tıp kitapları okuyarak değil...
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Rabıta Şirkmiş! 

 

Yuhh !.. Ohaa !.. Ve dahi Çüşş !... 

Ben bu Vehhabilerde, Müslümanların içinde bir panik havası oluşturma 

psikolojisini görüyorum. 

Tıpkı sahtekar doktorun, hastayı paniğe sevketme gayreti gibi… 

 

Şiddetli kol ağrısı şikayetiyle doktora giden hastaya, doktor; 'Hemen 

seni ameliyata almamız lazım. Yoksa ilerde kolun kesilebilir!' der ve bir 

panik havası oluşturarak, hastaya aceleyle karar verdirmek ister. 

Sonra adam teenni ile hareket edip diğer doktora gidince, doktor; 

'Kemikte çatlak varmış. Alçıya alalım, 3 haftaya geçer.' der… 

 

Sahtekar lastikçi de Selefîci tiyatroyu sergiler... 

Bi kardeşim spor araba almış geçen yıl. Hemen lastiklerini göstermek 

için lastikçiye götürmüş aracı. Lastikçi panik yüzüyle şöyle demiş; 

'Abi senin bu lastiklerle kaza yapmaman bi mucize! Bunlarla 160’la bile 

viraja giremezsin!' (Lastikçi panik havasını verdi, ucunda ölüm var 

dedi!) 

Kardeşim demiş ki, 'Peki ne yapıcaz?' 

Lastikçi demiş ki; '2000 liranı alayım, lastiklerini değiştiriyim. Canından 

değerli mi abi !?' 

'Sağol be! Al şu 2000 lirayı, beni bu dertten kurtar!' demiş kardeşim de. 

 

Bu sahtekar Vehhabiler de, bu kardeşim gibi diğer doktora ya da 

lastikçiye gitmeyen ve aceleyle karar veren insanları aldatmanın 

peşindeler. 
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Bunlara diyorum ki: 

Atanız Müseyleme tül Kezzap, marjinal ve azınlıktı. Sevâd-ı Âzam'a 

karşı geldi, cemaatten ayrıldı! 

Atanız Haricîler de marjinaldi, cemaatten ayrıldılar ve helak oldular! 

Atanız İbni Abdülvehhab'ta marjinal ve azınlıktı. Büyük cemaatten 

ayrıldı. Müslümanın kanını, malını ve namusunu helal saydı. Sahabi 

Efendilerimizin kabirlerini yıktırdı. 

Kendisine reddiye yapan abisinin deyimiyle, İslamın 5 şartını 6 ya 

çıkardı; kendisine tâbi olmayan bütün Müslümanlar müşrikmiş! (Altıncı 

şart bu!) 

 

Böyle hastalıklı bir akıl yapısına tâbi olan cahiller, rabıtaya 'şirk!' demiş, 

çok mu!? 

 

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve sâdıklarla 

beraber olun!" (Tevbe 119) 

 

 

Detaylı bilgi için aşağıdaki,  

Rabıtanın Kur’an ve Sünnetten Delilleri Yazımı Okuyabilirsiniz… 

 

Konuyla ilgili sohbetler: 

Râbıta nedir? 

Rabıta, bir limonu düşünmek gibidir 

Râbıta, kıyamete kadar sürecek bir Peygamber mucizesidir 

https://www.youtube.com/watch?v=osBJ0OJi0H8
https://www.youtube.com/watch?v=sJ-pzzkd9UY
https://www.youtube.com/watch?v=tONvdcgg9JQ
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"Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin..." 

(Enfal 27) 

Vatikan'ın Muhammedsiz İslam projesinin değnekçisi olan Mealciler, en 

az Fetö, Pkk ve Daeş kadar tehlikelidir! 

Allah ve Resulüne ihanet eden bu modernistler, önünde ya da sonunda 

bize de ihanet edecektir. 

Uyanık olun... 

 

Selefiler de tıpkı Fetö'cüler gibi gizli kapaklı çalışırlar. 

Sosyal medyada hepsinin yüzleri gizlidir, isimleri gizlidir! 

- Adın nedir kardeşim? 

- Ebu Tekfir! 

- Neden adını ve yüzünü gizleme ihtiyacı hissediyorsun?  

Demek, kötü bişeyler yapıyorsun sen!? 

 

Hadis inkarcılarını Kur’an’a arzettik ve karşımıza şu ayetler çıktı: 

"Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp 

peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, 

“(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” diyenler ve 

böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler 

var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir 

azap hazırlamışızdır." (Nisa 150-151) 

 
 

Biri Komünist Marx'ı okuyor, öbürü Selefici İbni Teymiye'yi! 

İkisinin de tek hedefi var: 

İnsan öldürmek...
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Râbıtanın Kur'an ve Sünnetten Delilleri 

 

Mezhepsiz Selefîlerin (Vehhabi) ve diğer bâtıl renkdaşlarının (Hadis 

İnkarcıları) çokça eleştirdiği ve hatta şirk ile itham ettiği meselelerden 

birisi de, tasavvuf yolundaki eğitim metodlarından birisi olan râbıta 

konusudur. Bu cahil yeni yetmeler, Kur'an ve sünnetten o denli 

kopukturlar ki, ayet ve hadislerin bir kısmını kabul edip bir kısmını da 

reddederek, tıpkı bir Bektâşi mantığıyla olayları çözmeye çalışırlar. 

Halbuki Kur'an ve Sünnet bir bütündür. Bir kısmını alıp bir kısmını 

reddetmek, motorsuz ve direksiyonsuz bir arabayı yürütmeye çalışmak 

anlamına gelir ki, bu hep yolda kalmak demektir. 

Râbıta, bir manada, Allah'ın bize verdiği nimetlerden biri olan hayal 

gücünü, O'nun yarattıklarına ve sevdiği insanlara odaklamak ve onlarla 

beraber olduğunu hayal etmektir. 

Ne çelişkidir ki tasavvuf ehlini, bu hayal gücü nimetini kullanmalarından 

ötürü kafirlikle itham eden bu cahiller, yaz sıcağında, bir saat sonra 

sofrada yiyecekleri soğuk karpuzun hayalini kurmakta bir beis 

görmezler! 

Karpuzun kıvrımları, ağızda verdiği serinlik hissi, damaktaki su ve şeker 

tadı sahne sahne gözlerinde canlanır. 

Tamam da, karpuzu hayal etmek şirk olmuyor da, mahlukatın en 

şereflisi olan insanı hayal etmek nasıl şirk oluyor, be hey hainler! 

Yine, bir adamın gün içinde hanımını hayal etmesi şirk olmuyor da, bir 

dervişin, şu dünyanın gördüğü en güzel insana (Muhammed 

aleyhisselam) rabıta etmesi nasıl küfür oluyor, be hey gafiller! 

Bu hafif ısınma hareketlerinden sonra, Tekwando elbisemi çıkarıyorum, 

dervişlik hırkamı giyiyorum ve derse başlıyorum. 
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DERS: 1 

KUR'AN'DA RÂBITANIN DELİLLERİ 

Bozulmayan Kitâbımız Kur’an’da, rabıta kelimesi açıkça 

zikredilmektedir: 

"Yâ eyyuhâllezîne âmenusbirû ve sâbirû ve RÂBİTÛ vettekûllâhe 

leallekum tuflihûn" 

“Ey iman edenler! Allah yolunda sabredin, düşmanlarınız karşısında 

sebat gösterin, rabıta yapın/Allah’ın korumanızı istediği sınırları 

bekleyin, Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.” (Âl-i İmran 200) 

Bu ayetteki “rabıta yapın” emri, her mü’mini ilgilendiren bir emirdir. 

Tefsirlerde, burada geçen rabıtaya şu manalar verilmiştir: 

“Düşmanların saldıracağı yerleri gözetleyin, sınırları bekleyin. Dininizi 

tehlikelerden koruyun. Nefis ve şeytan düşmanlarına karşı uyanık olun. 

Onların kalbinize girmesine yol vermeyin. Allah’ın çizdiği sınırları iyi 

gözetin, ilâhi hükümlere harfiyen uyun. Namaz vakitlerini gözetleyin ve 

mescitleri ibadet, taat ve zikir ile mamur edin.” (Suyutî, ed-Dürrü’l-

Mensur; İbnu Kesir, Tefsir) 

 

Resûlullah Efendimiz, “rabıta yapınız” ayeti indiği zaman, ashabına, 

ayette anlatılan ribat ve rabıtanın ne olduğunu şöyle açıklamıştır: 

“Zor ve sıkıntılı zamanlarda güzelce abdest almak, kalbi mescitlere 

bağlı olmak, ibadet yerlerine çokça gidip gelmek ve bir namazı 

kıldıktan sonra diğer namaz vaktini gözetlemek var ya; işte sizin için 

ribat budur, işte asıl ribat budur, işte asıl ribat budur.” (Buharî, 

Tirmizî, Nesaî, Malik) 

Bu hadisi şeriften, ribatın iki türlü manasının olduğunu anlıyoruz.  
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Birisi manevi sınırları korumak, diğeri maddi sınırları kontrol altında 

tutmaktır. Korunacak manevi sınırlar, ilâhi emirler ve kalbimizdir. 

Maddi sınırlar ise, vatanımıza düşman olanların saldırı noktalarıdır. 

Kalbin Yüce Allah ile ne halde olduğunu kontrol etmeye murakabe 

denir. Zahiri düşmanları takip ve kontrol etmeye ise mücadele denir. 

Her ikisi de mü’min için vazgeçilmez birer vazifedir. Çünkü ayette 

kurtuluş bunlara bağlanmıştır... 

  

Mukaddes Kitâbımız Kur’an’da, rabıtanın bir başka delili de şudur: 

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber 

olun!" (Tevbe 119) 

 

İsmail Hakkı Bursevi (kuddise sirrahu) “Sadıklarla beraber 

olunuz” ayetinin tefsirinde şöyle der: 

“Bu ayeti kerimede bahsi geçen sadıklardan murad; kamil mürşidlerdir. 

Bir salik, onların kapılarında ciddiyetle hizmet eder, muhabbetiyle 

nazarlarına kabul olunursa, onların feyz ve bereketiyle masivayı 

(Allah'tan gayrı) terk etmeye, Allah’ü Teala yolunda, istikamet üzere 

bulunmaya rahatlıkla muvaffak olur ve huzur-u Hakk’a kavuşur.” 

 

Müfessir Alusi (rahimehullah) ise, yukarıdaki ayetin tefsirinde:  

“Sadık ve Salihlere karışınız (onlarla iç içe olunuz) ki; onlar gibi olasınız. 

Çünkü herkes, yakın olduğu kimseye uyar” demiştir. 

Bu ayet-i Kerime’yi Ubeydullah-ı Ahrâr Hazretleri de rabıtaya delil 

olarak zikretmiştir. 

  

Sadıklarla beraber olmayı iki kısımda anlamak lazımdır: 
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1) Cismani, yani zahiri beraberlik: Sadıkların meclislerine devam 

ederek onlardan ilim ve fazilet almaktır. İlimsiz hiçbir şey olmaz. İnsan 

istikamet üzere yaşamayı ilim öğrenerek elde edebilir. Onun için ashab-

ı kiram, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında pervane 

gibi dönerek, daima onunla beraber olmaya çalışırlardı. 

2) Manevi beraberlik: Sadıkların gıyabında, daima onları düşünmek, 

fikren ve ruhen onlarla beraber olmak ve onların güzel halleri ile 

hallenmeye çalışmaktır. Bu Hakk dostlarının meclisinde bizzat 

bulunmak, kişiye çok faydalar sağladığı gibi, gıyaben şahıslarını ve 

hallerini düşünmek de fayda verir. 

Salih kimselerle zahiri ve manevi olarak beraber olmaya çalışanlar, ne 

kadar hata ve günah sahibi olsalar da, bu sâlihlerin nasihatleri ve 

duaları ile tövbekar olurlar. 

Günah ve bid'at ehli insanlarla beraber olanlar ise, kendileri iyi bir 

halde olsalar bile, onlardan etkilenip bozulurlar. 

Bunu işaret eden iki hadis-i şerifte, Efendimiz aleyhisselam şöyle 

buyurmuştur: 

"İyilerle dost olan, misk satanla beraber olan gibidir. Onun güzel 

kokusu diğerine bulaşır. Kötülerle dost olan da demirci çırağı ile 

beraber olan gibidir. Onun isi ve pis kokusu da diğerine bulaşır." (Ebu 

Davud) 

"Kişi, arkadaşının dini üzerinedir. O halde, herkes kiminle arkadaşlık 

ettiğine baksın." (Tirmizi) 

Bu hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı gibi, kişi kiminle beraber olursa, 

yavaş yavaş onlar gibi olmaya başlar. 

Bu sebeple insan, daima zahiri ve manevi olarak iyi kimselerle beraber 

olmaya çalışmalıdır. 
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Rabıta, aynı zamanda, kötü kimselerin ve şeytanın, insana verdiği 

vesveselerden kurtulmanın da bir yoludur. Çünkü: 

"Şayet Rabbinin bürhânını (delilini) görmeseydi..." (Yusuf 24) ayet-i 

kerimesinin tefsirinde, müfessirlerin çoğunluğu, manevi tasarruf ve 

yardımın varlığını açık olarak söylemişlerdir. Mesela, Celaleyn 

tefsirinde, bu ayet-i kerime; 

"Yusuf aleyhisselam Züleyha'ya, birbirlerine meyl ettiği zaman, orada 

Yakub aleyhiselam ellerini göğsüne vurmak suretiyle onun bütün 

şehvetini çıkarmıştır." olarak tefsir edilmektedir. 

  

Burada, rabıtanın kişinin menfaatine olduğunu ve insanın daima bir 

evliya ile veyahutta bir peygamber hayali ile olmasının, rabıtaya 

işaretle, günahlardan muhafaza olunacağına delalet ediyor. 

Bu âlimlerden biri olan Keşşaf kitabının yazarı Zemahşeri, Mu'tezile 

mezhebinden olduğu halde, bu ayet-i kerimede rabıtanın işaret 

edildiğini söylemiştir. 

  

Yine Kur’an’da bir başka ayette; 

“Kullarımın içine gir, cennetime gir.” buyuruluyor. (Fecr 29-30) 

Bu ayetin açık beyanından da anlaşıldığı üzere, dünya hayatımızda 

Allah'ın sevdiği has kulların arasına girmek, sonsuz olan yaşamımızda 

da cennetlere girmemize vesile olacaktır. 

Şu kısa dünya hayatında, bu salihlerle bedenen beraber olmak devamlı 

surette mümkün olmadığı zamanlarda da, bu kimselerle manevi 

beraberlik, yani bir rabıta kurulabilir. 

Yine Hakk Teala, konuyu teşkil eden başka bir ayette; 
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“...Bana yönelenlerin yoluna uy...” (Lokman 15) buyuruyor. 

İsmail Hakkı Bursevi (kuddise sirrahu) bu ayet-i kerimenin tefsirinde 

şöyle der: 

"Bu ayette, kâfir ve fasıklarla sohbetten sakındırma ve Salihlerle 

(beraberliğe) teşvik vardır. Çünkü kişilerin bir araya gelmesi, birbirini 

etkilemeyi gerektirir. Tabiatlar cezp edici, hastalıklar geçici ve sirayet 

edicidir." 

Bundan dolayı Semure ibn-i Cündeb (radıyallahu anh) den rivayet 

edilen bir hadislerinde, Resulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem): 

“Müşriklerle bir çatı altında oturmayınız ve onlarla bir arada 

durmayınız. Kim onlarla oturur veya beraber bulunursa, o da onlar 

gibidir.” buyurmuştur. (Tirmizi, Siyer: 42, No: 1605, 4/156) 

Bu hadis, bir manada bize şunu ikaz eder; “Şirk koşanlarla bir yerde 

oturmayın, aynı mecliste toplanmayınız ki, bu beraberlikten dolayı 

onların kötü ahlakı size sirâyet etmesin ve çirkin halleri size 

bulaşmasın.” 

Alusi (rahimehullah) ise şöyle demiştir: 

“Bu ayetle, kamil (manen olgun) insanlara uyup, nâkıslardan yüz 

çevirmeye ve kamil olanların, nâkıs (eksik) olanları kemale erdirmesine 

işaret edilmiştir." 

DERS: 2 

SÜNNETTE RABITANIN DELİLLERİ 

İlimden nasibi olmayan bu gibi cahillerin, çok kullandıkları bir cümle de, 

'Sahabe zamanında rabıta mı vardı?' sorusudur. 

Tasavvuf, Allah Resulü ve Sahabesinin yaşantısını taklit etmek 

demektir. Dolayısıyla, elbette ki sahabe zamanında da rabıta vardı, adı 

konmamış. 
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Sahabe efendilerimizin her biri (radıyallahü anhum), doğal rabıta 

halinde Efendimizin muhabbetiyle, O'nu her an hayallerinde 

tutabiliyorlardı. (Allah bize de nasib etsin!) 

Bunu, asrı saadetten birkaç örnekle delillendireyim; 

İmam Buhari anlatıyor; 

Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, kaza-i haceti anında bile Hz. Peygamber 

sallallahu aleyhi ve sellem'in hayali gözünün önünden gitmediği için, bu 

halden rahatsız olmuş, bu durumu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem'e bildirdiği zaman Hz. Peygamber: 

"O ben değilim, bu benim hayalimdir." buyurduğunu, bunun sevgiden 

dolayı olduğunu ve bir sakıncasının da olmadığını, hacetini 

yapabileceğini söylemiştir. (Buhari, Tefsir) 

Burada dikkat edilmelidir ki, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, her zaman 

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayalini göz önüne 

getirirdi. Hatta o hale gelmişti ki, Efendimizin hayali, kazâ-ı hacet 

anında bile gözü önünden gitmiyordu. Burdaki, diğer önemli nokta da 

şudur ki, Efendimiz aleyhisselam bu talebesine: "Hayal etmeyiniz!" diye 

herhangi bir yasaklama buyurmadı. 

Tam burada, münkirlere sorulması gereken soru şudur; Ebubekir sıddık 

gibi bir cennetle müjdeli, neden Allah'ı düşünmüyor da devamlı 

Efendimizi düşünüyor? 

Görüldüğü gibi, Allah'ın sevdiği bir insanı düşünmek eğer şirk olsaydı, 

Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ebu Bekir 

radıyallahu anh'a hayalini gözünde canlandırmayı yasaklardı. Eğer, Ebu 

Bekir (radiyallahü anh)’a bu rabıtası sebebiyle düşmanlık eden varsa, 

bu onun Allah Teala'nın rahmetinden uzaklaştığının bir alametidir. 
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Rabıtalı sahabelerden verebileceğim bir başka delil de, Efendimizin 

azatlısı hz. Sevbân'dır. (radıyallahu anh) 

Bu mübarek sahabî de Resulüllah’a karşı çok muhabbetli olup, O’nsuz 

hiç duramazdı. Bir gün rengi değişmiş ve yüzünde üzüntü eseri olduğu 

halde Efendimiz aleyhisselam’ın huzuruna geldiğinde, Resulullah ona: 

“Senin rengini ne değiştirdi?” diye sordu. O da: 

“Ya Resulallah! Bende hiçbir hastalık ve ağrı yok. Ancak seni 

görmediğim zaman, tekrar sana kavuşuncaya kadar çok sıkıntı 

çekiyorum. Sonra ahireti düşündüğümde seni hiç göremeyeceğimden 

korkuyorum. Çünkü sen Peygamberlerin makamına yükseleceksin, ben 

ise Cennete girsem de, senin makamından daha aşağı bir mertebede 

olacağım. Cennete giremezsem, o vakit seni ebediyen 

göremeyeceğim.” diye cevap verince, Allah Teala şu ayeti indirdi: 

“Her kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah’ın 

kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve 

salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar.” (Nisa 69) 

(Begavi, Me’alimü’t-Tenzil: 1/450; Ebu ishak es-Sa’lebi, El-Keşfü ve’l 

beyan, 3/341; Kurtubi, el-Cami’u li ahkami’l Kur’an; 57175, Vahidi, 

esbabü’n-nüzul, No:334, sh: 168; Ebu Hayyan, el-bahru’l Muhit, 37286) 

  

Büyüklerin aşkı da büyük olur. Efendimiz aleyhisselam’ı bir müddet 

göremediği için rengi atan, yüzü solan ve kederlenen sahabe 

efendilerimiz işte böyledir. (Allah onlardan razı olsun!)  

Muhabbet ve rabıta işte budur... 

Şimdi cahiller bu sahabe hakkında da şöyle der, 'Neden Allah 

korkusundan sararmıyor da Peygamberi görmediği için sararıyor?' 

Sevban da mı müşrik oldu ey akılsız!? 
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Yine sahabenin derin rabıtasına bir başka örnek verelim; 

Said ibn-i Mansur (rahimehullah) Şa’bi (radıyallahu anh)'dan şöyle 

rivayet etmişlerdir: 

"Ensar-ı Kiramdan bir zat, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e 

gelerek: 

“Ya Resulallah! Vallahi elbette sen bana canımdan, oğlumdan, 

ailemden ve malımdan daha sevgilisin. Eğer ben evimde iken seni 

hatırladığımda gelip seni görmezsem, o kadar darlanıyorum ki, 

ruhumun bedenimden çıkacağını zannediyorum.” dedi ve ağlamaya 

başladı." (Said ibn-i Mansur, es-Sünen, No:661, 4/1 308; Taberani, ibn-i 

Merdüye, Suyuti, ed-Dürrül Mensur 2/588) 

  

Görüldüğü üzere, sahabe-i kiram, Efendimizi düşünmeden bir an bile 

geçiremiyor ve daha mühimi, Peygamber Efendimiz de onları kendisini 

düşünmekten men etmiyor. 

Bu kadar açık örnekler önümüzde dururken, her kim rabıtanın bir bid'at 

olduğunu söylüyorsa, o kişinin, Allah'ın Peygamberiyle bir sorunu var 

demektir muhakkak! 

Şimdi bu sapıklara, sahabe efendilerimizin rabıtasından bu kadar açık 

örnekler verdikten sonra, köşeye sıkışmış bir fare gibi kaçacakları tek 

bir yer kalır ve şöyle derler; 'Ama O bir Peygamberdi!' 

Bu bâtıl sözlerine karşılık, her sözü hak olan Resulullah'ın şu hadisleri, 

bir Osmanlı tokadı gibi yüzlerinde patlar! 

 

Peygamber Efendimiz, Ebu Hureyre'den rivayetle şöyle buyuruyor: 

“Beş şey ibadettendir; az yemek, camilerde oturmak, Kâbe’ye 

bakmak, okumadan da olsa mushafa bakmak, alimin yüzüne 
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bakmak.” (Deylemi, Müsnedü’l Firdevs, 2/190 no:2969; Suyuti, 

nebhani, el-Fehu’l Kebir, No:6097, 1/566) 

  

Yine, Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahu anh)'dan gelen bir hadis-i 

şerifte, Resulullah, Hazreti Ali (radıyallahu anh)’ı işaret ederek: 

“Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir.” buyurmuştur. (Hâkim, El-

Müstedrek, No: 4683, 82,81, 3/153; Taberani, el-Mu’cemü’l Kebir, 

No:207, 18/109; Deylemi, el-Firdevs, 4/294; Ebu Nuaym, Hılyetü’l-

Evliya, 2/183, 5/58) 

  

İlmin şehri olan Efendimizin beyanına göre, alimlerin yüzüne bakmak 

ve imam Ali'nin yüzüne bakmak bize sevap kazandırıyor ise, onları 

hayal etmek ve sevgi beslemekte de hiçbir sakınca olamaz. 

İmam-ı Münavi, bu âlimlerden maksadın, Şeriat ilmini bilen ve bildiği ile 

amel eden âlimler olduğunu bildirmiştir. 

Allah'ın Peygamberi, bir başka hadisinde de görmeyle alakalı olarak 

şöyle buyurur: 

“Evliyaullah o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah 

hatırlanır.” (Nesai, es- Sünenü’l Kübrai Tefsir:180, No:11235, 6/362; 

Taberi, Cami’ul Beyan, No: 17723, 24, 25, 26, 6/575; Hakim-i Tirmizi, 

Nevadir’ul-usül, sh: 140; Haysemi, Mecma’uz-zevahid,10/78) 

Hadiste bahsi geçen velîler, İslam’a bağlılıkları ve güzel ahlakları 

sebebiyle, yaratıcımızı hatırlama konusunda bize vesile olmuş 

olanlardır. Şüphesiz ki görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan, hayal edildiği 

zaman da hatırlatır. 

'Neden Allah’ı hatırlamak için evliyayı aracı yapalım?' diye soran 

Haricilere de cevabı bizzat Efendimiz aleyhisselam vermiş oluyor. 
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İnkarcılara, bu hadisle şunu da sormak lazım geliyor; 

Resulullah aleyhisselam hayale izin vererek bizi şirke mi sevkediyor!? 

Başka bir delil de Abdullah İbni Abbas’tan rivayet edilen bir hadis-i 

şerifte Resulullah aleyhisselam; 

“En hayırlı meclis arkadaşlarımız kimlerdir?” diye soranlara: 

“Kimi görmek size Allah’ı hatırlatıyor, kimin konuşması sizin ilminizi 

arttırıyor, kimin de ameli size ahireti hatırlatıyorsa.” buyurdu." 

(Askalani, Heysemi, Mecma’üz-zevaid, 10/226; Ebu Y’al, el-Müsned, no: 

2437, 4/326; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned, No:27670, 27672, 

10/442, 443; Hakim-i Tirmizi, Nevaridiru’l-usul, sh:140) 

 Bu kadar ayet ve hadisten sonra, anlayana sivrisinek orkestra…  

Ama gelin, biz inatçılara bi gol daha atalım. Nerde 5, orda 6... 

 

DERS: 3 

'MÜRŞİDİ DÜŞÜNME, ALLAH'I DÜŞÜN!' SÖZÜ BÂTILDIR! 

Yüce Allah’ın zatı hariç, her şey düşünülebilir. Yüce Allah’ın zatı hiçbir 

şeye benzemediği için, onu düşünmek mümkün değildir. Rasulullah 

(aleyhisselatü vesselam) Efendimiz, bu konuda şu ölçüyü önümüze 

koymuştur: 

“Allah Tealâ’nın zatını düşünmeyin. O’nun nimetlerini ve yarattığı 

varlıkları düşünün.  Çünkü siz, Allah’ın zatını düşünmeye güç 

yetiremezsiniz.” (Ebu’ş-Şeyh, Kitabu’l-Azame; Ebu Nuaym, Hilye; 

Tabaranî, el-Evsat; Beyhakî, Şuabu’l-İman; Elbanî, Sahiha.) 

Alimlerimiz, bu hadisten hareketle şu temel kaideyi tespit 

etmişlerdir: “Her ne ki hayal edilir, o Allah değildir.” (Şa’ranî, el-

Yevakıt) 
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Yüce Allah’ın dışındaki her varlık düşünülebilir ve nasıl olduğu hayal 

edilebilir. Fakat ‘Allah nasıl acaba?’ diye düşünülmez, düşünülemez! 

Bu hadis, niçin bir mürşidi düşünüyorsunuz da Allah’ı 

düşünmüyorsunuz, diyenlere net bir cevap vermektedir. 

Kâmil mürşid, bir varlıktır, kuldur, edep ve takva sahibi salih bir 

insandır. Allah’ın dostu, halifesi, şahidi, delili ve davetçisidir. Onu 

düşünmek, hayal etmek, kalpte canlandırmak, gönülde şekillendirmek, 

rabıta yapmak mümkündür, fakat bu durum Yüce Allah’ın zatı için 

mümkün değildir... 

Konuyu bir ayetle te'yid edeyim; 

“(O akıl sahipleri) öyle kimselerdir ki, ayakta otururken ve yanları 

üzere (yaslanmış) oldukları halde Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin 

yaratılışı hakkında tefekkür ederler.” (Al-i İmran 191) 

Bu ayete göre, gökler, yerler ve içindekiler hakkında tefekkürde 

bulunmak övülen bir amel olduğuna göre, yaratıklar içerisinde en 

kıymetli varlık olan insan-ı kamil hakkındaki rabıta ve tefekkür niçin 

yasak olsun? 

Müfessirlerin İmamı Fahreddin-i Râzi (rahimehullah) bu ayet-i celilenin 

tefsirinde şöyle bir açıklamada bulunur: 

“Allah’ü Teala, kendini zikretmeye teşvik etti. Fakat iş tefekküre 

gelince, kendi Zâtı hakkında düşünmeye teşvik ve davet etmedi! 

Aksine, yerlerin ve göklerin tefekkür edilmesini teşvik etti.” 

  

ÖLÜM RABITASI 

Sünnet’te bildirilen rabıtalardan biri de ölüm rabıtasıdır. Kur’an’da 

insanı dehşete düşürecek, hayrete sevkedecek ölüm halleri, kıyamet 
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sahneleri ve ahiret manzaraları anlatılmaktadır. Bunlarla kalp dünyadan 

çekilip ebedi ahiret yurduna yöneltilmek istenmektedir. 

Rasulullah s.a.v. Efendimiz, Abdullah b. Ömer’e: “Kendini ölmüş ve 

kabre girmiş say.” (Tirmizî, Ahmed) buyurarak ölüm rabıtasını tavsiye 

etmiştir. Bu rabıta ile insanın, dünyanın boş sevgi ve zevklerinden 

çekilip ebedi ahiret güzelliklerine yöneleceğini, gafletin gidip kalbin 

dirileceğini ve günahlardan temizleneceğini haber vermiştir. (Tirmizî, 

Nesaî, Münavî, Beyhakî) 

Yine Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu:  

“Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayınız!” (Tirmizî, Kıyâmet, 26)  

  

MUHABBET RABITASI 

Kur’an ve Sünnet’te emredilen rabıtalardan bir diğeri de muhabbet 

rabıtasıdır. Muhabbet rabıtası, kalbi Allah’ın sevdiği şeylere bağlamak 

ve onları Allah için sevmektir. Bu sevilecek kimselerin başında Hz. 

Peygamber (aleyhisselatü vesselam) Efendimiz gelmektedir. Yüce Allah 

onu sevginin imamı, delili ve rehberi yapmıştır. (Âl-i İmran, 31; A’raf, 

157-158) ayetlerine göre, O’na uymadan Allah’ı seviyorum demek 

yalandır! 

Rasulullah Efendimiz, kendisi için her mü’minden şu derece bir sevgi ve 

kalp bağı istemektedir: 

“Sizden biriniz beni kendi nefsinden, ailesinden, çocuklarından, anne 

babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe, tam iman 

etmiş olmaz, gerçek imanın tadını tadamaz.” (Buharî, Müslim, İbnu 

Mace) 

Ayrıca, İslam’da her mü’minden Ashab-ı Kiram’ı, alimleri, salihleri ve 

mü’min kardeşlerini sevmesi, onları hayırla anması, kalbinde onlara yer 

vermesi, dualarına katması, onlarla ilgilenmesi istenmektedir.        
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“...Birbirinizi sevmedikçe mü'min olamazsınız.” hadisi de, bu sevgiyi 

anlatmaya yeterlidir. (Müslim, Îmân 93-94; Tirmizî, Et'ime 45) 

Allah'ımızın: “Sakın zalimlere meyletmeyin, yoksa size de ateş 

dokunur.” uyarısını her kalp sahibi dikkate almalıdır. (Hud 113) 

“Ey iman edenler Allah’tan korkun ve benim sadık kullarımla beraber 

olun.” ayeti de, kalbin kimlere yönelmesi ve bağlanması gerektiğini 

göstermektedir... (Tevbe 119) 

  

Yine Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 

"Salihlerin anıldığı yere rahmet iner." (Keşfü'l-Hafa, 2/70-1772) 

Bu salihlerden bahsetmek, aynı zamanda ister istemez hayalde 

canlandırmayı da beraberinde getirir ki, bu kalplere rahmetin inmesine 

vesiledir, sebeptir. 

 

Yine rivayete göre, Hz. Hasan'ın dayısı Hind bin Ebi Hale'den, 

Efendimizin hılyesini ve özelliklerini sormasıdır. Hz. Hasan'ın:  

"Onun özelliklerini dikkate alıp kalbi bir bağ kurmak için onu bana 

tasvir etmeni istiyorum." sözü fiilen rabıtaya işarettir. (Buhari, Müslim) 

Burada dikkat edilmelidir ki, Hz. Hasan kalbi bir bağ kurmak için 

dayısından, Efendimiz aleyhisselam’ın gözlerini, burnunu, saçlarını 

tasvir etmesini istemiştir. Zaten rabıta da bundan başka bir şey değildir. 

 

 

BAZI ALİMLERİN RABITA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 

Rabıta hakkında hüccet-ül İslam İmam-ı Gazali şöyle der: 
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"İlahi rahmetin inmesi için salihlerin sadece anılmış olması yetmez. 

Ancak bu anma ile birlikte, gönülden onlara benzeme arzusu uyanırsa, 

böyle bir aksiyon, rahmet sebebi olur." 

  

Mevlâna Celaleddin-i Rumi şöyle der: 

"Yalancı vasıtalar, kul ile Allah-u Zülcelal arasında perde olurlar. Ancak 

enbiya ve evliyaya rabıta yapmak böyle değildir. Bilakis, o rabıta 

perdeleri yırtıcı, alaka ve sebepleri kesicidir." 

 

Müfessir Alusi şöyle der: 

"Kalbe gelen vesveselerin defedilmesi için çok sebebler vardır. Birisi de 

Râbıta diye isimlendirdikleri, şeyhinin sûretini hazır etmektir." (İmam 

Müfessir Alûsi [El-feyzü’l-Vârid], Nûru’l-Hidâye: 48) 

  

Son olarak, Üstâdım İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi de, rabıta 

hakkında şöyle demiştir: 

"Râbıta, mürşidin eliyle müridin kalbinden geçirilip, dergâh-ı izzete 

bağlanan haberleşme ipidir." 

"Gardaşlarım, râbıtasız insan, kör ve sağırdır." 

  

İslam'ı daha derin yaşayabilmek için Tasavvuf yoluna girerek, rabıta ve 

zikre başlayan kulları şirk ile itham etmeye varıncaya kadar 

cehaletlerini sergileyen bu inkarcılar, Kur’an’dan, sünnetten, rabıtadan 

ve zikirden uzak kalmalarından olacak ki, bu denli kör olmuşlar, bu 

denli sağır olmuşlardır... (Allah bunlara hidayet nasib etsin) 
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Şehitler köprüsü, 

Fatih Sultan Mehmed köprüsü, 

Osman Gazi köprüsü, 

Yavuz Sultan Selim köprüsü... 

Biraz empati yaptım da, eğer bir İslam düşmanı olsaydım, şu isimleri 

duyunca ben de kudururdum! 

 

Devlete şirk koşan FETÖ'ye, devletin neler yaptığını gördünüz! 

"İslam devletine karşıyım" diyerek Allah'a şirk koşan Kamalizm 

yaranıcısı sahte hocaya da Allah'ın neler yapacağını göreceksiniz... 

 

Bugün asli vazifemiz, son 100 yılda cahil bırakılmış olan bu millete, 

acilen din ilimlerini öğretmektir. 

Bunu eğitimi hızlı bir şekilde veremezsek, bizim çocuklarımızı alır, 

zihinlerini doldurur ve birer canlı bomba olarak yine bize karşı 

kullanırlar... 

"…ve lâ taktulû enfusekum. – Kendinizi öldürmeyin!" (Nisâ 29) 

 

Fetö'yü bahane ediyor, cemaatleri eleştiriyor! 

Hasan Sabbah'a bakıyor, Ahmed Yesevi'yi eleştiriyor!! 

"Semih Terzi de asker, Ömer Halisdemir de asker" diyor!!! 

Tek kelimeyle sahtekarsınız... 

 

Abdülaziz Bayındır, X Men’deki Wolwerin gibi! 

Hiçbir reddiyemiz acı vermiyor. 

Deliller, bi kulağından girip öbür kulağından çıkıyor; hiç değişim yok! 

Kur’an’ı tahrif yoluna adanmış, hastalıklı bir ruh hali...
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Reformist Hocalar ve Bir Fantezi 

 

Bugün dört hak mezhepten birine uymayan kişi, müçtehid olduğunu 

iddia ediyor demektir! 

Halbuki Hicrî 4. asırdan sonra mutlak müçtehid yetişmemiştir. 

'Kur'an mealini okuyun size yeter! Hadis alimlerine, fıkıh alimlerine 

ihtiyacınız yok!' diyenler, sapkın hocalardır. 

Amaçları, yorumu fazlalaştırıp, tıpkı Hristiyanlık ve Yahudilik gibi, 

İslam’ı tahrif etmek ve aslını unutturmaktır. 

Mükemmel olan dinimizi, muharref dinler gibi bozmak ve maçı 

dengelemektir. Bir neslin yıkımını sağlamaktır. (Bu tahrif hareketiyle 

zihnen yıkılmış olan bir gencin önüne, Kur'an'ı koyun ve Arapça aslından 

yarım sayfa okumasını isteyin. Okuyamayacaktır!) 

Bu ihanet şebekesinin tahrif planlarının başarılı olabilmesi için, tefsir 

alimleriyle, fıkıh alimleriyle ve hadis alimleriyle olan bağlantımızı 

koparmaları gerekmektedir. 

Kıymetli Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam’a en yakın olanlarla 

aramızdaki bu bağı koparmak için, önce kişiyi, aklın doğruyu bulmak 

için yeterli bir vasıta olduğuna ikna etmek için uğraşırlar. 

Halbuki salt akıl, zifiri karanlıktaki gözler gibidir. Gözlerimizin görmek 

için ışığa ihtiyacı olduğu gibi, aklın da doğru yolu bulabilmesi için, 

vahyin ışığına ve o vahyi en iyi yaşayan bir modelin, yani Peygamberin 

ışığına ihtiyacı vardır. (Övgüler ve selam, âl ve ashâbına olsun!) 

 

'Kur'an'ı oku, sen de anlarsın, hadislere ihtiyacın yok! Senin aklın yok 

mu?' diyorlar! 

Ben de bu şaşkınlara diyorum ki, 
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Senin aklın yok mu? 

Eczacılık hakkında bir kitap oku, artık çiçek böcek toplayarak bütün 

ilaçları sen yapabilirsin, eczanelere para vermene gerek kalmaz! 

Senin aklın yok mu? 

Cerrahlık hakkında yazılmış olan en önemli kitabı aç, oku!  

Akciğer kanseri olan anneni sen ameliyat et. Kendi işini kendin gör! 

Kendin pişir, kendin ye! 

Senin aklın yok mu? 

Sürücü kursuna gidiyorsun, boşuna para veriyorsun. Git en detaylı 

trafik kitabını oku, ehliyet almana da gerek kalmaz. Masraftan kurtul. 

Bin arabaya istediğin yere git! 

 

Sübhanallah! Bu neyin kafasıdır? 

Bu mezhepsizler, kısır inkar politikalarıyla, Müslüman mahallesine 

gelmiş salyangoz satıyorlar. 

Hiç uğraşmayın, biz sümüklü böcek yemeyiz. Siz bu savlarınızı 

etrafınızdaki yamyamlara yedirin! 

'Mezhebe gerek yoktur!' diyen kim varsa, gerçekte bize salyangoz 

yedirmeye çalışıyor demektir. 

'Kader ve alın yazısı diye bir şey yoktur!' diyen adam, sana salyangoz 

veriyor dikkat et! 

'Şefaat yoktur!' diyen, pis bir sürüngenle karnımızı doyurmak istiyor... 

 

Kardeşim, bizler Müslümanız ve salyangoz yemeyiz! 

Siz o elinizdeki garip yaratıklarla, Çin mahallesine gidin!  

Orda çok müşteri bulursunuz! 

Peygamber düşmanlarının burnu yerde sürtünsün… 

 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

205 

İyice bilin ki, Şeytan’ın, amelini bozduğu bir adam günahkar ve fasık 

olur, ama hala Müslümandır. 

Ancak, îtikâdını bozduğu adam ise bid'atçi olur. Sapanlar ise, artık 

Şeytan’ın askerleridir. 

Efendimiz aleyhisselam bunlar hakkında şöye buyurur; 

“(Dinde) Sonradan ortaya çıkan her şey bid’attır; her bid’at dalâlettir 

(sapıklıktır) ve her sapıklık da insanı ateşe sürükler.” (Müslim) 

"Allah, bid’at ehlinin amelini, bid’ati bırakıncaya kadar kabul etmez." 

(İbni Mace) 

Tuzaklar ve planlar ustası o Şeytan, kişiyi imanın şartını inkar eden bir 

hocaya gönderir, yol gösterir! Çünkü imanın şartlarından birini inkar 

küfürdür. 

Peki, bu hoca 1400 yıldır altı olan imanın şartlarını neden beşe 

indiriyor? 

Kanaatimce, bu adamın 6 sayısına karşı bir takıntısı var ve duymak 

istemiyor. Fantezi yapıyor ve 'İmanın şartı 6 değil 5' diyor! 

Bu reformist hocalar hakkında benim de bir fantezim var: 

Köhne bir bina tutucam. Her tarafa ses kolonları döşiycem. Ortada 

bisikletli bi kukla yürüyecek ve 'Hadi bi oyun oynayalım!' diyecek 

bunlara. Vericem testere müziğini arkadan. (Vericem kırbacı! Vericem 

kırbacı! Benim olacak fıstık!) 

Ahmet Çakar'la Rasim Ozan’ı da bunların içine atıcam. 

Sabaha kadar tartışın! 

Çivi çiviyi söker! (Başka bi deyimi daha vardı, dilimin ucunda…) 

Bunları ancak Ahmet'le Rasim düzeltir, iddia ediyorum... 

 

"Bid’atler çıkınca, âlim ilmini açığa çıkarsın! İlmini açıklamayana lânet 

olsun!" (Deylemî) 
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Kamalistler, İslami usüllere göre gömülmemeli bence! 

Madem yeni bir peygamberleri var(!) ve yeni bir kitap getirmiş(!) 

Yeni bir defin ritüelleri de olmalı... 

 

Vatikan Müslümanı Mealciler, Fethullah Gülen'in akîdesindedirler ki, 

şöyle derler: 

‘Peygambere lüzum yok! O Bize Kur'an'ı bıraktı ve işi bitti!’ 

Bugün karşımıza gelse ve “Siz yanlış yoldasınız, bu işten dönün” dese; 

biz deriz ki ‘Sen bize Kitâbı bıraktın ve artık vazifen sona erdi! 

Sen yoluna, biz yolumuza!!!’ 

 

Japonya'ya iki atom bombası atıldı ve 20 yılda ayağa kalktılar. 

Bu topraklara ise Kamalizm(CHP) bombası atıldı; 

100 yıldır üçüncü dünya ülkeleri liginde oynuyoruz... 

 

Selefiler, kafirlerle alakalı ayetleri Müslümanlara uyarlayıp tekfir 

ediyor! 

Şiiler, münafıklarla alakalı ayetleri sahabelere uyarlayıp tekfir ediyor! 

Mealistler, müşriklerle alakalı ayetleri sûfilere uyarlayıp tekfir ediyor! 

Sözde üçü de ümmetin birliğini istiyor!.. 

 

Kamalistler, ‘darbe gecesi biz de sokaklardaydık’ demişlerdi de 

inanmamıştım! 

Meğer doğruymuş(!) 

Minarelerden sela okuyan müezzinlere, ‘Sizin devriniz bitti artık!’ 

diyerek tekme-küfür-tabanca saldıran solcuların kasedi patladı...
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Selefîler, 3 Radikal Alime Tâbidir… 
 

Ehli Sünnet dışı bâtıl fırkalardan biri olan Seleficilik, üç sapkın imama 

sıkı sıkıya tâbi olarak dini tekeline almaya çalışır.  

Halbuki, "Dikkat edin, halis din yalnız Allah'ındır..." (Zümer 3) 
 

1. İbni Teymiye 

Bu dinin ilk reformistidir. Sahabeyle arasında 650 yıl kadar bir mesafe 

olmasına rağmen, aykırı görüşleriyle, bu dini Tâbiîn ve Tebe-i tâbiîn'den 

daha iyi anladığı görüntüsünü vermektedir. İslam tarihinde, bu radikal 

adam kadar, tasavvuf ehline 'kâfir' veya 'müşrik' diyen kimse 

çıkmamıştır. Tekfirin piridir. 

Onun yanında yetişmiş olmasına rağmen, Ehli Sünnet’ten ayrılmayan 

önde gelen talebelerinden biri olan İmam Zehebî'nin (rahmetullahi 

aleyh) kendisine yazdığı nasihat mektubu oldukça serttir: 

 

"...Sen, bizi Hıristiyanlarla bir tutuyorsun. Allah’a yemin ederim ki, 

Müslümanların kalbinde, size dair şüpheler vardır. Kelime-i Şahadet’e 

dayalı imanın sağlam olarak kurtulursa sen mutlusun. Sana tabi olan 

kimse, zındıklığa doğru giden yolunda gittiğinden vay onun haline! Hele 

o adam, bir de ilmi ve dini de az olup, hakikati iptal ederek nefsani 

arzusuna uyan birisi olunca, hali daha beterdir. Lakin o kimse zahiren 

sana yarar sağlar. Eliyle, diliyle cihad edip sana zahirde yardım eder 

görünse de batınında, kalbiyle düşmanındır. Çünkü tâbîlerinin çoğu 

yanında oturur, sana bağlıların akılları hafiftirler. Avamdan olup çok 

yalancı, korkusundan dolayı söz söylemekten aciz, kör düşünceli, güçlü 

hile sahibi veya saf ve salih zekasız kimselerdir onlar. Bu hususta bana 

inanmıyorsan, adalet ölçüsüyle onların durumlarını araştır..." (Ahmed 

Davudoğlu, Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri s.48) 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

208 

İmam-ı Süyûti hazretleri Teymiye hakkında der ki: 

"İbni Teymiye kibirliydi. Kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, 

karşısındakini küçümsemek, büyüklerle alay etmek, âdeti idi." (Kam-ul 

Muarıd) 

 

İmam-ı Şârani hazretleri şöyle dedi: 

"İbni Teymiye, tasavvufu inkâr eder, evliyaya, ariflere dil uzatırdı. 

Kitaplarını okumaktan, yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıdır." 

(Tabakat-ül-kübra) 

 

2. Muhammed ibni Abdülvahhab 

11 asır içinde gelmiş binlerce Ehli Sünnet ulemâ dururken, o İbni 

Teymiye'ye tâbi olmayı seçmiştir. İbni Teymiye'nin tüm radikal 

fikirlerini benimsemekle kalmamış, uygulamaya dökmüştür. 

İngiliz hükümetiyle anlaşma yapıp, Necd bölgesinde idareyi ele 

aldığında ilk yaptığı icraat, şirk olduğu gerekçesiyle(!) sahabe 

efendilerimizin ve ulemânın kabirlerini yıktırmasıdır. Halbuki 

fikirlerinden etkilendiği İbni Teymiye bile, salih kişilerin kabirlerinin 

yıkılmasına fetva vermemiştir. 

Bugün, bu bâtıl akideyi temsil eden Işid-Daeş teröristleri de, idareyi 

aldıkları yerlerde ilk olarak salih kişilerin kabirlerini bombalamakta ve 

Müslümanların kanını, malını ve namusunu helal saymaktadırlar. 

(Örnek: Veysel Karânî ve Yunus aleyhisselam’ın türbelerini 

bombaladılar) 

Bir zamanlar İngilizlerin, Osmanlı'yı yıkmak için kullandığı bu 

Vehhabileri, sonraları Amerikan hükümeti ele almış ve ortadoğuda söz 

sahibi olabilmek ve İslam’ı bölebilmek için maddi ve manevi olarak 

desteklemiştir. (bkz. youtube/Hillary Clinton Wahhabi) (Bu video bir 

itiraftır) 
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Amerika'nın, son 20 yılda bizim ülkemizden ele alıp yönettiği başka bir 

gurup ise, 17 - 25 Aralık polis ve yargı darbe girişimleri ile ve 15 

Temmuz kanlı askeri darbe girişimiyle bütün Müslümanların öfkesini 

üzerine çeken paralel devlet yapılanması örgütü, yani FETÖ’dür. 

Bu iki bâtıl gurubun, Sam amca tarafından kullanılış şekli birbirine çok 

benzer. 

 

3. Abdülaziz bin Baz 

 

1999 yılında ölmüş olan bu kişinin marjinal görüşlerini burada açıklama 

imkanımız yoktur. Ehli Sünnete olan düşmanlığı ve kini adeta yüzüne 

yansımıştır. (Yürüyen Ölüler filminde zombiyi makyajsız oynar!) 

“Aklî ve Hissî Delillerle Dünyanın Düz Oluşunun İsbatı!” adında bir risale 

yazmıştır. Kitapları, Vehhabi Suud hükümeti tarafından tüm dünyadan 

gelen hacılara ücretsiz olarak dağıtılır. (Porno neşriyattan sakındığınız 

gibi sakınmanızı tavsiye ederim! Cinsel içerik adamı günahkar ve fâsık 

yapar, ama bid'at ehli adamı kâfir yapar! Kâfirler, ebedî olarak 

ateştedir!) 

 

Aşağıda, bu alimin(!) bahsi geçen risalesinden bir paragrafı alıntılayarak 

konuma son veriyorum: 

 

"Kim, dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve dalâlete 

düşmüş olur. Çünkü bu iddia hem Allah’ın hem Kur’an’ın hem 

Peygamberin reddidir. Bunu iddia eden kişi tövbeye davet edilir. Ederse 

ne ala! Aksi takdirde kafir ve dinden dönmüş bir kişi olarak öldürülür ve 

malı da müslümanların hazinesine katılır!" (Yok, yok, yanlış okumadın! 

Bir daha bak istersen…) 
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Allah Teâlâ hazretleri, Peygamberine muhalefet edip müminlerin 

yolundan ayrılan bu selefî kardeşlerimize hidayet nasib etsin! 

Kalplerindeki eğriliği gidersin ve terkettikleri büyük caddeye geri 

döndürsün... Âmîn 

 

"Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra, Peygambere 

muhalefet eder, mü’minlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu 

döndüğü yolda bırakırız ve Cehenneme sokarız! Orası ne kötü bir 

varış yeridir." (Nisâ 115) 

 

 

Konuyla İlgili Vaazım: 

 

Selefiler, üç radikal alime tâbidir: İbni Teymiye, İbni Abdülvehhab ve Bin Baz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_TUMk8AdvBU
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Selefi: Kimsin bilmiyorum ama videoların her yerde konuşuluyor. 

Selefiler hakkında konuşmayı bırakmak ve yaptıklarına açıktan tövbe 

etmen için akşama kadar süre veriyorum. Yoksa 12 bin kişilik sayfamda 

senin bir iftiracı olduğunu paylaşacağım. 

Hoca: Kimsin biliyorum! Sana akşam ezanına kadar süre... 

Amerika ve İngilize biat etmiş bir Vehhabi olduğuna, Daeş ve Nusra gibi 

terör örgütlerine hizmet etmeye akşama kadar tövbe ettin, ettin; 

Etmezsen, kucağına bir atom (vaaz) bombası bırakacağıma ve sizin 

türünüzden Harici ümmet düşmanlarına reddiyelerimi arttıracağıma 

söz veriyorum. Üvey kardeşiniz PKK-PYD ile beni iyi tanırsınız... 

BAYRAKTAR SİHA 

 

Çocuğuna İbni Teymiye'nin kitabını hediye ediyorsan, cami çıkışında, 

'sen kafirsin baba' demesini de sineye çekeceksin hacı amca... 

 

Bu ümmetin PKK'sı, SELEFİ’ler; FETÖ'sü de Şİİ’lerdir... 

 

Mustafa İslamoğlu...  

Vefat etmiş olan öz babasına Kur'an okuyamayacak; sapkın 

ideolojisinden dolayı! 

Kabrinin başına gidecek ve Hristiyanlar gibi hiçbir şey yapmadan ayakta 

dikilecek... 

En kötü kısmını söyleyeyim: 

Muhterem babasının ruhuna Kur'an okuyacak olan binlerce samimi 

Müslümandan hiçbirine engel olamayacak... 

İçi içini yiyecek, kuduracak! 

Ama Kur'an tilavetini engelleyemeyecek...
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Siz de 3 Allah’a İnanıyorsunuz! 

 

Hristiyan: Biz Hristiyanları, üç tanrı inanışımızdan dolayı 

eleştiriyorsunuz ama siz de üç tane Allah'a inanıyorsunuz? 

(Burada çok meraklandım. Sonra, “Ya Peygamberimizin ilah olduğunu 

söyler, ya da âlimleri de katar...” dedim kendi kendime. Derken beni 

ters köşeye yatırdı!) 

 

Hristiyan: Kur'an, her konunun başlangıcında (Her sûre demek istiyor) 

Bismillah, Rahman ve Rahim diyerek üç tanrı olduğunu söyler. Bu da 

teslistir! 

(Burada çok güldüm! "Yozgatspor, Real Madrid'den Ronaldo'nun 

transferi için görüşmelere başladı! Ve Ronaldo Yozgat'ta!" cümlesi gibi 

komikti...) 

 

Müslüman: Bismillah, Allah'ın adıyla demektir. 

Rahman, tüm canlılara karşı merhamet sahibi demektir ki, Allah'ın bir 

diğer adıdır. 

Rahim de, ahirette yalnızca Müslümanlara merhamet edip acıyacaktır 

anlamına gelir ve Allah'ın bir diğer ismidir. 

Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımızın, bu üç adı gibi, 99’dan fazla 

adı vardır. 

Şimdi, Allah Teala'nın, 99 tane isminin olması, 99 ayrı İlah bulunduğu 

anlamına gelmez ki! 

 

Bi örnekle anlamanı kolaylaştırayım: 

Bir arkadaşın var ve adı Ahmed Yahya. Yani iki isimli… 
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Soyadının önünde iki isme sahip olan bu Ahmed, iki kişi midir, tek kişi 

midir sence? 

 

Üç isimli bir bayan görmüştüm, kocasının soyadını da almış ve iki ismi 

üçe çıkmış! 

Ne oldu şimdi?  

Üç tane adı var diye bu kadın üçe mi klonlandı?  

Öyleyse vay o kocanın haline! 

 

"Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin 

de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların 

nitelemelerinden çok uzaktır, yücedir." (Enbiya 22) 

 

Hristiyan: ...........! 

 

Müslüman: Hâlâ cevap bekliyor... 
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Kamalizm, yeni bir Din'dir(!) 

Tanrısı, Layik; 

Peygamberi, Mustafa Kemal; 

Kitabı, Nutuk; 

Kıblesi, Anıtkabir olan; 

İslam da dahil bütün dinleri reddeden ama saldırılarını sadece İslam’a 

yapan, dalkavukların uydurduğu sahte bir din… 
 

 

‘Tarikat yoktur’ demek, ‘Peygamber ve sahabesi yoktu’ demektir(!) 

(Allah'ın selamı öncülerin üzerine olsun) 

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

günahlarınızı bağışlasın...” (Âl-i İmran 31) 

 

Zaten adı Laikçi! 

Tersten okudun mu, ‘içki al’ çıkıyor… 

Adamların akîdesinin temeli bile içki içmeye dayanıyor! 

 

"Her nefis, ölümü tadacaktır." (Ankebut 57) 

"Onlara ölü demeyin, onlar diridirler..." (Bakara 154) 

Ateist: "Bak, Kur'an'da çelişki var işte!" 

Mealist: "Hakkaten yaa! Alttaki ayet Kur'an'dan çıkarılmalı bence!" 

Hoca: Salt akılla sadece meal okuyup tefsir okumazsanız, "Allah, hata 

yapmış" demeniz normal gelecek elbette... 

 
 

Vesileyi kabul etmeyenler, Kur'an da okumasın o zaman! 

Direk Allah ile konuşsunlar(!)
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Şefaat Var mı, Yok mu?  

Kur'an'a ve Peygamberine Soralım… 

 

Bâtılın sesinin hoperlörle verildiği ve yüksek çıkarıldığı günümüzde, hak 

yoldan ayrılıp hevâlarına tâbi olan bid'at ehli mezhepsizlerin inkar ettiği 

Kur'ani hakikatlerden birisi de 'Şefaat' kavramıdır. 

Bu tür kutup ayıları, geçmişten beri yapageldikleri kokuşmuş bir 

yöntem olarak, kafirlerle alakalı şefaat ayetlerini alıyorlar ve bu ayetleri 

iman etmiş olan Müslümanların üzerine monte ederek, şefaatin 

varlığına delil teşkil eden onlarca ayet ve hadisi inkar edip yok sayma 

cür'etini gösterebiliyorlar. 

İslamiyette, amel bölünebilir, ancak iman bölünemez! Her Müslüman, 

akâidle alakalı maddelerin tamamına istisnasız olarak inanmak 

zorundadır. Bu maddelerden birini bile inkar etmek, kişiyi ebedi olarak 

Cehennemde tutmaya yetecektir. 

Ehli Sünnet uleması, büyük günah işleyenleri bile tekfir etmemişlerdir. 

Ancak aynı alimler, Kur’an’ın bir tek ayetini bile inkar edenin kafir 

olduğunda icmâ etmişlerdir. 

Bugün de, bu ilimlerden ve alimlerden mahrum kalmış olan cahil 

Müslümanların en çok inkar ettiği ayetlerin başında, şefaatle alakalı 

olan ayetler gelmektedir. 

Tarihte görülmüş ve bâtıl bataklığına gömülmüş olan her sapık fırka 

gibi, günümüzdeki modernistler, hadis inkarcıları ve mezhepsizler de, 

şefaati inkar ederken bazı ayetlere dayandıklarını(!) iddia etmişler ve 

kendi sorunlu inanışlarını Kur’ân’a söyletmeye çalışmışlardır. 
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Şimdi bu Şefaati inkar edenlerin, inkara delil olarak aldıkları ayetlere 

bakalım: 

“Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden şefaat kabul 

edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım da 

görülmeyeceği bir günden kendinizi koruyun.” (Bakara 48) 

Nesefi'nin, Ruhu’l Beyan tefsirinde zikredildiğine göre Yahudiler: “Biz 

İbrahim ve İshak'ın torunlarıyız. Bu sebeple Allah’ü Teala, onların bizim 

hakkımızdaki şefaatlerini kabul eder.” dediklerinde, onların bu 

iddialarına karşı bu ayeti celile geldi ve hak din İslam’a girmedikleri 

takdirde haklarındaki hiçbir şefaatin kabul olmayacağını bildirmiştir. 

Yani kafire şefaat yok! Siz, İslam’a inanmıyorsunuz! Son şeriata ve son 

Peygamberine inanmadığınız ve tâbi olmadığınızda da, geçmişteki 

hiçbir Peygamberin şefaati sizi azaptan kurtarmaya yetmeyecektir. 

Sözde delil aldıkları bir başka ayete bakalım gelin: 

“Sizi Sekar’a sokan şey nedir? Dediler ki, ‘Biz namaz kılanlardan 

değildik! Yoksulu da yedirmezdik. (Allah’ın ayetlerini inkara) 

girişenlerle birlikte biz de dalmaktaydık. Ceza gününü de yalan 

saymaktaydık. Ta ki o kesin gerçek bize geldi!’ Artık şefaatçilerin 

şefaati fayda vermeyecektir.” (Müdessir 42-48) 

İlimsiz ve mealci Müslüman, tam bu ayetleri okurken son kısmı cımbızla 

çekiyor ve bir müçtehid edasıyla hükmü yapıştırıyor: 

'Bakın! Şefaat diye birşey yok!' 

Ve bu dalaletiyle, bir çırpıda şefaati delillendiren onlarca ayeti ve hadisi 

inkar etmiş olup dinden çıkıyor… 

'(Allah’ın ayetlerini inkara) girişenlerle birlikte biz de dalmaktaydık. 

Ceza gününü de yalan saymaktaydık.' diyor ayette bahsi geçen 
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adamlar. Ayetlerle alay edenler ve hesap gününü yalanlayanlar 

Müslüman olabilir mi? Müslüman olmayana şefaat edilebilir mi? 

Görüldüğü üzere bu gibi ayetler hep, İslam’a inanmayan kafirlerin 

şefaat ve yardım göremeyeceğini delillendiriyor. Kur'an'ı Ehli sünnet 

alimleriyle okumazsanız, böyle sapmalara çok yerde şahit olursunuz 

elbet! 

 

KUR'AN'DA ŞEFAATİN DELİLLERİ 

Yevme izin lâ tenfauş şefâ'atu illâ men ezine lehur rahmânü ve radıye 

lehû kavlâ 

"O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından 

başkasının şefaati fayda vermez." (Tâhâ 109) 

Allah Teala, bu hükmünde, hesap günü sözünden hoşnut olduğu ve 

şefaate izin vereceği birilerinin olduğunu beyan ediyor. 
 

“O’nun izni olmadıktan sonra, hiçbir şefaatçi şefaat edemez.” 

hükmünde ise, kendisinden izinsiz ve bağımsız olarak hiçbir hatır 

sahibinin kimseye aracı olamayacağı hakikatini mühürlüyor. (Yunus 3) 

 

“Rahman’ın huzurunda söz almış olanlar dışında, hiç kimse şefaat 

edemeyecektir.” haberinde ise, o gün huzurunda bazılarını hatır ve söz 

sahibi yapacağını müjdeliyor. (Meryem 87) 

 

Bir başka ayette de, “Onlar Allah’ın razı olduklarından başkasına 

şefaat etmezler.” buyurarak, amellerinden razı olmadığı kullarına 

şefaat edecek kimse çıkmayacağını bildiriyor. (Enbiya 28) 

 

Yine, her gün okuduğumuz Âyet’el Kürsî’de Mevla Teala: 
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“Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih...” - “O’nun izni olmadan şefaat 

edecek olan kimdir?” buyurmaktadır. 

Günde 5 vakit kıldığımız namazın ardından okuduğumuz Kur'an'ın bu 

en kıymetli ayeti de, ahirette şefaatin var olduğuna bir delildir. Çünkü 

bir şeyin izne bağlanmış olması, izin verilmesi halinde o şeyin mümkün 

olduğunu gösterir. 

Bunu bir temsille yakınlaştırayım: 

Hafta arası tüm işçiler çalışır. Ancak patronun izin vermesi halinde 

birkaç işçi tatile çıkabilir. Bu izin, o iş yerinde tatile çıkmanın var 

olduğunun bir delilidir. 

Şefaati inkar eden mezhepsizler, bundan böyle Âyet'el Kürsî okumayı 

da bıraksınlar! 

Hükmüne inanmadıkları bir ayeti neden okuyorlar ki? 

 

“Göklerde nice melek vardır ki, Allah, dilediği ve razı olduğu kimseler 

için izin vermedikçe onların şefaati hiçbir işe yaramaz.” ayetinde ise 

Rabbimiz, meleklerinin dahi izin verdiği kimselere şefaatçi olacağını 

haber veriyor. (Necm 26) 
 

Bir delil de Yusuf suresinden verelim; 

"(Oğulları) dediler ki: Ey babamız! (Allah'tan) bizim günahlarımızın 

affını dile! Çünkü biz gerçekten günahkârlar idik." 

"(Yakub:) Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O çok 

bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi." (Yusuf 97-98) 

Soru 1: Yakub aleyhisselam’ın oğulları Allah'tan af dileyemiyorlar mı ki, 

babalarından, Allah ile aralarında şefaatçi olmasını istiyorlar? 

Soru 2: Bu aracılık, yani şefaat imkansız olsa, Allah'ın Peygamberi 

oğullarını kandırıpta, 'Sizin için Rabbimden af dileyeceğim' der mi hiç!? 
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Soru 3: Okuduğum bu iki Kur'an ayeti, bize oğullarını aldatan bir 

Peygamberi mi methediyor(!)? (Hâşâ ve kellâ) 

Şefaati delillendiren ayetleri anlattıktan sonra, şimdi de şefaati 

emreden ayetlere bakalım; 

(Parmaklarını gözlerinden çek ey reformist! Güneş çok güzel!) 
 

ŞEFAATİ EMREDEN AYETLER 

“O halde onları affet, onlar için istiğfarda bulun.” (Âl-i İmran 159) 

“Onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, 

çok merhamet edendir.” (Nur 62) 

“(Sana gelen kadınların biatlarını kabul et ve) onlar için Allah’tan 

bağışlanma dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.” (Mümtehine 12) 

“Hem kendin hem mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için mağfiret 

dile.” (Muhammed 19) 

Kafanı kaşımaya başlama hemen! Bu kez tek soru soracağım: 

Eğer Şefaat diye bir şey olmasaydı, Allah'ımız, bu kadar ayetle Resûlüne 

bunu emreder miydi? 

 

ŞEFAATLE ALAKALI HADİS-İ ŞERİFLER 

Hadis inkarcıları, her ne kadar hadisleri reddedip Resûlullah ve 

sahabelerini yalanlasalar da, işlerine gelen hadisleri kullanmaktan da 

geri durmuyorlar! 

Halbuki bu sefih adamlar sünneti inkar ediyor ve Peygamberimizin 

öğretmenliğini de reddediyorlar. 

Sözde şefaatin olmadığına delil olarak öne sürdükleri hadis şudur: 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

220 

“Ey Resulullah’ın kızı Fatıma! Sen de kendini Allah’tan satın almaya 

çalış; zira senin için de bir şey yapamam.” (Buharî, Vesâyâ 11; Tefsir 

(26) 2; Müslim, İman 348-352.) 

Efendimiz (aleyhisselâtü vesselam)’dan, Fatıma anamıza yönelik sadır 

olan bu sahih haber, şefaatin olmadığını bildirmez; aksine çalışmayana, 

amel etmeyen ve nefsini Allah'tan satın almayana şefaatin olmadığını 

beyan eder! 

Resulullah'ın, kendi akrabasına, halasına, kızı Fatıma ve eşi Aişe’ye 

hitaben söylediği buna benzer ifadelerin hikmeti ise; Allah’a karşı bir 

hüsnü edebin ifadesi olduğu gibi, şımarıklığı önlemek, bazı veli 

makamındaki yakınlarına güvenenlere ders vermek, kendini şefaat 

makamında gören ve sağa-sola şefaat dağıtan bazı saf dil kimselerin bu 

yanlışlarına gönderme yapmak, son sözün Allah’a ait olduğuna işaret 

etmek ve başkalarına güvenerek ibadette gevşeklik yapmanın 

sakıncasına dikkat çekmek gibi hakikatleri ders vermeye yöneliktir. 

Eğer bu böyle anlaşılmaz ise, şefaatle alakalı yukarıda zikredilen 

ayetlerin ve aşağıda zikredilecek olan hadislerin tamamı inkar edilmiş 

olur ki, bu apaçık küfürdür! Kafirlerse ebedi olarak Cehennemdedir! 

Şimdi şefaatle alakalı olarak, son Peygamberin beyanlarına geçelim; 

 

PEYGAMBERLERİN ŞEFAATİ 

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamberimize: “Rabbinin seni 

Makam-ı Mahmud’a (övgüye değer bir makama) yükselteceği ümit 

edilir.” (İsra 79) ayetinde zikredilen Makâm-ı Mahmud'dan sual edildi. 

Resulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Bu şefaattir!” diye cevap 

verdi." (Tirmizi, Tefsir 17 nr. 3136; Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 300) 
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“Ey falan! Bize şefaat et, ey falan bize şefaat et' diyecekler. Sonunda 

şefaat etme işi bana kalacak. İşte makâm-ı Mahmud budur.” (Buhari, 

Tefsir 11; zekat 52) 

"Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim." (Müslim) 

"Her Peygamber, kendi ümmetine şefaat edecektir." (Buhari, Tefsir 

18) 

"Şefaatime en layık olan, bana en çok salavât okuyandır." (Tirmizi) 

(Nerde o 'boşuna salavât getirmeyin' diyen ergenler? Mazlumu getirin 

bana!) 

"Eshâbımı kötüleyenden başka, herkese şefaat edeceğim." (Buhari) 

(Şiiler ayvayı yedi!) 

"Sırf beni ziyaret için gelen, Allah’ın izniyle şefaatime kavuşur." 

(Müslim) (Aman İbni Teymiye duymasın! Ziyarete haram diyor zira!) 

 

KUR’AN’IN ŞEFAATİ 

“Kur’an-ı Kerim’i okuyun! Çünkü Kur’an, onu okuyanlara kıyamet 

günü şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim, Müsafirun 252) 

“Kim Kur’ânı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram 

kıldığı şeyi de haram kabul ederse, Allah o kimseyi Cennetine koyar, 

ayrıca hepsine Cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye 

şefaatçi kılar.” (Tirmizi Kur'an 13, nr. 2905) 

 

VELİLERİN ŞEFAATİ 

“Ümmetimden bazıları var ki büyük bir cemaate, bazıları vardır ki bir 

kabileye, bazıları vardır ki bir guruba, bazıları da vardır ki tek bir 

kişiye şefaat eder ve Cennete girmelerini sağlar.” (Tirmizi, Kıyamet 11) 
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ŞEHİTLERİN ŞEFAATİ 

“Kıyamet günü üç grup şefaat edecektir; Peygamberler, alimler ve 

şehidler.” (İbni Mace, Zühd 37) 

“Şehid, ailesinden yetmiş kişiye şefaat eder.” (Ebu Davud, cihad 28) 

 

KÜÇÜK YAŞTA ÖLEN ÇOCUĞUN ŞEFAATİ 

“Küçük yaşta ölen çocuğa, “Cennete gir” denilir. Fakat o Cennetin 

kapısında durur, kızgın ve öfkeli bir şekilde beklemeye başlar ve: 

‘Annem ile babam yanımda olmadıkça girmem’ der. O zaman 

meleklere: “Onun anne babasını da onunla birlikte Cennete koyun” 

denilir." (Müslim, Birr, 154; İbni Mace, Cenaiz, 58; Heysemi, mecmau’z 

Zevad, nr. 18551) 

 

SALİH MÜSLÜMANLARIN ŞEFAATİ 

“Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Bir adamın 

ateşe atılması için emir verilir. Giderken (dünyada) susadığı zaman su 

vermiş olduğu adama rastlanır, onu tanır ve ona: 

‘Benim için şefaat etmeyecek misin?’ der. Adam: ‘Sen kimsin?’ diye 

sorar. O da: ‘Ben sana falan gün su içirmedim mi?’ diye sorar. Öbürü 

bunu tanır ve (Allah nezdinde) onun için şefaatte bulunur. Adam da 

böylece geri çevrilir ve Cennete gider.” (Tirmizi, kıyamet 11) 

 

Şefaatle alakalı bu kadar ayet ve hadisi inkar ederek Allah ve Resûlünün 

yolunu terkedip nefislerinin hevâsına tâbi olan küçük beyinlere ithafen, 

söz ustası Öğretmenimizle bitirelim; (Övgüler ve selam üstüne olsun!) 

"Vallahi ben, vefatımdan sonra Allah'a şirk koşmanızdan 

korkmuyorum, fakat nefislerinize uymanızdan korkuyorum." (Buhârî - 

Tecrîd-i sarîh: 661) 
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(Not: Bu son hadis, aynı zamanda, ümmeti şirkle itham edip, kanı, malı 

ve namuslarını helal sayan Necd’li Muhammed ibni Abdülvehhab’a, 

kendi ağabeyinin yazdığı reddiyesinde kullandığı hadis-i şeriftir.) 

 

“(Resûlüm) De ki: “Amelce en çok ziyana uğrayan; iyi iş yaptıklarını 

sandıkları hâlde, dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri 

size haber verelim mi? Onlar, Rab’lerinin ayetlerini ve O’na 

kavuşacaklarını inkâr eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de 

kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız 

kimselerdir." (Kehf 103-105) 
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"...Bunlar Kur’an’ın, APAÇIK bir kitabın âyetleridir." (Neml 1) 

"...İnsanlara, kendilerine indirileni AÇIKLAMAN ve onların da 

(üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik." (Nahl 44) 

Ateist: "Hem apaçık kitap diyor hem Peygambere kitabı açıkla diyor! Bu 

insan yazması bir kitap, çelişkilerle dolu işte!" 

Mealist: "Hiç bu açıdan bakmamıştım. Yeni basacağımız Kur’an’da 

alttaki ayeti çıkartalım, çelişki var gerçekten!!" 

Hoca: Kur'an, Levhi Mahfuz'a da "apaçık bir kitap" diyor; peki var mı 

okuyabilen!? 

Burada apaçık denmesi, tıpkı diğer Kutsal Kitapları gibi Allah tarafından 

gönderildiği aşikar ve açık anlamına gelir. Aklınızı kiradan alın artık... 

 

İkiyüzlü Batı... 

İçimde bi yanım diyor ki, “tükür yüzlerine, bedduayı bas!” 

Öbür yanım diyor ki, “evet, bence de bas!” 

İç alemimde bu konuda hiçbir ihtilaf yok, görüyorsunuz... 

 

Haricîlerle cihad etmek sahabeye farz kılındığı gibi; 

Vehhabi-Selefi Daeş'le cihad da bize farz kılınmıştır… 

Şanlı atalarımız, bid'at ehlini defaatle helak etmiş idi. İnşaallah biz de 

onları kahredeceğiz... 

Allah Teala, ordumuzu, görünmeyen ordularıyla desteklesin! Âmin... 

 

Batılılaşma adına, kitaplardan Muhammed aleyhisselam'ı çıkardılar; 

Yerine Lenin'i, Stalin'i, Mao'yu koydular! 

Bu çağdaş eğitim sistemiyle de "İstediğime veririm, evlenmem! Hamile 

kalırım; öldürürüm, doğurmam!" diyen rezil bir nesil ortaya çıktı! 

100 yılımız çöpe gitti…
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Kur’an ve Sünnette Teberrük - Bereketlenme 

 

"Allah’ın şeâirini tazim etmek, kalblerin takvasındandır." (Hac 32) 

Bu ayeti kerime sebebiyle, Allah’ü Teâlâ’nın şeâirini tazim etmek vacib 

olmuştur. Şeâir; nişanlar, alametler demektir. 

Abdülhak-ı Dehlevi hazretleri şöyle der; 

"Görülünce, Allahü Teâlâyı hatırlatan her şey, Allahü Teâlânın şeâiri 

olur." 

Bakara sûresinin, "Safa ve Merve, Allah’ın şeâirindendir" mealindeki 

158. âyet-i kerimesinden anlaşılıyor ki, Allahü teâlânın şeâiri, yalnız 

Safa ve Merve tepeleri değildir. Bunlardan başka şeâir de vardır. 

Mekke-i mükerreme şehrinde, Mescid-i haramın yanında bulunan Safa 

ve Merve ismindeki iki tepecik arasında, İsmail aleyhisselamın annesi 

Hazreti Hacer gidip geldiği için, bu iki tepecik, Allahü Teâlânın şeâiri 

olup, o mübarek anneyi hatırlamaya sebep olunca, bütün mahlûkların 

en üstünü ve Allahü Teâlâ’nın sevgilisi olan Muhammed 

aleyhisselam’ın doğduğu, büyüdüğü, ibadet ettiği, hicret ettiği, namaz 

kıldığı, vefat ettiği yerler, mübarek türbesi, Hazret-i Ali’nin ve diğer 

Eshabının yerleri de elbette Allahü Teâlâ’nın şeâiri olur. (Usul-ül-erbea 

fi terdid-il vehhabiyye) 

 

Bir kimseye olan muhabbetten dolayı, o kimseye gösterilen ta’zim, ona 

ait olan eşyalara, onun yaşadığı yerlere ve geçtiği yollara karşı 

gösterilen özel ihtimâm ve bu mekânları ziyaret etmek gibi eylemler, 

çoğalma, artma ve hayır anlamlarına gelen bereket kökünden türeyen, 

hayır ve bereket ummak anlamına gelen 'teberrük', kelimesiyle ifâde 

edilmiştir. 
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Bir şahısla yapılan teberrük, o kişinin Allah'a olan yakınlık ve faziletine 

inanıldığı için yapılmaktadır. Teberrük eden kişi, kendisiyle teberrük 

edilen zatın, sadece Allah'ın izniyle bir hayra sebep olabileceğini, bir 

kötülüğü de ancak O'nun izniyle defedebileceğini bilmektedir. 

Teberrük esasen, bereket istemek anlamındadır. Bir şey vasıtasıyla 

bereket ve feyze nail olmayı ifâde eder. Peygamber (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) ile sahâbe arasında birçok kereler bereketlenmelerin 

gerçekleştiği, hadis ve siyer kitaplarında çeşitli misaller verilerek 

anlatılmıştır. 
 

Resûlüllah'ın Bardağı ve Namaz Kıldığı Yerle Teberrük: 

Ebû Bürde (Radiyallahu Anh) şöyle anlatıyor: “Bir kere Medine-i 

Münevvere’ye geldiğimde, Abdullah İbn Selâm (Radiyallahu Anh) beni 

karşılayarak bana: “(Haydi benimle beraber) Ev(im)e yürü de, seni 

Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in içtiği bardaktan içireyim, 

hem de Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kıldığı mescid (yer)de 

kılarsın.” dedi. Ben de onunla beraber gittiğimde bana sevîk (arpa ve 

buğday unundan yapılan çorba) içirdi, hurma yedirdi. Rasûlüllah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in mescidinde (namaz kıldığı yerde) de 

namaz kıldım.” (Buhârî, el-İ’tisam bi’l Kitâbi ve’s-Sünne: 16, no: 6910, 

6/2673) 

Teberrükün bazı şekillerini kabul etmeyenler, ne diyorlardı?  

‘Ashab-ı Kiram, Peygamberimizin namaz kıldığı yahut bulunduğu 

yerlere teberrük etmek gayesiyle ziyarete gitmemişlerdir’ diyorlardı! 

Peygamberimizin Abdest Suyu İle Teberrük: 

Tâlik bin Ali anlatıyor: “Biz, Allah Rasûlü’nün (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) huzuruna çıktık. Ona biat edip beraber namaz kıldık. Sonra 

bizim memleketimizde olan bir kiliseden bahsettik. Bize temizlendiği 

suyun artığını vermesini istedi. O (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), su 
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isteyip onunla abdest alıp ağzını çalkalamış, sonra da onu bir kaba 

dökerek bize şunu emretmişti: “Gidiniz, topraklarına vardığınız zaman 

o kiliseyi yıkıp o mekânı bu suyla yıkayın, sonra da orayı mescit olarak 

kullanın.” Biz: “Topraklarımız uzak, hava da sıcak. Bu su yolda kurur” 

dedik. Bunun üzerine o: “Ona su katabilirsiniz. Su kattığınızda çoğalan 

su da temizdir” buyurmuşlardı. (Nesâî, Mesâcid, 11, no: 700, 2/369. 

Hatîb-i Tebrizi, Mişkâtü’l-Mesâbih, Salât: 7, no: 716. Ahmed İbn 

Hanbel, Müsned, no: 16293, 5/494.) 

Peygamberimizle ve ona ait olan şeylerle teberrük edilebileceğine 

delalet eden meşhur ve muteber hadislerin en açık ve net olanı bu 

hadistir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest suyunu bir 

kaba koyarak onlara vermiş, kendisinden istenileni yerine getirmiştir. 

Bu insanları özellikle Peygamberimizden su istemeye, bildikleri önemli 

bir sırrın sevk ettiği muhakkaktır. Medine’de kendi beldeleri de su ile 

dolu iken, azıcık bir su için, sıcak güneşe ve uzun mesafeye rağmen bir 

beldeden diğerine taşıma zorluğuna katlanmanın anlamı başka ne 

olabilir ki? 

Resûlüllah’ın Teri ile Teberrük: 

Enes İbn Mâlik (Radiyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: Resûlüllah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ümmü Süleym (Radiyallahu Anhâ)’nın 

evine girer, o yokken yatağında uyurdu. Bir gün yine gelerek onun 

yatağında uyudu. 

Ümmü Süleym (Radiyallahu Anhâ)’ya: “İşte Peygamber senin evinde, 

yatağının üzerinde uyudu.” denildiğinde, Ümmü Süleym (Radiyallahu 

Anha) hemen geldi. Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) terlemiş, 

teri yatağın üzerindeki bir deri parçasına toplanmıştı. 

Derhal çantasını açarak bu teri kurulamağa ve onu kavanozuna sıkmaya 

başladı. O sırada Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uyanıp: “Ey 

Ümmü Süleym! Ne yapıyorsun?” diye sordu. 
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O, “Ya Rasûlallah! Çocuklarımız için bunun bereketini umuyoruz” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “İsabet ettin!” 

buyurdular. (Müslim, Fezâil: 22, No: 2331/84, 4/1815.) 

Diğer bir rivâyette ise, Ümmü Süleym (Radiyallahu Anhâ) bu soruya: 

“Bu senin terindir, onu kokumuza katıyoruz. O, kokuların en 

güzellerindendir.” diye cevap verdi. (Müslim, Fezâil: 22, No: 2331, 

4/1815.) 

Bütün bu sahih rivâyetlerden anlaşıldığına göre, Rasûlüllah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) Ümmü Süleym (Radiyallahu Anhâ)’nın yaptığını 

görmüş ve uygun bulmuştur. Ümmü Süleym validemizin Resûlüllah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in terini bir rivâyette kokusu için, diğer bir 

sözünde ise bereket için toplaması arasında bir muaraza (çelişki) 

yoktur. Zira bu sözler Ümmü Süleym validemizin bu işi, iki maksatla da 

yaptığı şeklinde yorumlanabilir. (İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 11/74.) 

 

Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm) Gömleği ile Teberrük: 

“Şu gömleği götürün de babamın (Yakub’un) yüzüne sürün. Görücü 

bir hale gelir.” (Yusuf 93) 

“Vakta ki (gömleği getiren) müjdeci geldi. Onu yüzünün üzerine 

bıraktı da, O hemen çok iyi gören bir kimse oluverdi.” (Yusuf 96) 

 

Bu nasıl oluyor? Yusuf’un gömleği, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve 

Selem)’in cüppesi (ileride geleceği üzere) gibi şeylerin, ancak Allah’ın 

yapacağı bir şeyde (körü iyileştirmek gibi) bir bez parçası nasıl vesile 

kılınabiliyor? Buna ne diyeceksiniz? Elbetteki bir bez parçası gibi şeyle 

bu gibi hadiselerin tezâhürü (körün iyileşmesi vs.) ancak Allah’ın izniyle, 

vesile kılınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Allah, bir bez parçasını bile vesile 

kılıyorsa, kim bilir Allah dostlarını nelere vesile kılar? 
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Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Cübbesiyle Teberrük: 

Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallahu Anh)’ın kızı Esma (Radiyallahu Anhâ), 

Kisrâ’ya mensup (Acem hükümdarlarının giydiği) ipekten yaması 

bulunan, kenarları dîba (kalın kıymetli ipek) ile geçilmiş, taylasandan 

olan (iki parmak genişliğinde ipekten uzun şeritleri olan) cübbeyi 

çıkararak (göstererek): 

“İşte bu, Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in cübbesidir, bu 

cübbe vefâtına kadar Âişe (radiyallahü anhâ)’nın yanında idi. O vefât 

edince ben aldım. Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu giyerdi, 

biz de onu hastalar için yıkıyoruz, (suyunu onlara içiriyoruz) onunla şifâ 

talep ediliyor.” dedi. (Müslim, Libas ve Zinet: 2, No: 2069, 3/1641.) 

İmâm Nevevî (rahimehullah)’ın beyanına göre, bu hadis-i şerif, 

Salihlerin eserleriyle teberrükte bulunmanın müstehap olduğuna 

delalet etmektedir. (Sahih-i Müslim, Şerhü’n-Nevevî, 14/44.) 
 

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Mübarek Saçı ile Teberrük: 

Cafer İbnü Abdullah (Radiyallahu Anh)’ın babasından rivâyetine göre, 

Yermük günü Halid İbn Velid (Radiyallahu Anh) takkesini kaybedince: 

“Onu arayın.” buyurdu. İnsanlar onu ne kadar aradılarsa da 

bulamayınca: “Tekrar arayın.” buyurdu. Sonra bulunduğunda, onun 

eski bir takke olduğu görülünce, Halid (Radiyallahu Anh) (o takkeyi 

özellikle aratmasının hikmetini beyan etmek üzere) şöyle buyurdu: 

“Bir kere Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) umre yaptığında 

başını tıraş edince insanlar O’nun saçlarını almaya yarıştılar, ben 

hepsini geçerek alın saçını aldım ve bu takkenin içine yerleştirdim ve bu 

takkeyle beraber hangi muharebeye katıldımsa mutlaka (o mübarek 

saçın bereketiyle) yardım olunmakla rızıklandım (bana zafer nasip 

oldu).” (Taberânî, Mu’cem-i Kebîr, No: 3804, 4/104, Hâkim, Müstedrek, 
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No: 5299, 3/338, İbn Hacer, El Metâlibü’l Âliye, No: 4044, 4/90, Ebû 

Yâlâ, Müsned, no: 7183, 13/139) 

 

İmam Müslim, Sahih'inde şöyle kaydeder: 

Rasulullah (aleyhisselatü vesselam) Mina'ya geldi. Şeytan'ı taşlayıp 

kurban kestikten sonra, başını tıraş edip saçını insanlar arasında 

bölüştürdü. 

Diğer bir rivayette ise şöyle geçer: 

Rasulullah bir berber istedi; berber gelip Peygamber'in saçını tıraş etti. 

Rasulullah (aleyhisselatü vesselam), tıraş edilen saçlarını Ebu Talha'ya 

vererek onu halk arasında bölüştürmesini istedi. 

Yine Enes'ten şöyle nakleder: 

Ben bizzat, bir berberin Resulullah'ın (aleyhisselatü vesselam) saçını 

tıraş ettiğini, sahabelerin ise Hz. Peygamber'in etrafında döndüğünü ve 

bir saçını bile yere düşürmediklerini gördüm. 

Yine Buharî, Sahih'inde şöyle kaydeder: Rasulullah'ın (aleyhisselatü 

vesselam) eşi Ümmü Seleme'nin yanında Peygamber'e ait bir miktar 

saç vardı. Birisi göz ağrısına tutulduğunda, bir kabın içine biraz su 

koyarak Ümmü Seleme'nin yanına gönderir, o da Rasulullah'ın saçının 

kıllarını o suya değdirirdi ve o su hastaya şifâ vesilesi olurdu. 

Yine Sahih-i Buharî ve diğer kaynaklarda Ubeyde'den şöyle rivayet 

edilir: 

Rasulullah'ın (aleyhisselatü vesselam) saçının bir kılına sahip olsaydım, 

benim için bütün dünyadan ve dünyadakilerden daha iyi olurdu. 

Osman ibn Mevhab, 

“Ailem, Ümmü Seleme’ye bir bardak su gönderdi, Ümmü Seleme bize 

gümüş elbise kıyafet içinden Rasulullah’a ait bir saç teli çıkardı. Birine 
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göz değmesi durumunda bu saçı bir bardak su içine sallayarak hastanın 

şifa almasını sağlarlardı.” demiştir. (Buhari) 

Bu Hadisi şerifler, ashabın, Rasulullah’ın saç telini teberrük amaçlı 

sakladıklarını ve onunla teberrük edinerek Allah’dan şifa beklediklerine 

delildir. 

 

Resulullah’ın Ağız Suyuyla Teberrük: 

Sahih-i Buharî'de, Meğâzî kitabının "Mâ Kile Fî Livâi'n-Nebî" 

(Peygamber'in Sancağı Hakkında Söylenenler) babında, Sehl b. Sa'd'dan 

naklen Resulullah'ın (aleyhisselatü vesselam) Hayber Savaşı'nda şöyle 

buyurduğu nakledilir: 

"Ben yarın bu sancağı öyle birinin eline vereceğim ki, yüce Allah 

Hayber'in kapısını onun eliyle açacaktır. O, Allah ve Rasulu'nü sever, 

Allah ve Rasulu de onu severler."  

Râvî der ki, gece boyunca insanlar, yarın Rasulullah'ın, sancağı kimin 

eline vereceğini düşünüyordu. Sabah erkenden sahabeler Rasulullah'ın 

(aleyhisselatü vesselam) etrafını sardı. Her biri Rasulullah'ın sancağı 

kendisine vermesini umuyordu. 

Tam bu sırada Rasulullah (aleyhisselatü vesselam), "Ali nerede?" diye 

sordu. "Ya Rasulullah, gözleri ağrıyor." dediler. Bunun üzerine 

Rasulullah, Ali'yi yanına getirmesi için birini gönderdi... 

Buharî bu rivayetin gerisini "el-Cihad-u ve's-Seyr" kitabında şöyle 

nakleder: 

Rasulullah'ın (aleyhisselatü vesselam) emriyle Ali'yi getirdiler. 

Peygamber, Ali hakkında hayır duada bulundu ve ağzının suyundan 

biraz gözlerine sürdü. Ali'nin gözleri âdeta hiç rahatsız olmamış gibi 

ansızın iyileşti. 

İmam Müslim de, bu olayın gerisini Seleme b. Ekva'dan şöyle nakleder: 
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Ali'nin yanına giderek gözleri şişkin olduğu hâlde onu, Rasulullah'ın 

huzuruna getirdim. Peygamber, ağzının suyundan Ali'nin gözlerine 

sürdü ve o, göz ağrısından kurtuldu. Sonra Resulullah (aleyhisselatü 

vesselam) sancağı onun eline verdi. 

 

Hz. Peygamber'in Abdest Suyuyla Teberrük: 

Sahih-i Buharî'de Enes b. Mâlik'ten şöyle rivayet edilir: 

Rasulullah'ın (aleyhisselatü vesselam) yanındaydım. İkindi namazı vakti 

olmuştu ve insanların abdest için suları yoktu. Rasulullah'ın abdest 

alması için, ona bir kap su getirdiler. Hz. Peygamber elini o kaba 

soktuktan sonra herkesin o sudan abdest almasını emretti. Ben kendi 

gözlerimle Rasulullah'ın parmaklarından su kaynadığını gördüm; o 

sudan oradakilerin hepsi abdest aldı. 
 

Yine Buharî Câbir b. Abdullah'tan şöyle nakleder: 

Bir gün ikindi namazı vakti Rasulullah'la oturmuştuk; abdest için su çok 

azdı, onu da bir kaba dökerek Rasulullah'a getirdik. Rasulullah 

(aleyhisselatü vesselam) elini o kaba sokup parmaklarını açarak, 

"Abdest almak isteyenler, abdestlerini alsınlar, bereket Allah'tandır." 

buyurdu. 

Ben gözlerimle Allah Rasulu'nün parmaklarının arasından su 

kaynadığını gördüm. Oradakilerin hepsi o sudan abdest aldılar, içtiler. 

Ben şahsen o kaptan bir miktar su içtiğim için asla pişman değilim, 

bundan dolayı kendimi kınamıyorum. Çünkü o suyu hayır ve bereket 

kaynağı olarak görüyorum. 

Râvi der ki: Câbir'e, "O gün kaç kişiydiniz?" diye sorduğumda, "O gün 

bin dört yüz kişiydik." dedi... (Diğer bir rivayete göre "Bin beş yüz 

kişiydik." demiştir.) 
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Resulüllah’ın Başının ve Göğsünün Suyuyla Teberrük:  

Buharî, Hudeybiye antlaşması olayında Urve b. Mes'ud'dan Rasulullah 

(aleyhisselatü vesselam) ve ashabı hakkında şöyle kaydetmiştir: 

“Vallahi Rasulullah (aleyhisselatü vesselam) ağzından ve burnundan 

dışarı attığı bir şeyi insanlar kapışıyor, onları başlarına, yüzlerine ve 

bedenlerine sürüyorlardı. Rasul-i Ekrem abdest aldığı zaman, insanlar 

onun abdest suyuyla teberrük etmek için nerdeyse birbirlerini 

öldüreceklerdi.” 

 

Resulullah'ın (aleyhisselatü vesselam) Okuyla Teberrük: 

Buharî, Hudeybiye antlaşması hakkında şöyle yazar: 

"Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) ashabıyla birlikte Hudeybiye 

yakınlarında bir su birikintisinin başında indiler. Yanındakiler 

ihtiyaçlarını gidermek için sudan az az alıyorlardı, nihayet gölcüğün 

suyu bitti. Bunun üzerine susuzluktan dolayı Rasulullah'a yakındılar. 

Rasulullah (aleyhisselatü vesselam), okluğundan bir ok çekerek onu o 

gölcüğe sokmalarını emretti. 

Râvi der ki, "Vallahi oku soktukları yerden su kaynamaya başladı ve 

oradakiler orada oldukları müddetçe onun suyundan alıp içiyorlardı." 

 

TEBERRÜK HAKKINDAKİ KISA HADİSLER 
 

İsa İbni Tahman diyor ki, 

“Enes bize (Rasulullah’dan kalma) iki eski pabuç çıkardı.” (Buhari) 

Ebu Burde diyor ki; 

“Aişe bize yünlü bir elbise çıkardı. Sonra dedi ki, (Rasulullah’ın) ruhu bu 

elbise içinde iken çıktı.” (Buhari) 
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Asım diyor ki, 

“Enes’in yanında, Rasulullah’ın çatlamış bir bardağını gördüm.” (Buhari) 

Esma Binti Ebu Bekir bize (Rasulullah’ın) bir cübbesini çıkardı, "bu Aişe 

ölmeden önce yanındaydı ölünce ben aldım, biz bununla hastaları 

şifalanmaları için yıkarız.” dedi. (Müslim) 

 

TEBERRÜK HAKKINDA BAZI ALİMLERİN GÖRÜŞLERİ 

Bu konuda Vehhabilerin imamı İbn Teymiyye bile, İmâm Ahmed’in Nebi 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in minberine ve topuzuna el sürmeye 

ruhsat verdiğini nakletmektedir. İbn Ömer, Said bin Müseyyeb ve 

Yahya bin Said gibi Medine fukahasından bazı âlimlerin böyle 

yaptıklarını aktarmaktadır. (İbn Teymiyye iktizau's-sıratil müstakim 

s.367) 

İmâm Şemseddin Abdullah bin Ahmed ez-Zehebî bu hususta şöyle bir 

mütalada bulunur: 

Oğlu Abdullah bin Hanbel’in rivâyet ettiğine göre, Ahmed bin Hanbel’e 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabrine el sürmenin ve öpmenin 

hükmünden sorduklarında bunda bir beis olmadığını söylemiştir. Eğer 

“Sahâbe böyle bir şey yapmış mıdır ki bu câiz olsun” diye sorulacak 

olursa, şöyle cevap vermek mümkündür: “Sahâbeyi Kiram, onu 

hayattayken görmüş ve yeteri kadar beraber olmuşlardır. Ellerinden 

öpmüş, abdest suyunu alabilmek için birbirleriyle yarışmış ve hac 

yaptığı zaman onun saçlarını bölüşmüşlerdi. Burnunu temizlediği 

zaman çıkanları elleriyle yakalayıp yüzlerine bile sürmüşlerdi. Onun 

kabrine sürekli gelerek, saygıyla el sürmek ve öpmek arzusu, bizlere 

sahâbe gibi bir imkan nasip olmadığından, kaynaklanmaktadır. 

Görülmüyor mu ki Sabit el-Benani “Bu eller Allah Rasulü (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)’in ellerine dokunmuştur” dediğinde, Enes bin Mâlik 

onun ellerini öpüp nasıl başına koymaktadır. Bu gibi işler sadece ve 
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sadece Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e olan muhabbetin 

taşkınlığından kaynaklanmaktadır. 

 

İmâm Ahmed ibni Hanbel’in Teberrük Hakkındaki Görüşleri 

Abdullah bin Ahmed şöyle söylemektedir: “Ben babamı, Nebi 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ait bir kılı öperken görmüştüm. O kılı 

gözlerine sürdüğünü ve suyun içine koyarak o sudan içerek şifa 

dilediğini de gördüğümü zannediyorum. O, suyun daha güzel olacağı 

düşüncesiyle Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ait büyük bir kabı 

yıkayarak, artık suyu içmişti. Onun zemzem suyundan da şifa 

beklediğini gördüm, onu ellerine ve yüzüne sürmekteydi.” 

Ben Zehebî (ö.748/1374) diyorum ki: “İmâm Ahmed’i inkar edip 

beğenmeyenler neredeler acaba? Abdullah bir gün, Allah Rasulünün 

minberi ve hücreyi nebi ile teberrük edenlerin halinden sormuş. İmâm 

Ahmed de: “Ben bunda bir sakınca görmüyorum” diye cevap vermiştir. 

Allah Hâricîlerin ve bid’atçilerin görüşlerinden bizleri ve sizleri 

muhafaza etsin.” (İmam Zehebî, Siyer-ü E’lâmü’n-Nubelâ, 11/212.) 

Görülüyor ki, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zatından ayrılan 

en ufak zerrelere hatta başkaları için pis, çirkin sayılan şeylerine bile 

nasıl kıymet verdikleri bu haberlerden anlaşılmaktadır. Bu saygı ve 

edebler mübarek tükrüğünün ve mübarek uzuvlarına değmiş olan 

abdest sularıyla sahâbenin faydalanması, Peygamberimizin (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) onlara duâ etmesinden dolayı mı, yoksa madde olan 

bu şeylerin en şerefli bir zattân (kainatın efendisinden) ayrıldığı için mi 

kıymetli olmasından kaynaklanmaktadır? Elbetteki böyledir. 

Humeydî’nin, Buhârî’den ve Müslim’in sahihinden topladığı kitabında, 

Sehl bin Sa’da diyor ki: ‘Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

mübarek gömleğini bana hediyye etmiş idi. Annem, benden almak 
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istedi. Bunu kefen yapmak için, saklayacağım dedim. Rasulüllah 

efendimizin mübarek gömleği ile bereketlenmek istedim’ dedi.  

Görülüyor ki, Eshabı kiram, Resûlüllah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

mübarek gömleğini, azabdan kurtulmak için vesile ve sebep 

yapıyorlardı. (Benzeri olay Buhârî, Edep; 39) 

İmâm Müslim (rahmetullahi aleyh) sahihinde diyor ki, Resulüllah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sabah namazını kılınca, Medine halkı, 

içinde su bulunan kablarla huzuruna gelirlerdi. Her kaba mübarek 

ellerini sokardı. (Tevessülü kabul etmiyenlerin itibar ettikleri 

âlimlerinden) İbnül Cevzî (Beyan-ül müşkil-il Hadis) kitabında diyor ki, 

Medine ahalisi böylece Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile 

bereketlenirler idi. Bir âlime gelip de böyle bereketlenmek isteyenleri, 

âlimin boş çevirmemesi iyi olur. İbn Cevzî’nin bu sözü ve İmâm 

Nevevî’nin (Sahih-i Müslim) şerhindeki yazıları ve Kadi İyadın (Müslim 

şerhi) ve Hanefî âlimlerinden Abdüllatif İbn Melek’in yazılarından 

anlaşılıyor ki, böyle bereketlenmek, faidelenmek, Hâricîlerin zan 

ettikleri gibi, yalnız Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mahsus 

değildir. 

Ashabı kiramdan sonra, selef-i salihin de teberrükle ilgili bu nevi 

tatbikatları, kendi dönemlerinde devam ettirmişlerdir. 

 

İmâm Ahmed b. Hanbel ile İmâm Şafî hazretleri arasında geçen şu 

hadise buna ne güzel bir misaldir: 

İmâm Şafi’nin talebelerinden olan Rabî bin Süleyman anlatır: “Bir gün 

İmâm Şafî bana; ‘Rabî bu mektubu al, Ahmed bin Hanbel’e götür ve 

cevabını bana getir.’ dedi.” 

Ben mektubu Ahmed b. Hanbel’e götürdüm. Ahmed bin Hanbel 

mektubu okuduktan sonra çok sevindi. Ahmed bin Hanbel üzerindeki 

gömleği çıkarıp bana hediye etti. Mektubun cevabını İmâm Şafi’ye 
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getirdim. İmâm Şafi bana; ‘Sana hediye edilen gömleği alıp seni üzmek 

istemeyiz. Ancak, hiç olmazsa onu bir suya batır ve o suyu bize ver ki, 

biz de o gömleğin bereketine böylece ortak olalım’ dedi.” (İbnü’l-Cevzî, 

Menâkıbü’l-İmâm Ahmed bin Hanbel, s: 609-610) 

Burada dikkat edilecek husus; bu kıssayı eserine alıp bize anlatan İbnü’l 

Cevzî, tevessülü kabul etmeyenlerin de itibar ettiği âlimlerindendir. 

 

Sonuç olarak, bu kadar ayet ve hadis, salihlerle bereketlenmenin 

delillerini bildirirken, açık bir Peygamber ve sahabe düşmanlığıyla bu 

delilleri inkar ederek ümmeti şirkle itham edenler, hangi tahrifçi 

modernistlerden ilham alıyorlar sormak gerek? 
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“Kur’an’da 323.015 harf, 

77.439 kelime vardır...” İmam Süyutî (rahmetullahi aleyh) 
 

- Kur’an’ı orjinal metniyle başından sonuna kadar 1 kez bile okumamış 

olan Mealciler, bütün harflerini ve kelimelerini teker teker sayan 

allâmelere ‘kafir’ diye hitap edebiliyor! Zaman, bilgi kirliliği zamanı... 

 

Masanın üstünde, yarısı suyla dolu bir bardak vardı: 

Pesimist: “Bu bardağın yarısı boş!” 

Optimist: “Bu bardağın yarısı dolu!” 

Kemalist: “Atam olmasaydı, bu bardak olmazdı!” 

Mealist: “Bardağa inanırız ama suya inanmayız!” 

Selefist: “Bardağı ve suyu bizden başkası bilemez!” 

Şiist: “Bardağa ve suya yemin olsun, hepiniz kafirsiniz!” 

Ateist: “Bardak ve su, masanın üstünde tesadüfen oluşmuştur!” 

Deist: “Bardağı Allah yapmıştır ama hiçbir amacı yoktur!” 

Komünist: “Bardak da bizim, su da bizim!..” 

 

Mealist: Tek efendi Allah'tır. Mevlid kandili de neymiş? 

Hoca: Makineler aşık olamaz toraman! Seni anlıyorum... 

"Yûsuf, onlardan, kurtulacağını düşündüğü kişiye, ‘Efendinin yanında 

beni an’ dedi..." (Yusuf 42) 

 

Bu ümmetin % 90’ı Sünnî’dir. 

Her sıkıştıklarında ‘mezhepçilik yapmayın’ yaygarası koparan Şii İran, 

bugün Halep’te sırf Sünni olduğu için kadınların ırzına geçiyor, 

çocukların kafalarını koparıyor! 

Bu Şii haydutlardan biri gelip size, ‘mezhepçilik yapma’ türküsüne 

başladığında yüzüne tükürün...
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Tevessülün Kur'an, Sünnet ve Ulemâdan Delilleri 

(Vesile Kılmak) 

 

Ceddimiz Selçuklu ve Osmanlı'dan bize miras kalan bu güzel 

vatanımıza, Müslüman kanı dökerek idareyi ele alan Vehhabi Suud 

hükümeti tarafından, Selefîlik kisvesi altında kana davet yapan(!) 

militan hocalar gönderiliyor. Bu tahrifçiler, Arabistan'dan büyük bir 

mali destek alarak, dernek ya da vakıf adı altında açtıkları yerlerde, bin 

yıldır Ehli sünnet vel cemaat itikâdında olan bu millete, İngilizlerin 

kurduğu bir bid'at ideoloji olan Vehhabîliği dayatmaya çalışıyorlar. 

Bu bâtıl öğretileriyle ilmi altyapısı olmayan Müslümanları zehirlerken, 

pak ve temiz itikâdımızda olan onlarca meseleyi de bir çırpıda inkar 

etme cür'etinde bulunuyorlar. 

Eski meseldir: Su uyur, düşman uyumaz! 

Birlik ve bütünlüğümüze kasteden bu İngiliz değnekçisi düşmanın, 

tarafımızdan hafife alınması büyük bir hata olur. Zira geçenlerde 

gördüğüm İmam hatibin bir akâid kitabında bile, bu bâtıl yolcuların 

sapkın imamlarından biri olan İbni Teymiye'nin methedildiğine şahid 

olmuş ve şaşırmıştım. 

Yine Diyanetin hazırladığı bir takvim yaprağında, tevessülü, yani vesile 

kılmayı küfür ve şirk sayan ifadelere rastladım ve taacüb ettim… 

Anladım ki, ‘sızıntı-sızıntı’ diye diye Diyanetimizin içine kadar sızmışlar, 

bizimkilerse uyumuşlar. 

Bu yazımda inşaallah tevessül konusunda âyet, hadis ve alimlerimizin 

zikrettiği delilleri nakledeceğim. Tevfik ve hidayet Allah’ımızdandır... 

Öncelikle anlaşılması gereken şey, bir Peygamberin veya bir evliyanın 

yüzü suyu hürmetine dua etmek, onlara ibadet etmek değildir.  
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Bu sadıklardan bazıları ile tevessül eden bir Müslüman, bu 

davranışlarını onlara ibadet etmek niyetiyle yapmaz. Sadece, bu 

salihler, Allah nezdinde büyük bir makam sahibi oldukları için, Allah'a 

onlarla tevessül eder. 

Müslüman, bu kişilerle teberrük ettiğinde, faydayı veya zararı bunların 

yarattıklarına da inanmaz, Allah'ın yarattığına inanır. Sadece 

isteyeceğini, onların hürmetine Allah’tan ister. 

Bu inceliği idrak edemeyen cahil Selefîciler ise şöyle der: 

‘Fatiha'yı okurken, 'ancak senden yardım dileriz' cümlesini boşuna 

okumayın! Siz Allah'tan başkasından yardım istiyorsunuz!’ 

Ben de bu takiyeci Vehhabilere şöyle derim; 

“Bacağınız kırılınca doktordan yardım istemeyin, müşrik olursunuz! 

(Kırıkçı Selim abiye gidin siz, düzeltir sizi o!) 

Eviniz yanarsa, itfaiyeyi arayıp yardım istemeyin, bu da şirktir zira!” 

(Sebepleri aradan çıkarın, boşverin itfaiyeyi falan! Açın ellerinizi ve dua 

edin ateşin yanında, sıcacık bir kalple!) 

Düşünmelisin ki, bu dünyada her şeyi sebeplerle yaratmak ve vesileler 

kullanmak Allah'ın adetidir. 

Mesela, 

Hidayetin vesilesi Peygamberlerdir. 

Peygamberlerine verdiği emirlerinin vesilesi meleklerdir. 

Ezelî kelimelerinin vesilesi, kutsal Kitaplar ve sahifelerdir. 

Yağmurun vesilesi bulutlardır. 

Bitkilerin vesilesi topraktır. 

Portakalın vesilesi ise ağaçtır. 

Balın vesilesi arı, sütün vesilesi ise inektir... 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

241 

Sonucu yaratanın Allah olduğunu idrak edemiyen Selefî de, olsa olsa 

sinektir!.. 

Allah Teâla’nın her şeyi bir sebebe bağlamasının bir hikmeti de şudur: 

Vasıtasız olan şeylerin idraki, anlaşılması ve münasebetleri bilinemez. 

Örnek; Adem aleyhisselam’ın annesiz ve babasız olarak yaratılması… 

Yaratıcımız, bu ilk insanı vesilesiz olarak yarattığı için, nasılını, nicesini 

kimse idrak edemiyor. Ancak, ‘Ol dedi ve oldu’ diyebiliyoruz. 

Bu girizgahtan sonra, şimdi de Ehli sünnet ulemâsının konuyla alakalı 

olarak kıymetli kitaplarında zikrettikleri delillere geçelim; 
 

ÂYETLERDE VESÎLE 

Allah Teâlâ koruduğu Kitabında; “Ey iman edenler! Allah’a karşı 

gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda 

cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” buyuruyor. (Mâide 35) 

Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah, 'O’na yaklaşmaya vesile arayın' 

buyurmuşken, sebeplerin tamamını aradan çıkarıp içi boş sloganlarla 

bağıran cahiller, yüksek tonajlı sesleriyle neyi gizlemek istiyorlar? 

(Müslüman bir idarecimiz, “Sesinizin yüksek çıkması, bir suçluluk 

psikolojisinin gereğidir!” diye ayar vermişti bir Yahudiye, 

unutmuyorum…) 

Rûhul Beyân tefsirinde, yukarıdaki âyetin tefsiri yapılırken şöyle 

denmiştir: 

“Bil ki, ayeti kerime, açıkça vesileye yapışmayı emretmektedir, öyleyse 

vesile gereklidir. Çünkü Allah’u Teala’ya vuslat, bir vesile ve bir vasıta 

ile olmaktadır. Bunun için en güzel vesile ve vuslat yolu da, hakikat 

alimleri ve tarikat şeyhleridir. 

İnsanın, kendi başına amel etmesi, benlik ve varlık duygusunu 

arttırabilir. Fakat peygamber ve velilerin tarifi, mürşidin işareti ve 
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nezareti ile yapılan amelde, benlik duygusu bulunmaz. 

Böyle bir amel, tâlibi, Rabbul Âlemîne ulaştırır. Ehl-i Hayrın ve salihlerin 

sohbetinde büyük bir şeref ve saadet vardır.” 

Yaratıcımız Allah, bir başka ayette vesileyi şöyle anlatıyor; 

"Derken Âdem Rabb'ından birtakım kelimeler aldı, (onlarla tevbe etti. 

O da) tevbesini kabul etti. Muhakkak O, tevbeyi çok kabul eden, çok 

esirgeyendir." (Bakara 37) 

Âdem aleyhisselam, ağaçtan yedikten sonra, “Ey Rabbim! 

Muhammed’in hakkı için beni affet!” diye duada bulunmuştur. 

Yukarıdaki ayette zikredilen, 'birtakım kelimeler'den kasıt, bu hadis-i 

şerifte zikredilen kelimelerdir. 

Bu hadisi İmam Hâkîm, Hazreti Ömer’den rivayet edip sahih olduğunu 

'El-Müstedrek' adlı kitabında açıklamıştır. Aynı hadis, İmam Beyhaki’nin 

'Delâilun Nübüvveh', İmam Taberani’nin 'El-Mü'cem El-Evsat' ve 'El-

Mü'cem Es-Sağir' adlı kitaplarında da rivayet edilmiştir. 

 

YAHÛDİLERDE, VESİLE (ARACI) OLARAK PEYGAMBERİMİZ  

Bi hakkı Muhammed (aleyhisselatü vesselam) 'Peygamber Efendimizin 

hakkı için'; 

Bu cümle, Yahudiler için bile zafer vermiştir. Kur’an, bunu güzel 

kelimeleriyle şöyle kanıtlıyor: 

"Kendilerine, ellerindekini (Tevrat’ı) tasdik eden bir kitap (Kur’an) 

gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce (bu kitabı getirecek 

Peygamber ile) inkarcılara (Arap müşriklerine) karşı yardım 

istiyorlardı. (Tevrat’tan) tanıyıp bildikleri (bu Peygamber) kendilerine 

gelince ise, onu inkar ettiler. Allah’ın lâneti inkarcıların üzerine 

olsun." (Bakara 89) 
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Allah'ın kitabına şüphesiz olarak inanan bir kimse için, sadece üstteki 

ayet bile vesile kılmaya bir delil olarak yeterli gelecektir. 

Ancak biz, imanımızın nuru kuvvetlensin ve kalbimiz tatmin olsun diye, 

bu ayet hakkında birkaç müfessirden de nakil yapalım: 

 

1. İmam Kurtubî 

İmam Kurtubî, bu vesile kılma geleneği ile ilgili olarak, ibni Abbâs’ın 

sözlerini aktarıyor: 

"Hayber Yahudileri, sıkça Gatafan kabilesiyle savaşıyorlardı. Savaşın 

sonunda Yahudiler kaybettiler. 

Yahudiler tekrar saldırdıklarında ise, şu şekilde duâ ettiler: “(Ey 

Allah’ım), Bize ahir zamanda gönderecegini söz verdiğin, ümmî olan 

Peygamberin hürmetine, bize onlara karşı yardım et.” 

Abdullah ibni Abbâs şunu ekliyor: Her düşmanlarıyla karşılaştıklarında 

bu şekilde dua ettiler ve Gatafan kabilesini yendiler. Ama 

Peygamberimiz aleyhisselam geldiğinde, onu inkar ettiler. O zaman 

yüce Allah bu ayeti indirdi: “Ve önceden kendileri düşmana karşı zafer 

için dua ettiklerinde... (Son peygamber Muhammed (aleyhisselatü 

vesselam) ve ona inen Kur'ân'ın vesilesiyle)” (Kurtubi El Câmiul 

Ahkamul Kur'an, Bakara 89 tefsirinde) 

2. Mahmud Âlusî 

Bu ayet, Beni Kureyza ve Beni Nadır hakkında inmiştir. Onlar Evs ve 

Hazreç'e karşı zafer için dua ediyordular, bu, Peygamber efendimizin 

Peygamberliğinden öncedir. 

İbni Abbas ve Katade, aynı gerçek için ifade verdi. Müşriklere karşı 

zafer için, o (peygamberin)’nun vesilesiyle, Allah’a dua ettiler. 

Es-Sudiyy: "Onlar ve müşrikler arasında savaş var iken, Tevrat'ı açtılar 

ve ellerini Peygamberin yazıldığı yere bastılar ve duâ ettiler: 'Ey 
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Allah'ım, biz sana, bize göndereceğini söz verdiğin ahir zaman 

peygamberinin vesilesiyle duâ ediyoruz; bize bugün düşmanlarımıza 

karşı zafer ver.' Ve bu duadan sonra savaşı kazandılar." (Mahmud Alûsî, 

Rûhul mânî (1:320)) 

3. İmam Celaleddin Mahallî ve Celaleddin Suyûtî 

"Yahudiler şu sekilde dua ediyordular: 

'Ey Allah'ım, bize, ahir zaman peygamberinin vesilesiyle zafer ver.” 

(Mahallî ve Suyûtî, Tefsir ul Celaleyn) 

4. İmam İbni Kesir 

"Yahûdiler, Arap müşriklerini yenmek için, Muhammed'in 

(aleyhisselam) vesilesiyle dua ediyordular." (İbni Kesir, Tefsir ül Kur'ân-

ül azîm) 

 

Şunu bir kez daha vurgulayalım ki, vesile yapmak demek, vesile yapılanı 

ilahlaştırmak demek değildir. 

Mesela inkarcılar, Fatiha sûresinde okuduğumuz “Ancak sana kulluk 

eder, ancak senden yardım isteriz” ayeti kerimesini okuyarak, 'Hem 

Ancak Allah’tan yardım isterim diyorsun, hem de şeyhten yardım 

istiyorsun' diyorlar! Alimlerin yolunu terkettikleri için sapan bu 

cahillere, sadece şu ayeti kerimeyi okumak bile cevap olarak yetecektir: 

Kitâbımız Kur’an’da, Cebrail (aleyhisselam), Meryem validemize şöyle 

diyor: 

“...Sana tertemiz bir erkek çocuk vermeye geldim.” (Meryem 19) 

Burada inkarcılara sorulması gereken soru şudur: Ayette sabit olduğu 

üzere Cebrail, 'Çocuk vermeye geldim' diyor. Şu halde çocuğu veren 

kimdir? 

Eğer derseniz ki, 'Çocuğu veren Cebrail’dir' o halde siz de şirke 

düştünüz demektir. Yok eğer derseniz ki, 'Çocuğu veren Allah’tır, 
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Cebrail vesiledir' bu kez de kendi iddianızı çürütmüş oluyorsunuz. Bu ne 

menem çelişkidir? 

Örnekte görüldüğü üzere, bir mürid şeyhini yahut bir Peygamberi vesile 

yaparken ve himmet isterken, verecek olanın Allah olduğunu bilerek 

salih kulu vesile yapar. Bu işi anlamak işte bu kadar basittir. 

Ancak inkarcılar, ehli bid'at oldukları için Kur'ân'ı anlayamıyorlar ve 

sebep-müsebbib ilişkisini çözemiyorlar. 

İmam-ı Gazâlî rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor: "Üç kimse, Kur’an’ı 

Kerim’in manasını anlayamaz: 

1. Tefsir ilmini bilmeyen, 2. Fâsık, 3. Bid’at ehli." (Tuhfet-üs-salikîn) 

Bir başka örnek vereyim, belki bu sefer anlarlar; 

Kur’an’da İsa aleyhisselam’ın ölüleri dirilttiği, hastalara şifa verdiği 

bildiriliyor: 

"Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o 

kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri 

diriltirim." (Âl-i İmran 49) 

Şimdi burada ölüleri dirilten kimdir? 

Eğer derseniz ki İsa’dır, şirke düştünüz demektir! 

Yok eğer derseniz ki, 'Allah diriltiyor, İsa nebîyi buna sebep (vesile) 

etmiş'; artık bir gelişme göstermeye başladınız demektir. (Aferin!) 

Yine mi olmadı? 

"Dirilten ve öldüren O’dur..." âyetini mi okuyorsun bana, peki şu âyete 

ne diyeceksin? (Yunus 56) 

"...Davud, Câlût’u öldürdü..." (Bakara 251) 

Şimdi bu ayete göre Davud aleyhisselam ilah mı oldu? (Hâşâ ve kellâ) 

Yoksa Kur’an’da bir çelişki mi var sence?! (Bin kere Hâşâ!) 
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Taşı atan Davud'dur, atma gücünü yaratan Allah'tır, canını alan 

Allah'tır. Câlût'un canını almada Davud'u vesile etmiş ve ona liderlik 

vermiştir. 

'Selef, selef' diyorsunuz da biraz o selef alimlerinin kitaplarını 

okusaydınız böyle 'telef' olmazdınız… 

(Bütün mezhepsizler bid'at ehlidir. Bid'atın zulmeti kalbi karartır. Ehli 

Sünnet olmayan kişi, Arapçayı çok iyi bilse de Kur'an'ı kerîmi doğru 

anlayamaz. Kur'an'dan Allah'ın muradını değil, kendi anladığını yazar ve 

insanları hevâsına sürükler. 

Yetmiş iki sapık fırka, Vehhâbî-Selefîler, İbni Sebeciler, Ondokuzcular, 

Modernistler ve diğerleri, Ehl-i sünnet olmadıkları için Kur’an-ı Kerîm'i 

doğru anlayamazlar. Kur'an-ı kerimi yanlış anlamaları, bid’at ehli 

olduklarından dolayıdır. Onların "Kur'an'dan söylüyoruz!" demeleri de 

el çabukluğuyla yapılmış olan bir illüzyondur...) 

 

HADİSLERDE TEVESSÜL 

İmam Taberâni’nin rivayet ettiğine göre, “Hazreti Ali’nin annesi Fatıma 

bintu Esed vefat ettiğinde, Peygamber Efendimiz onun kabrine inip her 

tarafına dokundu. Cenaze geldiğinde onu kendi elbisesiyle sardı. 

Defnettikten sonra şöyle dua etti: “Yâ Allah! Benim ve benden önceki 

bütün Peygamberlerin hakkı için onu bağışla.” 

(İmam Taberâni, bu hadisin senedindeki rivayetçilerin, sahih hadislerin 

rivayetçileri olduğunu söylemiştir. Ayrıca bu hadisi Hafız İbni Hibban, 

Hafız Ebu Nu’aym ve Hafız Deylemî de rivayet etmişlerdir.) 

Şimdi de hem Peygamberi hem de salih kimseleri vesile edinmeye delil 

olan bir nakil paylaşalım: 

Enes radıyallahu anh’den den rivâyet edilmiştir ki: "Halk yağmursuz 

kalıp kıtlığa uğradıkları zaman Ömer İbnul Hattab, (Peygamber’in 

amcası) Abbas İbni Abdilmuttalib’i vesîle edinerek yağmur duası yapar 
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ve duada, “Ya Allah! Bizler, Peygamberimizi vesîle edinerek sana 

niyaz ettiğimizde bize yağmur ihsan ederdin. Peygamberimizin 

amcasını vesîle edinerek senden niyaz ediyoruz. Yağmur ihsan eyle.” 

(Buhari, İstiska: 3) 

İbni Abbas (radıyallahu anh), Ömer'den üstün değildir. Ancak hazreti 

Ömer (radıyallahu anh) gibi bir sahabi, Peygambere yakın olması 

hasebiyle İbni Abbas’ı vesile yapıyor... 

Buna göre hem bir Peygamberi, hem de Allah Teala’ya ve 

Peygamberine yakın olduğuna inandığımız kişileri vesile yapmak, 

Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da adetidir ve bunun önemini 

anlatması açısından büyük bir delildir. 

Yine Hafız İbni Kesîr rahimehullah'ın naklettiğine göre, Yemame 

vakasında, Müslümanların şiarı (nişanı) “Ey Muhammed! Bize yardım 

et” sözleriydi. (İbni Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye:6/324) 

Abdurrahman ibni sa’d (radıyallahu anh) şöyle anlatıyor: 

“Bir kere Abdullah ibni Ömer (radıyallahu anhuma)nın ayağı uyuştu, o 

zaman bir adam ona: “En sevdiğin insanı an” dedi. O da “Ya 

Muhammed!” der demez bağlardan kurtulmuş gibi rahatladı." (Buhari, 

el-Edebü’l-müfred:438, No:993, sh: 262) 

Dikkat edin, bu sahabeler, Peygamberimizin vefatından sonra onu 

vesile etmişler, himmet istemişlerdir. (Allah hepsinden razı olsun!) 

Şimdi soruyorum; Bu sahabe efendilerimiz, hayırlı insanları vesile 

yaptıkları için müşrik mi oldular ey reformistler?! 

Başka bir hadisi şerifte ise: 

Mus’ab, İbn-i Sa’d (radıyallahu anh)’dan rivayet ediyor: “Siz ancak 

zayıflarınız hürmetine yardım olunuyor ve rızıklandırılıyorsunuz.” 

(Buhari, Cihad: 75 No:2739, 3/1061; Nesai, Cihad: 43, No: 3178, 6/352, 

6/45; Adurrezzak, el-Musannef, No: 9691, 5/303) 
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Eğer bir şeyin hürmetine istenilmeyecek olsaydı, Allah’ü Teâlâ bir şey 

hürmetine rızıklandırmazdı. 

Yine konuyla alakalı, İbni Mes’ud (radıyallahu anh)'dan rivayet edilen: 

“Allah, onlar sebebiyle yer halkından belaları kaldırır.” hadis-i şerifi de 

bazı insanlar sebebiyle belaların def edildiğini bildiriyor. (Ali el-Müttaki, 

Kenzu’l Ummal, No: 34612, 12/190; Ahmed İbni Hanbel, El-Müsned, 

No: 896, 1/238) 

Peki, Peygamberimizin hayatta olduğu zaman bile, 'hürmetine rızık 

verilen, sebebi ile belalar kaldırılan' bu insanlar kimdir soruyorum? 

Bakın, son hafız İmam Suyûtî bu konuda ne buyuruyor: 

“Hadisi şerifteki zayıflardan murad; Resulullah (sallallahu aleyhi ve 

sellem) zamanındaki fakir muhacirlerdir. Kutup ve Gavs onlardandır. 

Onlara, “Allah’ın kulları, Rahman'ın kulları” denirdi ki, Kur’ân-ı 

Kerîm'de de (İnsan suresi 6, Furkan suresi 63) bu tabirler mevcuttur. 

Zamanımızda bu zatlara 'Kutup', 'Gavs', 'Evtâd', 'Nücebâ' ve 'Ebdal' 

(birler, dörtler, yediler, kırklar, üçyüzler) şeklinde isimler 

verilmektedir." (Suyuti el-Havi 2/455) 

 

KULLARDAN YARDIM İSTEMEK (HİMMET) 

Utbe bin Gazvan (radıyallahu anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, 

Resulullah efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmaktadır: 
 

“Sizin biriniz bir şey kaybederse yahut yanında arkadaşı bulunmadığı 

bir yerde yardım dilerse: ‘Ey Allah’ın kulları bana yardım edin! Ey 

Allah’ın kulları bana imdad edin!’ desin. Çünkü Allah’ın bizim 

göremediğiz kulları vardır.” (Taberani, el-Mu’cemu’l Kebir, No:290, 

17/117; Heysemi, Mecmâ'uz’zevaid, No: 17103, 10/188) 
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Abdullah ibn-i Mes’ud (radıyallahu anh)'dan rivayet edilen diğer bir 

hadisi şerifte, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurmuştur: 

“Sizin birinizin sahrada hayvanı kaçarsa: ‘Ey Allah’ın kulları hapsedin! 

Ey Allah’ın kulları durdurun’ diye seslensin. Çünkü Allah’ın 

yeryüzünde hazır bulunan kulları vardır ki, kısa bir zaman içinde onu 

tutarlar.” (Ebu Ya’la, El-Müsned, No:5269, 9/177, İbni Hacer, el-

Metaibu’l Aliye, No:3375, Taberani, El-Mu’cemu’l Kebir, No: 10518, 

10/217, Deylemi, Müsnedü’l Firdevs, No: 1311, 1/330) 

İşte farklı rivayetlerle gelen ve aynı manayı işaret eden bu hadisi 

şerifler, ismini dahi bilmediğiniz insanlardan himmet istemenin, 

meşruiyetinin açık delilleridir. 

Şimdi bu hadis-i şerifler, “Ancak sana ibadet eder, ancak senden 

yardım isteriz” ayeti ile zıtlaşıyor mu? Peygamberimiz, neden 

doğrudan Allah Teala’yı işaret etmiyor da “Ey Allah'ın kulları 

durdurun” buyuruyor? 

O halde Peygamber Efendimiz de mi şirk koşuyor? (hâşa)  

Ey münkirler, buna nasıl cevap vereceksiniz? 

Bir deveyi bulmak için bile, ismini dahi bilmediğiniz insanlardan 

“himmet” istemeyi, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) tavsiye 

ediyor. Bu da inkarcılara büyük bir derstir. 

 

Süheyb (radıyallahu anh)’dan rivayete göre, Resulüllah (aleyhisselatü 

vesselam) Bürûc suresinde zikredilen Ashab-ı Uhdûd kıssasındaki 

çocuktan bahsederken şöyle buyuruyor: 

“O çocuk, körü ve alacalıyı iyi ediyor, insanları diğer hastalıklarından 

da tedavi ediyordu.” (Müslim Zühd: 17, No:3005, 4/2299, İbni Hıbban, 

Sahih-u İbni Hıbban, No: 870, 2/116) 
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Bakınız, Resulullah Efendimiz ne buyuruyor: “O çocuk, körü ve alacalıyı 

iyi ediyor” 

Bizim Peygamberimiz, yegâne şifa verenin Allah olduğunu bilmiyor mu? 

“Benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız” buyuran zât, 

bizim bilmediklerimizi bildiği halde, Allah’u Teâlâ’yı da en iyi bilen kişi 

olduğu halde, neden, “O çocuk, körü ve alacalıyı iyi ediyor” diyor? 

Çünkü o çocuk bir vesiledir… 

Şimdi, “O çocuk iyi ediyor” derken, şifayı verenin o çocuk olduğu mu 

anlaşılıyor? Elbette hayır. O çocuk, Allah’u Teâlâ’nın şifa vereceği 

kimselere vesile oluyor. 

Haydi, Ey cahil inkârcılar! Yüce Peygamberi de şirk ile suçlayın!.. 

 

Bakınız, Mevla Teala kendisi için: “Bütün işleri O yönetiyor” (Yunus 3) 

buyurduğu halde, başka bir ayette “İşleri yönetenler” (Naziât 5) 

buyuruyor. 

Yine, bir ayette, “Ruhları Allah alır” (Zümer 42) buyurduğu halde, 

Azrail hakkında: “Ölüm meleği sizin canlarınızı alır” (Secde 11) 

buyurmaktadır. 

Yoksa Mealistler gibi, Kur'an'da çelişki vardır mı diyeceksiniz şimdi de? 

Konuyla alakalı en açık misallerden birisi de şudur: 

“Allah dilediğine hidayet eder” (Nur 46) buyurmuşken, başka bir 

ayette, “Biz onları, bizim emrimizle hidayet eden önderler yaptık.” 

(Enbiya 73) buyurarak, hidayeti verenin aslında kendisi olduğu halde, 

hidayet için vesileler varettiğini belirtiyor. 

Dolayısıyla bütün bunlar, vesile edinmenin, himmet istemenin, ya da 

'şeyhin yardımıyla' demenin caiz oluşunu ve şirk ile uzaktan yakından 

alakasının olmadığını delilleriyle isbat etmek demektir. 
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ALİMLERDE TEVESSÜL 

İmam Malik ve halife el-Mansur, hac yapıp Peygamber Efendimizin 

kabrini ziyaret edince, halife el-Mansur şöyle sordu: “Ey Abdullah’ın 

babası! Kıbleye dönerek mi dua edeyim, yoksa Peygamber Efendimizin 

kabrine yönelerek mi dua edeyim? İmam cevaben şöyle dedi: 

“Hem senin hem de baban Adem’in vesilesi olan Peygamberden neden 

yüzünü çevireceksin? Hem ona doğru yönel, hem de ondan şefaat dile 

ki, Allah onu sana şefaatçi kılsın.” 

(Bunu Kadı İyad sahih bir senedle ‘Eş-Şifa’, İmam es-Seyyid Sumhudi 

‘Hülasatul Vefa’, İmam El-Kastalani ‘El-Mevahibul Leduniyye’, İmam 

İbni Hacer ‘El-Cevherul Münzam’ adlı kitaplarda zikretmişlerdir.) 

Şafii ulemasından Allame Şihab er-Remli (rahimehullah)’a: “Bazı 

insanlar zorluklarla karşılaştıklarında ‘Ya Resulallah, Ya Şeyh’ gibi 

nidalarla, peygamberlerden, velilerden, alimler ve salihlerden 

istiğasede bulunuyor (meded dileniyor)lar, bu caiz midir? Bu zatların, 

vefatlarından sonra bir iğase (yardım ve destek)leri var mıdır?” diye 

sorulduğunda, şöyle cevap vermiştir: 

“Resullerin, nebilerin ve velilerin, vefatlarından sonra da yardımları 

vardır. Çünkü Peygamberlerin mucizeleri ve velilerin kerametleri 

ölümlerinden sonra kesilmez.” 

Zira birçok sağlam hadis-i şeriflerde varid olduğu üzere, “Peygamberler 

kabirlerinde diridirler, namaz kılarlar.” (Ebu Ya’la, El Müsned, No: 

3425,6/147; İbni Hacer, el-metaibul-aliye, No: 3452,3/269) 

Büyük muhaddis İbni Hacer (rahimehullah) “El-hayratü’l Hisan fi 

Menakibi’l-İmam Ebi Hanifete’n-Numan” adlı eserinin yirmi beşinci 

bölümünde diyor ki: “İmam-ı Şafii (rahimehullah) Bağdat’ta bulunduğu 

sıralarda Ebu Hanîfe (rahimehullah)’ın mezarı başına gelir ve 

ihtiyaçlarını Cenab-ı Allah’ın gidermesi için onunla tevessülde 

bulunurdu.” 
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İmam-ı Ahmed b. Hanbel (rahimehullah)'ın da İmam-ı Şafi ile 

tevessülde bulunduğu bir gerçektir. 

Hatta İmam-ı Ahmed’in oğlu, babasının bu haline taaccüb ederdi. 

Babası da İmam-ı Şafi’nin insanlar için bir güneş, beden için de bir 

afiyet olduğunu söylerdi. 

İmam-ı Şafii’ye Fas ahalisinin, İmam-ı Malik (rahimehullah) ile 

tevessülde bulundukları söylenince, o da bunu reddetmemiştir. 

İmam-ı Ebu’l Hasen eş-Şazeli (rahimehullah) da: “Kimin Allahu Teala 

yanında bir ihtiyacı olup da onun yerine getirilmesini istiyorsa, İmam-ı 

Gazali ile tevessülde bulunsun.” derdi. 

Yine Hanefî İmamlarının büyüklerinden İbni Abidin, Redd-ül Muhtar 

isimli fıkıh kitabının girişinde, imamı Ebu Hanife ile Allah'a tevessül 

eder; 

“Ben, Allah'u Teala’ya Nebiyy’i Kerim’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile 

ehl’i taatından her muazzam makam sahibi ile ve imamımız İmam-ı 

Âzam ile tevessül ederek lütuf ve kereminden bu işi bana âsan 

eylemesini, doğruyu ilham buyurmasını, kusurlarımı bağışlamasını, 

hatalarımı afv buyurmasını niyaz eylerim.” 

 

İbni Hacer (rahimehullah) “es-Sevâ’iku’l-Muhrika li ihvanı’d-Dalal ve’z-

zendeka” adlı eserinde; İmam-ı Şafi (rahimehullah)’ın Ehli Beyt ile 

tevessülde bulunduğunu söyler. İmam-ı Şafi’nin şöyle dediğini 

nakleder: 

“Peygamberin âli (yakınları) benim vasıtamdır. 

Onlar, Allah ile aramda vesilemdir. 

Onların hakkı için yarın defterimin, 

Sağımdan verilmesini Allah’dan isterim.” 
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İmam-ı Nevevi El-Ezkar adlı eserinde zikrettiğine göre, Resulullah 

(sallallahu aleyhi ve sellem) sabah namazının iki rekat sünnetinden 

sonra üç kere: 

“Allah’ım! Ey Cebrail, Mikail, İsrafil ve Muhammed’in Rabbi, beni 

ateşten koru!” demelerini herkese emrederdi. (Hakim, el-Müstedrek 

3/622) 

İmam-ı Zerruk (rahimehullah) 'Hizbu’l Bahr Şerhi'nde, birçok seçkin 

kişilerin isimlerini zikrettikten sonra şöyle der: 

“Allah’ım! Onlarla sana tevessülde bulunuyoruz. Çünkü onlar seni 

sevdiler. Onlar seni ancak sen onları sevdiğin için sevebildiler. Onlara 

olan sevgin dolayısıyla seni sevmeye muvaffak oldular. Biz ise henüz 

onların seni sevmesi mertebesine ulaşamadık.” 

 

VESİLE ÇEŞİTLERİ 

1- Cenab-ı Allah'ın isimlerini vesile kılıp tevessül etmek: İbni Mace, Hz. 

Aişe'den şunu rivayet etmiştir: "Hz. Peygamber bir duasında şöyle 

buyurdular: “Allah'ım, temiz, hoş ve mübarek ismin hakkı için senden 

istiyorum.” (İbni Mace) 

2- Kendisiyle tevessül edilen zatın duasını vesile kılıp istemek. 

3- Büyük ve salih kimsenin zatını vesile kılmak suretiyle tevessül etmek: 

Mesela, Allah'ım şu dileğimin yerine gelmesi için Peygamberi veya 

Ebubekir'i vesile kılıyorum demek gibi, Hz. Ömer (radiyallahu anh) 

yağmur duasında Hz. Abbas'ı (Peygamberimizin amcası) vesile kılarak 

şöyle dua etti: “Allah'ım, biz Peygamber'in amcasını sana vesile 

kılıyoruz, bunun için bize yağmur yağdır.” (Buhari) 

4- İşlenen salih amelleri vesile kılarak tevessül etmek: Mesela, 

“Allah'ım, senin için eda ettiğim şu hacc veya şu ibadeti sana vesile 

kılıyorum; şu musibetten veya şu beladan beni kurtar” demek gibi... 
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Yukarıda saydığımız vesile çeşitleri İslam'da mevcuttur. Bunu İnkar 

etmek mümkün değildir. Vesile edinilen kimsenin vesile edenden üstün 

olması gerekmez. Hz. Peygamber (aleyhisselam) Umre'ye gitmek için 

izin isteyen Hz. Ömer'e: “Kardeşim, bizi duadan unutma” dedi.  

Hem de mübarek hırkasını yollarken, Veysel Karani'nin kendisine dua 

etmesi için Hz. Ömer'e emir verdi. 

Yalnız, bir Peygamberi veya herhangi bir zatı Allah'tan bağımsız olarak 

tasavvur edip istiğase etmek, kişiyi küfre kadar götürebilir. Buna dikkat 

etmek lazımdır.  

Yani, “Bu kişi Allah’ın sevgili bir kulu ve Allah’ın izniyle bu işleri 

yapabiliyor” diyebilmek ve böyle istemek caizdir... 

 

Kıymetlimiz, Efendimizle bitirelim (Övgüler ve selam üstüne olsun); 

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm: 

"İmtina edenler (istemeyenler) hariç, bütün ümmetim Cennete 

girecektir!" buyurmuşlardı. 

"İmtina edenler de kim?" dediler. 

"Kim bana itaat ederse Cennete girer, kim âsi olur (itaat etmezse), o 

imtina etmiş demektir!" buyurdular." (Buhari, İ'tisam 2.) 

Ne hazindir ki, ehli bid'at Cenneti istemiyor. Çünkü Resulullah'a itaat 

etmiyor!.. 

 

"Kim Resule itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, 

(bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik." (Nisâ 80) 

 

Esinlenme: ihvanlar.net
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Allah ile kulu arasına girilmezmiş(!) 

124 bin Peygamberi neden gönderdi Rabbin o halde? 

 

Şii, İbni Sebe'nin tarihteki varlığını inkar etmek, Hitler'in varlığını inkar 

etmek gibi hezeyandır! 

 

Ey Şia’yla vahdet hayali kuranlar! 

Vampirlerle insanların dost olduğu bir filim bile yok… 

 

Halep'ten, ‘Erdoğan müşriktir, tağutlar bize yardım etmez’ diyen 

Vehhabi! 

Müslüman Türk milletinin otobüslerini gördüğün anda hissettiğin 

utanç, ömrünün sonuna kadar sana yeter...  

Kaç numaralı otobüse bindiysen, onu da çek, yayınla artık! 

 

Atan Yavuz Selim'in, atını Batıya değil de İran'a sürmesinin sebebini 

şimdi anladın mı kardeşim? 

 

‘Vehhabi diye bir şey yok’ demek; ‘Mao diye biri tarihte yok’ demek gibi 

akıl dışı... 

 

Bölüyor muyum?! 

Kur'an, insanları üçe bölmüştür: 

Mü'min, Münafık, Kafir. 
 

Münafıklar ve Kafirlerle alakalı ayetleri gizliyeyim mi diyorsun yani?
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Vehhabiler, Meğer Hanbelî imiş! 

 

Vehhabi-Selefiler, şimdi de ‘Biz Hanbeliyiz’ diyorlarmış! 

Takiye yapıyorlar. 

Yırtsanız sizden Hanbelî olmaz! 

 

Bunların durumu şu adama benzer: 

İki arkadaş oturuyorken biri gaz çıkarıyor. Sonra oturduğu sandalyeyi 

gıcırdatıyor ki, yanındakine sesin sandalyeden geldiğini ima etsin. 

Arkadaşı da diyor ki, ‘Tamam, sesi kapattın da kokuyu ne yapacaksın?’ 

 

Sizin de sesiniz ‘Hanbelîyiz’ diyor da kokunuz ‘İngiliz’ kokuyor! 

‘Allah gökte!’ diyorsunuz; İngiliz de öyle diyor… 

‘Biz her mezhepten alırız’ diyorsunuz ama reformistlik kokuyorsunuz… 

 

Sonra tevessülü inkar ediyorsunuz! 

Bizzat kendisiyle ve tüm Peygamberlerle Allah'a tevessül eden 

Efendimiz aleyhisselam’ı şirkle suçlamış oluyorsunuz farkında mısınız?  

(Allah’ın Peygamberlerine selam olsun) 

 

Boşuna sandalyeyi gıcırdatmayın; siz çok pis kokuyorsunuz!.. 
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Kur’an’ı Resulullah’tan Daha İyi Okuyan Adam(!): 

Mehmet Okuyan 
 

Soru: Selamü aleyküm hocam. Youtube'de gezinirken, bir hocanın 

komik bir videosuna rast geldim Mehmet Okuyan adında. Beni 

güldürdü. Ancak diğer videolarını izledikçe, inkarcı tutumu beni 

şüphelere sevk etti. Kalbim rahatsız oldu. Bu kişi hakkında malumatınız 

var mıdır? Ehl-i Sünnet midir, ehl-i bid'at midir? 

Cevap: Ve aleyküm selam ve rahmetullah 

Kur’ân’ı Resûlullah'tan daha iyi okuyan bir adama(!), Mehmet Okuyan’a 

rastgelmişsiniz! 

Dininizi Youtube'den öğrenirseniz doğruyu bulma şansınız yüzde ellidir. 

Ya mezhepsiz, bid'at sahibi, Kur'an ile aldatan bir adama denk gelecek; 

ya da Kur’an’ı bize getiren Resûlullah aleyhisselam ile okuyan, Ehl-i 

Sünnet bir hocayı dinleyeceksiniz. 

Şansınız yüzde elli; ya Cehennem, ya Cennet! 

Sonsuz hayatımızı ilgilendiren iman gibi kritik bir konuda, kaderimizi 

Youtube'un random videolarına terk edemeyiz! 

 

Komikti diyorsunuz; 

Evinize bir hırsız girse, ama palyaço kılığında girse ve komiklik yaparak 

eşyalarınızı çalsa, yine de bu hırsızı sever misiniz? 

'Laptopumu çaldı ama olsun, komik bir hırsızdı!' der misiniz? 

Evinden bir eşyanı çalan hırsızı polis yakalayamazsa, Allah, ahirette 

yakalar ve o yanılmayan mahkemede hakkını alırsın. Peki sahte bir hoca 

imanını çaldıktan sonra, ahirete imansız gidersen, kimden ne alırsın? 
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Şimdi size İncil'i Tanrıdan daha iyi bilen papazlar gibi(!), Kur’an’ı, 

Allah'ın Peygamberinden daha iyi bilen(!) bu adamın yaptığı 

komikliklerinden bir demet sunayım, gülelim mi ağlayalım mı siz karar 

verin! 

 

İSA NEBÎ'NİN NÜZÛLÜNÜ İNKAR EDİYOR! 

Mehmet Okuyan, bir televizyon programında, kendisine gelen bir 

papaz ile arasında geçen diyaloğu anlatıyor. Papaz kendisine: “İsa öldü 

mü?” diye sorunca, Mehmet Okuyan “öldü” diyor. Papaz: “Ya nasıl olur 

vs.” deyince, Mehmet Okuyan: “İşte Kur’an! İşâri de olsa bir ayet 

bulursan, ben Hıristiyan olacağım” diyor. (Burada kaç tane çam devirdi, 

ben sayamadım!) 

İslam akidesine göre iman pazarlık konusu yapılamaz. Bir kimse: 'Ben, 

şöyle olursa gavur olacağım' ya da 'İleride belki Hristiyan olurum' derse, 

o anda dinden çıkar! İman ve nikah tazelemesi gerekir. 

İslam dini bu kadar ucuz mu? Bir insan nasıl olur da imanını pazarlık 

konusu yapar? 

İslam alimleri, o işarî mana taşıyan ayetleri izah etmişler. İsa 

aleyhisselam’ın ölmediği hususunda icma etmişler. 

Hakkında icma olan bir konuda, nasıl olur da kişisel teorileriyle hareket 

edip hüküm veriyor? (Choosen one mısın? Matrix misin sen? Bize 

bakınca gözünün önünden yeşil yazılar mı akıyor?) 

Ayrıca, İsa aleyhisselam ile ilgili hadisleri de inkar ederken, “Bizimki 

Şam’a inecekmiş, katır da hazır bekleyecekmiş” gibi alaycı ifadeler 

kullanması da, bu kişinin nasıl hastalıklı bir zihniyete sahip 

olduğu konusunda bizlere işâri manalar veriyor! 

Hadis kaynaklarımızda, Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişini ve Hazreti 

İsa'nın ahir zamanda tekrar dünyaya döneceğini ve bu nüzul keyfiyetini 
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bildiren yaklaşık yüz kadar hadis-i şerif vardır. Bu hadislerden en az kırk 

kadarı, hadis kriterleri açısından 'sahih' sayılır. 

 

Hazreti Muhammed’in ümmetine mensup müçtehitlerin dinî bir 

meselede ittifakları olarak tanımlayabileceğimiz icma, nüzul-i İsa 

meselesinde de delil olarak zikredilmiştir. Allah onu göğe yükseltmek 

suretiyle Yahudilerin elinden kurtarmış olduğuna, ikinci defa geleceğine 

Müslüman âlimlerin ekseriyetinin ittifakı, bu meseledeki icma delilini 

teşkil etmiştir. (Hevvam, el-Mesîh, s.349-353.) 

Hiçbir kelamcı, hadisçi, fakih ve müfessir, nüzul akidesini reddetmiş 

değildir. Farklı yorumlarına rağmen bütün müfessirlerin nüzul inancına 

sahip olmaları, bu konuda bir delil teşkil etmektedir. (Mustafa Sabri, 

Mevkıfü’l-Akl, s.245-6.) 

Sünni, Şii ve Mu’tezilî âlimlerin yanı sıra; kelam, tefsir ve hadis 

âlimlerinin de ittifakı şudur: "Allah İsâ’yı (a.s) cismiyle ve ruhuyla 

yanına yükseltti. Düşmanları olan Yahudiler onu öldüremediler.” 

Ebu Hanife, İmam Malik, Şafii, Ahmed b. Hanbel, Evzaî, Buharî, Müslim, 

Eş’arî ve Matüridî gibi imamların hepsi bu meseleye inanmışlardır. 

Onlardan bu hususta muhalif bir görüş rivayet edilmemiştir. 

Nüzule inanmanın vücubunu savunan bazı muasır görüşler, buna 

inanmayanın kâfir olacağını söylemişlerdir. (Leymud, Cevheretut-

Tevhîd, s.48.) 

Çağdaş âlimlerden Kevserî, her ne kadar bu derece açık söylemiyorsa 

da, nüzul-i İsâ’yı inkâr etmenin son derece mahzurlu olduğunu, 

“mütevâtiri inkâr eden kâfir olur” şeklindeki bir görüşü naklederek, 

inkâr edenin küfrüne işaret etmektedir. “hadislerde nüzul-i İsâ’nın zikri, 

zekâtların miktarının zikrinden daha az değildir.” (Kevserî, a.e. s.110-

11, 115.) 
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HAZRETİ İSA (aleyhisselam)'IN İNİŞİNE DAİR KAYNAK HADİSLER  

"Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz... Biri de 

İsa (aleyhisselam)'ın inmesi..." (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39) 

"Vallahi Meryem oğlu (İsa) hacc yapmak veya umre yapmak yahut da 

her ikisini de yapmak için icabet edecektir." (Müslim, Hacc: 216, 1252) 

"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu 

İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır..." (Buhari, Kitabü'l-Büyu': 

102, Mezalim: 31, Enbiya 49; Müslim, İman: 242 (155); Ebu Davud, 

Melahim: 14 (4324); Tirmizi, Fiten: 54 (2234) 

"Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil 

bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek..." (Sahih-i Müslim bi 

Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i 

İsa İbn-i Meryem, 14/332) 

"İsa inecek; emirleri: 'Haydi gel, bize namaz kıldır!' diyecek. Buna 

karşılık: 'Kiminiz kiminizin emiridir. Bu, Allah'ın bu ümmete bir lütfu 

keremidir' diyecek." (Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, 5. cilt, s. 380) 

"Kıyamet on alamet görülmedikçe kopmaz: Duman, Deccal, Dabbetu'l 

arz, Güneş'in batıdan doğması, İsa'nın yeryüzüne inmesi..." (Rudani, 

Büyük Hadis Külliyatı, 5. cilt, s. 362) 

  

Mehmet Okuyan'ın bir diğer hezeyanı: 

'KADIN - ERKEK BİRLİKTE OTURABİLİR(!)' FETVASI... 

 

Hanımlarını göstermeyen arkadaşlarından şikayetçi olan, kadın erkek 

karışık oturmakta bir mahzur görmeyen Mehmet Okuyan, kendisine 

ayetten de delil getirmiş!  
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Ayet-i Kerimeyi iniş sebebi ve buna bağlı olarak, Peygamberimiz ile 

Ashabının anladığı gibi değil de Mehmet Okuyan’ın anladığı gibi 

yorumlarsak olacağı budur... 

Allah Teala, Ahzâb Suresi 53. ayetinde, "...Peygamber'in 

hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu, 

hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir 

davranıştır..." buyurmaktadır. 

Bu, şu demektir: Bütün şaibelerden, vehimlerden uzak bulunan 

Peygamber hanımlarıyla bile irtibata geçerken, 'perde arkası' gibi bir 

hudut gözetiliyor ise, diğer insanlar için haydi haydi bir sınır olması 

gerekecektir. 

Ümmü Seleme anamız şöyle anlatıyor: "Meymûne, Resûlullah 

aleyhisselam'ın yanındayken ben de oradaydım. Tesettürle 

emrolunduktan sonra, Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm oraya gelmişti. 

Resûlullah bize hitaben; "Ondan sakının, yani örtünün!" buyurdu. Biz; 

'O âmâ değil mi, bizi göremiyor ve bilemiyor?' deyince, Allah'ın Resûlü 

cevaben şöyle buyurdular:"Siz de mi âmâsınız? O sizi görmese bile, siz 

onu görüyorsunuz." (Ebû Dâvûd) 

Örnekte de görüldüğü üzere, Peygamberimizin, ashabının, tabiinin ve 

selefin de bunun dışında bir uygulaması olmamıştır. Bu uygulamaya 

İslam’da ‘haremlik-selamlık’ adı verilir. 

Slogan şu: 

Kur'an ve Kur'an'a davet(!) Ne güzel bir kamuflaj değil mi? 

Bu adamlar Kur’an’a çağırıyorlar, fakat Kur’an’dan kendi yorumlarına 

ve kendi anladıklarına çağırıyorlar. 

‘Kur’an’ın açıklanmaya ihtiyacı yoktur, o çok açık bir kitaptır’ derken, 

Kur’an’ı anlama metodları isimli türlü kitaplar çıkarmaları da, bu 

Kur’ân’ın, sahteliklerine vurduğu bir şamar olsa gerek! 
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İşte Kur'an ile aldatanlar derken, bunu kastediyoruz… 

Öyle bir hava estirmeye çalışıyorlar ki, sanki Kur’an’ı indiği dönemden 

1400 yıl sonra arkeolojik bir kazıda bulmuşlar da yeni anlaşılmış gibi. Bu 

Kitabı Resulullah anlayamamış(!), sahabe anlayamamış(!), müçtehitler 

ve mezhep imamları anlayamamış(!), 14 asırdan beri kimse açıp 

okumamış ta, bunlar açıp okumuş ve şıp diye anlamış(!).. 

Şiir: 

Peygambersiz Müslüman, yeni bir din var eder! 

'Kur'an oku, yeter' der; âyeti inkar eder! 

 

Bu zatın bir diğer draması: 

CEHENNEM’İN SONSUZ OLDUĞUNU İNKAR EDİYOR! 

Yine katıldığı bir TV programında, Cehennem’in sonsuz olduğunu inkar 

ediyor! Gerekçesi de bir akıl yürütme(!): 'Sınırlı olan bir hayattaki 

yanlışlarımız, sınırsız olan bir ceza ile ödenmemeli! Bu adil değil!' 

(Allah'tan daha merhametli hocalar da varmış bakın(!) 

Oysa Kur'ân-ı Kerimde pek çok âyette Cennet ve Cehennem’den 

bahsedilirken, -hâlidîne fîhâ ebedâ- "Orada ebedî (sonsuz) olarak 

kalacaklardır" (Nisâ, 57; Maide, 119; Ahzâb, 65; Cin, 23 ...) ifâdesiyle, 

Cennet ve Cehennem hayatının sonsuz olduğu ifâde edilmiştir. 

Yine, "İrinli suyu içmeye çalışır, fakat boğazından geçiremez. Ona her 

taraftan ölüm gelir, fakat o ölmez" (İbrahîm 17), 

"İnkâr edenlere de Cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, 

Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez.." (Fâtır 36), 

"(Cennetlikler) ilk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar. 

Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur" (Duhân 56) gibi 

âyetlerde de, Cennet ve Cehennem’de ölüm olmadığı, hem 
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Cennetliklerin, hem de Cehennemliklerin bulundukları mekânlarda 

ölümsüz olarak kalacakları ifâde edilmiştir. Bu husus, itiraza yer 

bırakmayacak bir şekilde açık ve kesindir. 

Konu hakkında, talebesinin Ebu Hanife'ye sorduğu soruyu nakledeyim: 

Talebe: …Eğer ‘Cennet ve cehennem fâni olacaktır’ derse? diye sordum. 

Ebu Hanife: "Ona, ‘Allah Kur'an'da cennetin nimetlerini, "Kesilip 

tükenmeyen, yasak da edilmeyen" olarak vasfetmektedir’ de. (Vâkıa 

32) 

'Cennetlik ve cehennemlikler girdikten sonra, cennet ve cehennem yok 

olacaktır' diyen kimse de, orada ebedî kalışı inkâr ettiği için, kâfir 

olur..." İmam-ı Azam Ebu Hanife (rahimehullah) / Fıkhül Ebsât 

 

Bir diğer tiyatrosu: 

KABİR AZABINI İNKAR EDİYOR! 

Şimdi de beyaz saçlı matruş prensin, kabir azabını reddederek hangi 

ayet ve hadisleri inkar etmiş olduğuna bakalım: 

Allah Teala, Firavun’un kavminden bahsettiği ayetlerinde şöyle 

buyurur; 

“Allah o mümini, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden 

korudu. Firavun’un adamlarını ise, o kötü azab kuşattı. Onlar, sabah 

akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: “Firavun 

hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir).” (Mü’min 45-

46) 

Yani onlar sabah ve akşam kabirlerinde azaba uğrarlar. 

Buradaki “nar”dan maksad kabir ateşidir, cehennem ateşi değil. İkinci 

ayette gelen şu ifade bunun delilidir: “Kıyamet kopacağı gün de: 

“Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir)” 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

264 

Buradan anlaşılıyor ki, kıyamet henüz kopmamıştır. Bu durumda, nasıl 

Cenab-ı Hakk onların ateşe atılmalarını ve onlara azab edildiğini haber 

verir? Hiç şüphesiz burada bahsedilen kabir azabıdır cehennem azabı 

değil, bu ateş, ahiretteki ateşten önceki bir ateştir. 

Hafız İbn Kesir diyor ki: “Bu ayet-i Kerime, Ehl-i Sünnetin kabirde 

berzah azabının olacağına dair delil olarak kabul ettiği en önemli 

dayanaklardan biridir.” Bu ayetteki ifadeden, dünya var olduğu sürece 

sabah ve akşam bu azabın devam edeceği anlaşılmaktadır. (İbn Kesir, 

Tefsiru’l-Kur’an’i’l-Azîm, III, 244.) 

Kabir azabını delillendiren bir diğer ayette şudur: 

“(Ahirette ki) en büyük azaptan önce, onlara mutlaka (dünyada) en 

yakın azaptan tattıracağız; olur ki dönerler.” (Secde 21) 

Burada yakın azaptan kasıt kabir azabıdır, çünkü; ahiret azabı henüz 

gelmemiştir ancak kıyamet günü gelecektir. 

 

Konu hakkında imamların imamı Ebu Hanife şöyle der: 

“Kabir azabını bilmem” diyen kimse helaka uğrayan Cehmiyye’dendir. 

Çünkü o kimse, kabir azabının ifade edildiği, “Biz onları iki defa 

azaplandıracağız” (Tevbe 101) ayetini ve kabirdeki azabı 

anlatan, “Şüphesiz zulmedenlere bundan başka da bir azap var” (Tûr 

47) ayetlerini inkâr etmiştir. 
 

Eğer bu kimse, “Ben ayete inanıyorum; ancak tefsir ve teviline 

inanmıyorum” derse kâfir olur. Çünkü Kur’an’da, te'vili tenzilinin aynı 

olan (ne ifade ettiği konusunda ayrıca yoruma gerek bırakmayacak 

ölçüde açık olan) ayetler vardır. Eğer bunu inkâr ederse kâfir olur.” (el-

Fıkhu’l-Ebsat, (İmam-ı Azam’ın Beş Eseri içinde), 48.) 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

265 

Kabir azabını inkarın hükmü hakkında İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle 

buyurur: 

"Kabir azabı, ahiret azaplarındandır. Dünya azabına benzemediği gibi, 

rüyada görülen azaba da benzemez. Böyle sanmak, kabir azabını 

bilmemekten ileri gelir. Kabir azabına inanmayan bid'at sahibi olur. 

"Hakkında hadis-i şerif olsa da, olmasa da, kabir azabına inanmam. Akıl 

ve tecrübe bunu kabul etmez" diyen kâfir olur." (Mektubat-ı Rabbani 

C.3,m.17- 31) 

 

KABİR AZABI İLE ALAKALI SAHİH HADİSLER 

 

1. HADİS: Osman bin Affan (R.A.)dan şöyle dediği nakledilmiştir: 

“Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ölünün defin işlemini bitirdikten 

sonra başında kalır ve derdi ki: “Kardeşiniz için istiğfarda 

bulununuz ve ona tesbit için (dilinin kabirdeki meleklerin suali 

esnasında kavl-i sabit olan kelime-i şehadeti söyleyebilmesi 

için) dua edin, zira o, şu anda sorguya çekilmektedir.” (Ebu 

Davud, Cenaiz, 73.)  

2. HADİS: Ebu Said el-Hudri (r.a.)den şöyle dediği nakledilmiştir: 

Peygamber Efendimiz buyururdu ki: “Cenaze (tabuta) konup da 

omuzlara alındığı vakit, salih birisi ise der ki: ‘Çabuk çabuk, 

acele acele beni yerime götürünüz.’ Eğer Salih birisi değilse de 

ehl-ü ıyaline der ki: ‘Vah zavallı onu nereye götürüyorsunuz.’ 

Onun sesini insan hariç bütün mahlukat işitir. Şayet insan 

onun bu haykırışını duyacak olsa helak olur, ölür 

giderdi.” (Buhari, Cenaiz, 49, 51, 89; Nesai, Cenaiz, 44.)  

3. HADİS: Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)’nin anlattığına göre, bir 

Yahudi kadın, yanına girdi. Kabir azabından bahsederek: “Seni 

kabir azabından Allah korusun!” dedi. Hz. Aişe de Resulullah 
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(aleyhissalâtu vesselâm) yanına girince Yahudi kadının 

söylediklerini anlattı ve kabir azabından sordu. Aleyhissalâtu 

vesselâm: “Evet, kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap 

çekerler, onların azabını hayvanlar işitir!” buyurdu. Hz. Aişe 

der ki: “Bundan sonra Aleyhissalâtu vesselâm’ın namaz kılıp da, 

namazında kabir azabından istiaze etmediğini hiç görmedim.” 

(Buhârî, Cenaiz 89, Müslim, Mesacid 123; Nesâî, Cenaiz 115.)  

4. HADİS: Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah 

(Aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: “Kul kabre konulup, 

yakınları da ondan ayrılınca -ki o, geri dönenlerin ayak 

seslerini işitir- kendisine iki melek gelir. Onu oturtup: 

“Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm) denen kimse hakkında 

ne diyordun?” diye sorarlar. Mü’min kimse bu soruya: 

“Şehadet ederim ki, O, Allah’ın kulu ve elçisidir!” diye cevap 

verir. Ona: “Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette 

bir mekâna tebdil etti” denilir. (Adam bakar) her ikisini de 

görür. Sonra ona, kabri geniş ve rahat hale getirilir. Eğer ölen 

münafık ve kafir ise: “Sizin içinizde gönderilmiş bu kişi 

(Muhammed Aleyhisselam) hakkında ne diyordun? denilir. 

“(Sorduğunuz zatı) bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini 

söylüyordum!” diye cevap verir. Kendisine: “(Allah Rasülü’nün 

getirdiklerini) Anlamadın ve (Allah’ın Kitabını) okumadın!” 

denilir. Sonra demirden sopalarla vurulur. (Sopanın acısıyla) 

öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden ibaret olan) 

sekaleyn dışında ona yakın olan bütün (kulak sahibi) varlıklar 

işitir.”(Buhârî, Cenaiz 68, 87; Müslim, Cennet 70; Ebu Davud, 

Cenaiz 78; Nesâî, Cenaiz 110; Tirmizî, Cenaiz 70.)  

5. HADİS: Bera bin Âzib (R.A.)’ın anlattığına göre Rasulullah 

(S.A.V.) bir gün güneşin battığı sırada dışarı çıkmıştı ki bir ses 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

267 

işitti.“Bunlar Yahudiler! kabirlerinde azap çekiyorlar”buyurdu. 

(Buhârî, Cenaiz 86; Müslim, Cennet, 17; Nesai, Cenaiz, 114.)  

6. HADİS: Bera bin Âzib (R.A.)’ın naklettiğine göre Rasulullah 

(S.A.V.) şöyle buyurdu: “Mümin kabrinde oturtulur, (melekler 

sorgu için) ona gelirler, sonra o Allah’tan başka ilah 

olmadığına Muhammed Aleyhisselam’ın O’nun Resulü 

olduğuna şahadet eder. Bu, Cenab-ı Hakk’ın şu kavl-i şerifi ile 

ifade edilmektedir: “Allah, iman edenleri, dünya hayatında da, 

ahirette de sağlam bir söz üzerinde tutar; zalimleri de saptırır 

ve Allah, dilediğini yapar.” (İbrahim 27) (Buhari, Cenaiz, 85, 

Tefsir; Müslim, Cennet,17; Ebu Davud, Sünnet, 27; Tirmizi, 

Tefsir; İbrahim; Nesai, Cenaiz, 114.)  

7. HADİS: Abdullah bin Ömer (R.Anhüma)’nın naklettiğine göre, 

Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Sizden birisi öldüğü (ve 

kabre konulduğu zaman) sabah akşam kendisine gideceği yer 

gösterilir. Cennet ehlinden ise cennet ehli olarak, yok eğer 

cehennem ehlinden ise cehennem ehli olarak. Yani cennet 

ehlinden olacaksa cenneti görür ve kabri cennet 

bahçelerinden bir bahçe haline gelir. Şayet cehennem 

ehlinden olacaksa ona da kabrinde iken cehennem gösterilir 

de, bu şekilde kabri cehennem çukurlarından bir çukur haline 

gelir. Sonra kendisine denilir ki: Kıyamet gününde Allah seni 

diriltip haşr edinceye kadar kalacağın yer işte 

burasıdır.”(Muvatta, Cenaiz,16; Buhari, Cenaiz, 88, Bed’ül-halk, 

8, Rikak,42; Müslim, Cennet,17; Tirmizi, Cenaiz,71; Nesai, 

Cenaiz, 116.)  

8. HADİS: Abdullah bin Abbas (R.A.) anlatıyor: “Peygamber 

Aleyhisselam iki kabre uğramıştı, -azap çektiklerini bizzat 

kendisi işitti- ve dedi ki: "Bu ikisi kesinlikle azaba uğruyorlar, 

azaba uğramalarının sebebi de büyük günahlardan biri değil; 
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bu kişilerden birincisi, nemime yapıyordu (yani insanlar 

arasında laf götürüp getirmek suretiyle aralarını bozmaya 

çalışıyordu). Diğeri ise idrarının üzerine sıçramasından 

sakınmıyordu." Daha sonra yaş bir dal aldı, ikiye böldü ve her 

bir dal parçasını bir kabrin üzerine toprağa soktu ve buyurdu 

ki: "Bu dallar yaş kaldığı müddetçe umulur ki onların azabı 

hafifletilir.”(Buhari, Vudu, 55; Cenaiz, 80, 87, Edep, 46; Müslim, 

Taharet, 34; Nesai, Cenaiz, 116; İbn Mace, Taharet, 26.)  

9. HADİS: Peygamberimiz (S.A.V.) buyurdu ki: “Sizler birbirinizi 

defnediyor olmasaydınız, kabir azabını size işittirtmesi için 

Allah’a dua ederdim.”(Müslim, Cennet, 17; Nesai, Cenaiz, 114.)  

10. HADİS: Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resûlullah 

(aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurmaktadır:“Sizden birisi 

teşehhüd yaptığı zaman şu dört şeyden Allah'a sığınsın: 

'Allahım! Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve 

ölümün fitnesinden, Mesîh Deccâl'in fitnesinden sana 

sığınıyorum” buyurdu." (Buhârî, Cenaiz 87; Ebu Dâvud, Salat 

178-179, 983; Nesâî, Sehv 64; İbn Mâce, İkaraetu's-Salah 26, 

909.) 

 

Allah'ın Peygamberinin bile korktuğu ve Rabbine sığındığı bu dehşetli 

kabir azabından, bırak korkmayı, inkar etmekle kurtulabileceğini 

zanneden bu reformistlerin, bu kadar ayet ve hadisi halı altına 

süpürerek gizlemeye çalışmaları cehaletten değil, olsa olsa 

ihanettendendir... 

 

"Onları, (insanları) ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü, onlar 

yardım görmeyeceklerdir." (Kasas 41) 
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Hadi namaza diyorum; 

‘Ben Bektâşîyim’ diyor! 

Yaa ne demek Bektaşi? 

Uzaylı falan mı bu?! 

 

Cehennemi zalimane bulan Ateist, arabasını çizen çocuğun 10 yıl 

hapsini istiyor! 

 

Mealistlerin, Peygamberimizin sünnetini katletme girişimleri, en az, 

Yahudilerin Peygamberlerini katletme girişimleri kadar aşağılıkçadır... 

 

‘Oy vermek şirktir’ diyen Selefiler, 4. Halifemiz döneminde yaşasalardı, 

İmam Ali'ye karşı Haricilerin safında savaşırlardı emin olun...  

(Allah Halifemizden razı olsun) 

 

Şefaat haktır. İnkarı küfürdür. İstismarı küfürdür... 

“Rahman’ın huzurunda söz almış olanlar dışında, hiç kimse şefaat 

edemeyecektir.” (Meryem 87) 

 

Amerika, İngiltere ve İsrail'in yaptığı üç yeni Frankeynştayn var bugün: 

El Kaide, Nusra, Daeş... 

 

İlahımızı onlar seçmek istedi! 

Peygamberi de onlar belirledi!! 

“Firavun: 'Eğer benden başka ilah edinirsen, seni kesinlikle 

hapsederim' dedi.” (Şuara 29)
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Vehhabîlik, Paralel Din'dir! 

 

Vehhabilik akımı, İngilizlerin, ibnü Abdülvehhab ile anlaşıp kurdukları 

paralel bir dindir. 

Ümmeti parçalamak suretiyle İslam’ı bölmek ve gücünü zayıflatmak 

için içimize sokulan bir fitne hareketidir. 

‘Allah gökte oturuyor’ demeleri, Peygamberimiz aleyhisselam’ın O'nun 

yanında tahtta oturduğunu söylemeleri, ‘Allah'ın eli vardır, yüzü vardır, 

gelir, gider, iner, çıkar’ türü söylemleriyle teşbîhe ve tecsîme kaymaları 

ve O'nu yarattığı insana benzetmeleri, Katolik Hristiyanların 

inanışlarıyla aynı paraleldedir. 

 

Hillary Clinton'ın, "Müslümanların Vehhabi akımını destekledik ve 

milyarlarca dolar yardımda bulunduk. Rusya'ya karşı orta doğuyu idare 

edebilmek için bunu yapmak zorundaydık!" konuşmasından sonra, 

Vehhabîliğin, bu üç tanrı(!) inanışındaki Haçlılar tarafından kullanılan 

bir maşa olduğu da tescillenmiştir. 

Bu fitne hareketi, ceddimiz Osmanlı'ya olan aşırı düşmanlığı sebebiyle, 

ülkemiz tabanında pek taraftar bulamaz. 

Bu sebeple kendilerini gizlemek ve bizden gibi görünmek için, Şii’leri 

taklid ederek takiyye yapmış ve bazı isimler kullanmaya başlamışlardır: 

'Selefîyiz, Hanbelîyiz, Ehli Sünnetiz' kelimeleri sizi aldatmamalıdır! 
 

"Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!  

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." 

Ne kadar ustalıkla kendilerini gizlemeye çalışsalar da, radikal 

söylemleri, ülkemizin şirk devleti olduğunu iddia etmeleri, Müslüman 

kanı dökme konusundaki iştahları, Haricîler gibi onları ele vermektedir. 
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Bu hanutçular, dört mezhepten birine tâbi olmadıkları için, 'Ehli Sünnet 

Vel Cemaat' denilen ana caddeden ayrılmış ve kestirme yoldan 

gideceğiz derken, haramîlere yakalanmışlardır.  

Halbuki ana caddeler güvenli, patikalarsa tehlikelidir… 

 

Bizler, Efendimiz aleyhisselam’ın methettiği komutan Fatih'in torunları 

olarak, atamıza düşman olan bu mezhepsizleri, ilmî sahada deşifre 

etmekle mükellefiz. 

Bu bozulmamış itikâdın sahibi Müslümanlar olarak, ülkemiz insanlarını 

Selefîlik fitnesi hakkında uyarmazsak hem vatanımıza hem ceddimize 

hem de milletimize karşı ihanet etmiş sayılırız. 

 

Bu durumu bir misalle anlatayım: 

Sınırdaki bir köye uzaklardan bir misafir geliyor. Köyü tanımadığından 

dolayı, bilmeden mayın tarlasına giriyor. Köylülerden biri misafirin 

mayın tarlasına girdiğini görüyor, ama onu uyarmıyor! 

Bu karışmama ve uyarmama davranışı, o misafire karşı yapılan bir 

ihanettir. Böyleyken bile, o misafir mayına basar ve ölür. Akîdesi 

düzgün ise imanlı ölür ve şehid olur. En çok hayatını kaybeder. 

Vehhabilik denilen bu mayın tarlasına, bir Müslümanın girdiğini görüp 

onu ikaz etmemekse, bundan çok daha şiddetli bir ihanettir. 

Üstteki ihanet bir cana malolur. 

Alttaki ihanet ise, bir Müslümanın ahirete bâtıl bir inanışla ve belki 

imansız olarak gitmesine ve ebedi olarak ateşe girmesine sebep olur. 

 

Bu ciddi sorumluluk, “Vatanımı, milletimi çok seviyorum!” diyen bütün 

Ehli Sünnet Müslümanların sırtında taşıması gereken ağır bir yüktür... 
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Ateist: Dünyayı yaratmadan önce Allah var mıydı? 

Hoca: Elbette vardı. 

Ateist: Nasıl vardı? İsbat et! 

Hoca: Newton'dan önce de yerçekimi var mıydı? 

Edison'dan önce de elektrik var mıydı? 

Ateist: ....!! 

 

Babasından kalan 10 Trilyonluk mirası reddeden çulsuzun zeka seviyesi 

neyse; 

Osmanlı'dan kalan cihan devleti mirasını reddeden Kemalistin zeka 

seviyesi de odur... 

 

Bugün oğluna Şaban ismini koyan baba yok gibidir. 

İnek Şaban sloganıyla, Peygamberimizin ayı olan Şaban ayının, 

ahmakların ayı olduğu algısını milletin bilinçaltına yutturmuşlardır. 

Recep ayını ayağa düşürmenin yolu da Recep İvedik isminin 

kullanılmasıyla olmuştur. 

Yakınlarda, Ramazan adında yarı zekalı bir adamın komedi filmi çıkarsa 

hiç şaşırmayın... 

 

100 yıllık bir çürümüşlüğü, 10 yılda düzeltmemizi nasıl beklersin? 

Bir bardak kusmuk, bir bardak suyla temizlenmez... 

 

Bir kağıt üzerine ‘karpuz’ yazarsanız, bu yazının kendi kendine, 

tesadüfen yazıldığına hiçkimse inanmayacaktır. 

Oysa bugün dünya üzerinde, yeşiliyle, kırmızısıyla gerçek bir kapuzun, 

kendi kendine ve tesadüfen oluştuğuna inanan aklı kirada milyonlar 

var...
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Yahudiler ve Hristiyanlar İle Amentü'de  

İttifakımız Var mı? 

 

Zaman gazetesi yazarı, 80 yaşını aşmış, diyalogçuların fetva hocası 

Ahmed Şahin. 

2000 yılı tarihli Zaman gazetesinde, ‘Ehli kitap ile -Yahudi, Hristiyan- 

Amentü’de ittifakımız var.' diyor! 

‘Onlar da Allah'a, Kitaplara, peygamberlere iman ediyor’ diyor! 

(İnşaallah görüşünden tövbe etmiştir, zira bu görüş küfürdür!) 

 

Şimdi, Ahmed Şahin'in 'Onlarla ittifakımız var(!)' sözünün batıl oluşunu 

birkaç madde ile delillendirelim: 

 

1) Amentü'nün şartı 3 değil, 6’dır. 

KUR'AN'DA İMANIN ŞARTLARI: 

Şu ayette, Hakk Teala bize imanın 4 şartını beyan etmiştir: Allah’a, 

meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman... 

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de 

(iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 

peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara 285) 

Şu ayette ise, iman esaslarının beşinci şartı olan ahirete imanı da 

bildirmiştir: 

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği 

kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, 

meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar 

ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 136) 
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Şu ayetlerde ise, iman etmenin 6. şartı olan kader maddesini 

zikretmiştir: 

“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur 

ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış 

olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Hadid 22) 

“Bu, önce geçenlerde Allah’ın geçerli kıldığı sünneti (işi - adeti) dir. 

Allah’ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir.” (Ahzab 38) 

“Çünkü biz her şeyi bir kader ile yarattık.” (Kamer 49) 

Tüm bu maddeler, Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde de iman 

esasları olarak toplanmıştır: 

Hazreti Cebrâil aleyhisselam: “Ya Resûlallah! İman nedir, açıklar 

mısın?” deyince; Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu 

ki: 

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe 

îman etmendir. Kadere de hayrına ve şerrine (hayır ve şerrin Allah’ın 

takdiri ile olduğuna) îman etmendir.” (Buhârî – Müslim - İbni Mâce – 

Tirmizî – Ebû Dâvûd – Nesâî) 

Görüldüğü üzere, Kur'an ve Sünnetteki şu deliller güneş gibi 

ortadayken, her kim ki ‘imanın şartları 6 değil, 3’tür’ derse, Allah'ı ve 

Resûlünü yalanlamış olur! 

 

2) Ahmed Şahin, 'Ehli kitap da Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve 

peygamberlerine iman ediyorlar.' diyor! 

İman ediyor ama nasıl ediyor?  

İnanmak önemlidir, ama doğru inanmak daha önemlidir! 

Ehli kitap, Allah'a nasıl inanıyor; biz Müslümanlar nasıl inanıyoruz gelin 

bir bakalım? 
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Hristiyanlar, Allah'ın gökte oturduğunu, Hazreti Meryem ve Hazreti 

İsa'nın da O’nun yanında oturduklarına inanıyorlar! (Haşa!) 

İslam’ın neresinde bu inanış vardır söyleyin! 

Sonra, ilahlığını, Cebrail ve oğlu İsa ile bölüştüğünü söylüyor ve buna 

teslis inancı diyorlar! Karısı ve oğlu olan bir ilah olur mu soruyorum?! 

Biz Müslümanlarsa, Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna, eşi, oğlu 

ve benzeri olmadığına, cisim ya da suret olmadığına ve tek bir ilah 

olduğuna iman ediyoruz. 

"...O’nun benzeri hiçbir şey yoktur..." ayeti de, O'nun yarattığı hiçbir 

şeye benzemediğini delillendiriyor. (Şûra 11) 

Örnekte görüldüğü üzere, diğer maddeleri bir yana koyalım, daha 

Allah'a iman maddesinde bile onlarla ittifakımız yoktur… 

 

3) 'Onlar da Peygamberlere inanıyorlar' diyor! Yahu hangisi inanıyor? 

Yahudi; İsa'yı ve Muhammed'i (Allah’ın selamı o ikisinin üzerine olsun) 

kabul etmiyor! 'Üzeyir, Allah'ın oğludur' diyor! 

Hristiyan; Musa'yı kabul ediyor, Muhammed'i kabul etmiyor! (Allah’ın 

selamı o ikisinin üzerine olsun) (Efendimizin Peygamber olduğunu 

kabul etse, iman etmek zorunda kalacak çünkü) 

 

Biz Müslümanlar ise, hepsinin Peygamber olduğunu kabul ediyoruz. 

Hani nerede onlarla ittifak? (Allah'ın Peygamberlerine selam olsun) 

Benim binlerle mucizesi görülmüş olan Peygamberimi kabul etmeyen 

ve sadece 'o iyi bir insandır' deyip geçiştiren adamlarla benim nasıl bir 

ittifakım olabilir?  
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4) 'Kitaplara onlar da iman ediyor' diyor Ahmed Şahin! 

Yahudi; İncil’i ve Kur’an’ı kabul etmiyor! 

Hristiyan; Tevrat'ı kabul ediyor, Kur'an'ı reddediyor ve çalıntı olduğunu 

söylüyor(!) (Kabul etse, Kur'ân'a göre yaşamak zorunda kalacak zira) 

Müslüman ise, hepsinin Allah tarafından gönderilmiş olan kitaplar 

olduğuna inanıyor! 

Şimdi bana ortak noktamızı söyler misiniz?  

Hangisi bütün Kitapları kabul ediyor? 

 

5) Yine, 'Onlar da bizim gibi meleklere inanıyor' diyor Ahmed Şahin! 

Sübhânallah!! 

Hristiyanlar; meleklerin dişi olduğuna, yani cinsiyeti olduğuna inanıyor! 

Halbuki İslam inancında, meleklerde erkeklik, dişilik ve şehvet yoktur.  

 

Neresinden tutalım, neyini düzeltelim anlamadım ki? 

İnşaallah, bu arızalı kafada olan diyalogçuların da hidayetine vesile olur 

ümidiyle, son sözü Allah'ımız söylesin: 

"Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli (Yahudi-Hristiyan) ile Allah'a ortak 

koşanlar(müşrikler), içinde ebedi kalmak üzere cehennem 

ateşindedirler. İşte onlar, yaratıkların en kötüsüdürler." (Beyyine 6) 

 

3 TANE İLAH OLUR MU? (KİLİSEYE) 

 

Özrün kabahatten beter, 

Yorulan, Allah olur mu? 

Artı, eksi; ne bu peder? 

Üç tane İlah olur mu? 
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Majestesi, ekselansı 

Günah silmece seansı 

'Baba!', 'Oğul!' neyin dansı? 

Üç tane İlah olur mu? 
 

Bir söz ette, dolu olsun! 

İdrâkime yolu olsun. 

Eşi yok ki, oğlu olsun! 

Üç tane İlah olur mu? 
 

Gece ve gün değişmezken, 

İnsan cine dönüşmezken, 

İki ortak uyuşmazken, 

Üç tane İlah olur mu? 
 

Yıldız donar, güneş söner, 

Denizler dağları siler. 

Yer - gök birbirine girer, 

Üç tane İlah olur mu? 
 

Balı yapan kelebekmiş! 

‘Üç’, aslında ‘Bir’ demekmiş! 

Kusacağım; ne yemekmiş! 

Üç tane İlah olur mu? 
 

Sus! Söyleme, dilin yanar! 

Bu sinek ateşe konar! 

Bozulmamış Kitap sorar: 

“Üç tane İlah olur mu?” 

 

Kerem Önder    18 Nisan 2014    19:12
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Ölünün arkasından konuşulmazmış! 

Firavun'un, Karun'un ve Ebu Leheb'in arkasından neler söylüyor Allah? 

 

Kripton'dan gelmiş bir uzaylı gibi konuşuyorsun ama senin vatanın yok! 

Haricilik aşısı bu ülkede tutmaz Vehhabi... 

 

Sizi ateşe tapınmaktan kurtardığı için mi halifemiz Ömer'e düşmansınız 

ey Şii’ler? 

 

Ilımlı İslam! 

Bir kısmının alınıp diğer kısmının atılabileceği, dilimli İslam! 

 

Yeşilçam filmlerindeki sahte hoca profillerine alışmıştınız tabi! 

Rüya bitti lakin... Artık gerçek hocaları göreceksiniz süreklice. 

 

Tarikatsız da Cennete gidilebilir. 

Lakin mezhepsiz olan, ancak Cehenneme gidebilir... 

 

Nevruz, ateşe tapan Mecûsilerin bayramıdır; biz Müslümanların değil! 

Ateşin üzerinden atlarken ateşin içine atlıyorsun asıl, haberin yok! 

 

‘Bizim cemaatte kitap okumak yasaktır’ diye bir mesaj aldım geçen! 

Hak yoldan sapık cemaatler çok hâlâ... 

 

“Yaratan Rabbinin adıyla OKU!” (Alak 1-2)
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Caner Taslaman’ın Deve Sidiği İle Problemi Nedir? 
 

Soru: Hocam selamun aleyküm bu hadis inkarcısı modernist 

Taslaman'ın deve sidiği polemiği nedir? Fİ EMANİLLAH 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Bunların sorunu sinek kanadı ya da deve sidiği değildir; Reformistlerin 

derdi Peygamberlik müessesesiyledir. 

Okuma yazma bilmeyen bir Peygambere, tıbbın ancak yüzyıllar sonra 

keşfedebildiği sırların vahiy yoluyla verilmesine tahammül edemiyorlar. 

Caner beye tavsiyem; klimalı bir mağaraya kapansın ve orada kendisine 

Peygamberlik verilmesini beklesin!! 

Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'ı kıskanan ve peygamber olmak 

isteyen birkaç felsefeci bunu yapmıştır; kendisi de bi denesin, belki 

tutar(!) 

Unutmayın! Her hadis inkarcısı, bir sahte peygamberdir... 

 

Ehli Kitab’a Kız Veren Kafir Olur mu? 
 

Soru: Esselamü aleyküm hocam. Ehli kitaba kız veren kafir olur mu? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Yahudilere ve Hristiyanlara kız veren aile de, bu evliliği kabul eden kız 

da, haram olana helal demiş oldukları için kafir olurlar? 

Müslüman bir erkek ise, mekruh olmakla birlikte Ehli Kitaptan bir kızla 

evlenebilir. İslam buna cevaz vermiştir. 

Bu evlilik için, kızın Müslüman olması şartı da yoktur...
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‘Cehenneme bi girip çıkarız hocam, ne olacak yaa’ diyor! 

- Sahile mi gidiyorsun oğlum; nereye girip çıkıyorsun sen? 

 

LAİKÇİ; Tersten oku: İÇKİAL 

Bu da mı tesadüf Ateyiz? 

 

Onlar, tek adama karşı değiller! 

Tek adamın, dindar bir Müslüman olmasına karşılar... 

 

Mezheplere ne gerek var diyenler, Şii İran'ın akibetine ibretle baksınlar! 

Dört hak Mezhebe uymayan Şia, bugün 60 ayrı mezhebe 

bölünmüştür... 

 

Türbanlı ama makyajlı ve parfümlü de aynı zamanda... 

Yanlış yapıyorsun abla! 

 

Bana bid'at ehlinden bahsetme diyemezsin! 

Allah, Kur'an'da sadece doğru olan yolu anlatmaz; yanlış yolları da 

anlatır... 

"Onların çoğu, şirk koşmadan Allah'a inanmazlar." (Yusuf 106) 

 

"...Afgani > Abduh > Reşid Rıza > M. Akif Ersoy..." 

- Bu reformist silsileden gelen itikadi bilgilere itibar etmeyin! 

- Bu silsile, ‘Batılların Silsilesi’dir... 

Not: Mehmed Akif Ersoy'un, ölmeden önce bid'at görüşlerine tövbe 

ettiği söylense de, bu konuda bir nakile şahid olmadım!
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Abdullah Yolcu, ‘Bir İngiliz Ajanının İtirafları’ İsimli 

Kitaba ‘Uydurma’ Diyor! 

Soru: Selâmün aleyküm hocam. Şeyh Abdullah Yolcu kimdir, Vahabi 

midir? İngiliz casusun itirafları kitabına yalan diyor. Sizce doğru mu, 

kitabı okudunuz mu? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Bu kitabı okudum. 

Taraflı, tarafsız bu kitabı okuyan herkes, bu kitabın bir ajan tarafından 

yazılmış gerçek bir anı kitabı olduğunu kolaylıkla idrak edecektir. 

Abdullah Yolcu gibi Vehhabi Seleficiler'den hiçbiri, imamları ibni 

Abdülvehhab'ın, üç kuruş dünya menfaatine İslam dinini nasıl 

İngilizlere peşkeş çektiğinin belgelerini elbette kabul etmeyecek ve bu 

kitabı da yalanlayacaktır. 

Vehhabi Selefiliğin içyüzünü tanımak ve İslam düşmanı İngilizlerin dini 

yıkma konusunda ne planlar kurduğunu, kimlerle nasıl anlaşmalar 

yaptığını öğrenmek isteyen herkesin, Bir İngiliz Ajanının İtirafları isimli 

bu kitabı okumalarını önemle tavsiye ederim... 

Dört Halifeye ve Hazreti Aişe Annemize Söven 

Dinden Çıkar mı? 
 

Soru: Selamun aleykum hocam bir sorum olacak. 4 halifeye söven 

dinden çıkar mı? Bir de Hz. Aişe'ye söven dinden çıkar mı? Allah’a 

emanet olun... Selamun aleykum 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Dört halifemize (radiyallahü anhüm) ve Aişe annemize (radiyallahü 

anhüma) küfreden kişi, İslam'dan çıkmış demektir. 
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Bu kişinin arkasında namaza durulmaz. 

Ölmeden önce tövbe ettiğine şahit bulunmazsa, cenaze namazı da 

kılınmaz. 

Bize Kur'an'ı ve Sünneti nakleden insanlara küfretmek, Kitab'ın sahibi 

olan Allah'a ve açıklayıcısı ve rol modeli olan Peygamberine küfretmek 

demektir ki, bu da açık bir küfür olur. 

 

Kutlu Doğum Haftasına Nasıl Bakıyorsunuz? 
 

Soru: Selamın aleyküm hocam. Kutlu Doğum Haftası kutlanmasına nasıl 

bakıyorsunuz? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Son Peygamber Muhammed aleyhisselam'ı hatırlatan, anlatan, tanıtan 

ve sevdiren her çalışmaya destek oluruz. Bu Müslümanlığımızın 

gereğidir. 

Lakin dinde bütün kutlama ve özel merasimler Hicri takvime göre 

yapılır, Miladi takvime göre değil. Bizim itirazımız bunadır. 

 

Biz deriz ki, bu kutlu doğum haftasını, her yıl kutladığımız, Efendimiz 

aleyhisselatü vesselam'ın doğum günü olan Mevlid kandilinin ilk 

gecesinden başlatın, bir hafta bunu kutlayalım. 

Miladi takvime göre çalışma yapmak neden? 

Yoksa Diyanetin içinde hala ılımlı İslamcı(!) FETÖ unsurları mı 

mevcuttur diye şüphelenmiyor da değilim... 

Son Durum: Diyanet İşleri, tepkilerimize kayıtsız kalmadı ve Kutlu 

Doğum Haftası, Kameri takvime göre Mevlid Kandili gecesine sabitlendi 

hamdolsun…
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Mustafa İslamoğlu, dinin Kemal Kılıçtaroğlu'su gibi! 

Yüksek miktarda gaf üretiyor... 

 

Ehli Sünnet vel cemaat, ana caddedir. İslam’ın yekünüdür… 

‘Yok, ben patikadan giderim’ diyen, gaspçıya gider! 

 

‘Namaz kılan adama verecek kızım yok benim’ diyen biri nasıl Alevi 

olabilir? Ancak Ali’siz Alevi olabilir… 

 

Ego göbeğinden sebep ayağını bastığı yeri göremiyor Vehhabi! 

Logar çukuruna düşünce de ‘yardım edin’ diye bağırıyor! 

Hani kuldan yardım istemek şirkti? 

 

2 asır önce Vehhabiliği kurup ümmeti bölen adamın müridi, bana 

‘ümmeti bölme hocam’ diyor! 

 

Ne zaman hızlansak, bitiş çizgisinin yerini değiştirdiler ama yarın bu 

yarışı kazanacağız inşaallah... (Büyük referandumdan bir gün önce) 

 

Oy kullanmayıp kafire kurşun veren Müslüman! 

Ahirette yakana yapışacağım... 

 

Tıpkı atam Fatih gibi, Yavuz ve Abdülhamid gibi Siyonizm’in ve Haçlı 

Batı’nın düşmanıyım! 
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Saadet Partili Kardeşlerim!  

İran'a Meyletmeyin! 
 

Dün Kemalizm zulmüne karşı bizi yalnız bırakan FETÖ'cüler gibi 

yapmayın! 

Bugün, aşırı mezhepçi, zalim İran'a karşı sessiz kalıp ümmeti yalnız 

bırakmayın. 

En hayırlı ümmet olan bu ümmete sırtınızı dönerseniz, vallahi İran'ın 

haydutları tarafından katledilen çocukların, tecavüze uğrayan ya da 

intihar eden kadınların ahları sizi de helak edecektir... 

İsterseniz, 'yıkılmaz imparatorluk' denilen Fetö'nün sonuna bakın! 

 

Partinin tabanındaki kardeşlerin kalbi bizimle atıyor, bunu biliyorum. 

Ama tepedeki adamların kalbi hala zalimlerle beraber ki, Şii İran'ı 

lanetlemek şöyle dursun, kınayamıyorlar bile... 

 

Siyonizmin maşası dün FETÖ idi, bugün İran'dır. 

Allah için uyanın! 

Yahudiye kızıyor gibi görünerek, hain ve zalim İran'ın pisliklerinin 

üzerini örtmeye kalkmayın! 

 

Yok eğer beni dinlemiyorsanız da Allah'ımızı dinleyin: 

 

"Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin 

Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez." 

(Hud 113) 
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Hadisleri İnkar Küfür müdür? 
 

Soru: Hocam, bizim burada bazı arkadaşlar türedi, ‘Hadis diye bir şey 

yoktur, hepsi uydurmadır’ diyorlar. Hadisleri inkar küfür müdür? 

 

Cevap: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'den geldiği sabit olan 

sahih veya mütevâtir senetle rivayet edilen hadisleri inkar, Peygamberi 

ve vahyi inkardır ki bu da küfürdür! 

 

Alimler tarafından en çok güvenilen ve 'altın zincir' diye tabir edilen 

hadis rivayet zincirlerinden sadece bir tanesini örnek vereyim: 

İmam-ı Azam Ebu Hanife, 

Hammad bin Ebî Süleyman, 

İbrahim Nehâi, 

Alkame, 

Abdullah İbni Mesud, 

Muhammed Mustafa. 

(Allah'ın selamı öncülerimizin üstüne olsun!) 

 

'Hadisler uydurmadır' diyen kişiye bu isimleri gösterin ve şöyle deyin; 

"Senden ve hocandan daha alim ve daha takvalı olduğu kesin olan bu 

kişilerden hangisi yalancı, söyle? 

Bana yalancıyı(!) göster?" 

 

"O (Peygamber), hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.  

Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahiy iledir." (Necm 3-4) 



Tahrif Notları 

286 

İsra ve Mirac'ı sadece Mekke'li putperestler değil, Hadis inkarcısı 

Mealistler de kabul etmiyor!.. 

 

Sevgililer gününü, anneler gününü ve Yılbaşını kutlayan Mealci, ‘Kandil 

günü kutlamak şirktir’ diyor! 

 

Zina serbest ama dini nikah yasak!! 

Düzeltilmesi gereken çok fazla şey var hâlâ ülkemizde... 

 

Kürsüde, ‘Çiyanın başı Vatikan’dır’ diye haykıran hoca, 15 yıl sonra 

Vatikan'a biat etti!  Aaah riyaset sevgisi ah!.. 

 

Malesef Diyanet, ismen reddiye yapmak vazifesini yerine getirmiyor! 

Din tahrifçisi sapkınları deşifre etmek de bize düşüyor... 

 

“Kur'an'dan başka kitaba gerek yok” diyen adam 20 kitap yazmış! 

Bul karayı, al parayı sahtekarlığı bu işte... 

 
 

Kusurlu olan benim, İslam değil! 

Bende gördüğün bir hatayı İslam'a maledersen Allah'a suç bulmuş 

olursun... 

Allah ise, kendisine iftira edenleri gözetlemekte ve hesabını 

kaydetmektedir! 

"Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir." (Fecr 14)
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"Adem’in de Babası Var(!)" Tiyatrosunun 2. Bölümü! 

 

Caner Taslaman: ‘Bir Müslümanın evrim teorisine inanıp 

inanmamasında sorun yok!’ 
 

- ‘Peygambere, hadise, mezhebe gerek yok’ demelerinin nedenini şimdi 

anladın mı Müslüman? 

 

Şirk ile tevhidin çorba edildiği yeni bir din uydurmak! 

Siz Ekber Şah'sanız, bizler de İmamı Rabbani'yiz; hadi bakalım... 
 

Not: Evrim teorisine inanan kişi, Mao gibi, Stalin gibi, Lenin gibi kafir 

gider bilesiz... 

 

 
 

Selefi Maskeli Vehhabi 
 

Selefi maskesi takan ama Vehhabi olduğundan şüphelendiğiniz birini 

gördükte, ona 3 soru sorun: 
 

1. İbni Teymiye hakkında ne dersin? 

2. Türkiye'de oy kullanmak hakkında ne dersin? 

3. Allah gökte midir, ne dersin? 
 

Bu üç sorudan birisinde bile olsa takiyesi yıkılacak ve maskesini 

yüzünde tutmaya devam edemeyecek, içindeki tekfirci kurabiye 

canavarı ortaya çıkacaktır!
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Muhammed Esed’in Kur’an Çevirisini Yakabilir miyiz? 
 

Soru: Selamun aleykum hocam. Evimizde Muhammed Esed'in Kur-an 

Mesajı Meal-Tefsir adlı kitabı bulunmakta. Öğrendik ki bu kitapta Ehli 

Sünnet’e aykırı çeviriler varmış. Evde bulundurmak istemiyoruz. İçinde 

Allah lafzı bulunduğu için dışarıya atamıyoruz. Yakmak doğru mudur? 

Yardımcı olabilirseniz çok memnun olacağız. Şimdiden Allah razı olsun. 

Selâm ve dua ile. 

 

Cevap: Ve aleykum selam 

 

Muhammed Esed, bu kitabında Kur'an'daki mucizelerin tamamını tevil 

etmek suretiyle inkar ederek akla uydurma gayretine girmiş olan bir din 

tahripçisidir! 

Bu proje adama göre, Allah'ın, mucizevi olayları gerçekleştirmeye gücü 

yetmez imiş(!) 

Kur'an'da geçen bütün mucize ayetleri te'vil edilmeli ve mantığa uygun 

hale getirilmeli imiş. 

 

Bu şahıs, bu kokuşmuş fikirleri ve çürük imanıyla, ülkemizdeki birçok 

hoca vasıflı adamın sapıtmasına ve Allah'ın ayetlerini yalanlamasına 

vesile olmuştur. 

 

Bu sebeple, Allah'a acziyet isnad eden bu sefih adamın kitabını çöpe 

atmayın, bir toprağa gömün ya da yakın! 

 

  



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

289 

Peygamberimize ‘Put’ Diyen Kafir Olur mu? 

 

Soru: Hocam peygamberimize put diyen kafir midir? Bunu diyen 

Müslüman olabilir mi? Bir din düşmanı put dedi Peygamberimize ve 

alimlere. 

 

Cevap: Bu söz bir hakarettir. 

 

Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz, tevhid yani teklik için 

canını ortaya koymuşken ve bütün putları yıkmış iken, nasıl olur da O 

öğretmenin kendisine put denilebilir? 

 

Bu sözü söylemek, şaka yollu bile olsa kişiyi kafir etmek için yeterlidir. 

Bu kişi eğer Müslümansa (ki pek zannetmiyorum), hemen şehadet 

getirmeli ve tekrar İslam'a girmelidir. 

Evli ise nikahını tazelemelidir. 

 

Zira, akaid kitaplarımızda, Allah'ın Peygamberine karşı en ufak bir alay 

etme veya hafife almanın bile kişiyi kafir edeceğini söyleyen bilgileri 

alimlerimiz nakleder... 

 

Buna benzer bir sözü, bir tek modernist Şii'lerden Ali Şeriati'nin 

kitabında, 'Allah, ikiyüzlü bir puttur!' diye hakaret ettiğini hatırlıyorum. 

Yakın zamanda buna benzer başka bir hakareti işitmemiş idim. 
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Hurma Yiyen Zehirden Korunur Hadisini Söyleyen 

Felsefeciye Ne Denilebilir? 
 

Soru: Hocam TV’deki bir münazarada reformist olan kişi biraz hurmayla 

fare zehri getirdi ve hoca hadise inanıyorsa önce hurmayı yesin sonra 

fare zehrini içsin dedi. Bu edepsiz adama ilmen ne cevap verilebilir? 

 

Cevap: Bu tiyatroyu sergileyen sünnet düşmanı reformist, şayet 

Kur'an'ın tamamına iman ediyorsa (ki hadisleri reddettiği için 

tamamına iman etmediği anlaşılıyor), şu aşağıdaki ayete de iman 

etmiş olmalıdır: 

"Şüphesiz, Allah inananları korur..." (Hacc 38) 

 

Felsefeci, gerçekten Kur’an’a inanıyorsa, bu ayete göre zehri kendisi 

içmeli ve hatta peşinden de 30 katlı bir binadan aşağıya atlamalıydı! 

Zira ayet, açıkça Allah'ın, kendisine inananları her türlü kötülükten 

koruyacağını bildiriyor. 

Reformist, getirdiği zehri içmediğine ve 30. kattan da aşağı 

atlamadığına göre demek ki Allah'a güvenmiyor. Hani iman(!)? 

Bu tür kriptolar, ayetlerde aklın almadığı bir şey gördüklerinde tevil 

ediyor ama hadislerde aklın almadığı bir şey gördüklerinde ise direk 

inkar ediyor ve Peygamberliğin gereği olan Vahyi Gayri Metluvu 

reddetmiş oluyorlar... 

 

Aynı ayetin sonu adeta bunların durumunu bildiriyor: 

"...Doğrusu Allah, hiçbir haini, nankörü sevmez." (Hacc 38) 
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Bir Deist İle Münazara Yaptınız mı Hiç? 
 

Soru: Selamın aleyküm hocam. Bir Deistle münazara yaptınız mı hiç? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Hiçbir batıl görüş sahibiyle münazara yapmadım.  

Faydalı olacağını düşünmüyorum zira. 

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, hem Yahudi alimleriyle ve 

hem de Hristiyan alimler heyetiyle münazara yapmış, açık delillerle 

onları mağlub etmesine rağmen her iki gruptan bir tek kişi bile iman 

etmemiştir. 

 

Bugün insanlar, münazaralara kendi inandığı doğruları karşı tarafa 

dayatmak için geliyor, hakikat ortaya çıksın diye değil. 

Egolar tavan yapmış vaziyette. Gerçek alimler yok. 

Talebeler birbirini suçluyor sadece. 

 

Allah'ın bana verdiği bu tebliğ ve davet enerjisini geniş kitlelere 

ulaşmak için kullanmalı ve kuru bir inat uğruna ilmi yok sayanlarla 

zaman harcamamalıyım. 

Deizm ve Ateizm hakkındaki sohbetlerimi izleyen ve yazılarımı okuyan 

vatandaşlardan onlarca hidayet mesajı aldığımı da söylemeliyim. 

İnşaallah daha çok kişinin Müslüman olmasına vesile olacağız... 

 

Deizm - Kerem Önder Resmi Sitesi 

 

https://keremonder.com/search?q=deizm
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‘Kafirleri Dost Edinenler, Onlardandır’ Ayetini 

Söyleyip Cumhurbaşkanına Kafir Diyorlar! 
 

Soru: Hocam, kâfirleri dost edinenler onlardandır diye bir ayete 

dayanarak Devlete ve Cumhurbaşkanına kafir diye itham ediyorlar 

bunlara ne cevap vermeli? 

 

Cevap: Zikrettikleri ayet şudur: 

“Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar 

birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse, o 

onlardandır.” (Mâide 51) 

 

Ayete tamamen keyfi bir mana vererek bütün ümmeti tekfir etmişler. 

Bu türden mezhepsiz Harici'lere göre, kafirlerle diyaloğa giren ve onları 

en güzel şekilde misafir eden Peygamberimiz (aleyhisselam) da kafir 

oluyor demek ki(!) 

 

Devlet idare eden yöneticilerin, yabancı devletlerin idarecileriyle 

görüşmeleri ve anlaşmalar yapmaları, onları dost ve sırdaş edindikleri 

anlamına gelmez. 

Buna siyaset ilmi denir. 

 

Biz Müslümanların, kafirlerle ticaret yapması da caizdir. 

Onlarla kurduğumuz sosyal ilişkiler, onların inancını paylaştığımız 

anlamına gelmez. 
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‘İmamı Azam da Adam, Ben de Adam!’ 
 

'İmam-ı Azam da adam, ben de adam!' demiş, Kur'an'a çağırıyorum 

derken Allah'ın Peygamberini öcü gibi gösteren biri. 

Sen, ilmen daha bir karınca mesabesindeyken, kibrin sebebiyle kendini 

bir insanla eşit görürsen, böyle batağa düşersin işte! 

 

Bu sözü, halı sahada top oynayan çantacının, 'Messi'ninki de ayak, 

benimki de ayak! Ne farkımız var anlamadım?' demesi gibi bedelsiz. 

Bu sözü, ilkokulda resim dersine giren talebenin, 'Da Vinci de elle 

çiziyor, ben de elle çiziyorum. Büyütmeyelim!' demesi gibi temelsiz. 

 

Şia ve Mu'tezile karışımı bir akıl tutulmasıyla, kendisini Ebû Hanife'den 

üstün görmesini çok yadırgamadım. 

Ancak, Kurân'ı Allah'ın Resûlünden daha iyi anladığını iddia edip, 1400 

yıllık ilim külliyatını çöpe atan adam, muhterem babasının; 'Dâl ve 

Mudill' (Sapık ve Saptırıcı) reddiyesini tamamen hakediyor... 

 

Bu çorba olmuş akıla tâbi olan salataların durumu ise şuna benziyor: 

Yeni banyodan çıkmış bir adam, her yeri ıslak ve elektrik kablosunu 

tamir etmeye çalışıyor. Her an çarpılabilir!.. 

Yoksa geçmiş zaman kipi mi kullanmalıydım? 

İşte söyle bana safını, söyliyim sana kafanı... 

 

“İnsanların en hayırlıları, benim zamanımda yaşayan sahabelerimdir, 

sonra onları takip edenler (Tâbiîn), sonra onlardan sonra gelenlerdir. 

(Tebe-i tâbiîn)” (Buhari, Müslim)
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Sahte bir hocanın size din öğretmesi; bir hırsızın, ‘Arabanın yükünü 

hafifletirsem daha az benzin yakar diye senin mallarını çaldım’ demesi 

gibi lütuftur(!) 

 

‘Eşcinselim’ ne demek? 

Bu ne hastalıklı bir tercihtir? 

Günah koleksiyoncusu musun sen? 

 

İslam'a hizmetim bu denli etkili olmasaydı, bana düşman olmazdınız! 

Kininizden haz alıyorum... 

"...De ki: Kininizden ölün!.." (Âli imran 119) 

 

Reisim! 

Devletin içindeki Fetö'cülerle olan mücadeleni görüyoruz ve seni 

sonuna kadar destekliyoruz... 

Lütfen sen de dinin içindeki Vatikan'cı hocalarla olan mücadelemizi gör 

ve bizi destekle... 

Kur’an, Sünnet ve Ehli Sünnet geleneği tek kurtuluş yolu, biliyorsun... 

 

Mustafa İslamoğlu'na göre Adem'in babası var! 

Abdülaziz Bayındır'a göre ise Adem'in babası yok! 

İkisi de “Kur'an böyle söylüyor” diyor! 

Görüldüğü üzere, "Sadece Kur'an yeter, o açıktır" diyen bu iki reformist, 

daha bir temel meselede bile anlaşamıyor. 

Sakın mugalataları ve hileli kelimeleri sizi aldatmasın! 

Bunlar sizi Kur'an'a çağırmıyor; Kur'an'dan kendi anladıklarına 

çağırıyor...
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Süleyman Efendi Cemaati Hakkında Gelen 

Şikayetler! 
 

Ülkemizdeki Ehli Sünnet cemaatlerden biri olan Süleyman Hilmi 

Tunahan efendinin Kur'an kurslarında ders alan talebelerinden, birçok 

şikayet mesajı alıyorum son birkaç aydır. 

Farklı kurslarda okuyan talebeler, kısa da olsa bir sakal bırakmak 

istediklerinde, hocalarının sakal bırakmalarına müsade etmediklerini 

söylüyorlar! 

Hocalar, bu nasıl iştir?.. 

Takva konusunda hepimizin eksikleri olabilir. 

Bazı dini kâideleri tam olarak anlatırız ama 

zayıflığımızdan eksik olarak yapabiliriz; bizler 

insanız neticede. 

Lakin 4 mezhepte de haram olan sakalı kazıma 

işini talebelerinize emretmenin vebâlini ahirette 

ödeyemezsiniz, bilesiniz... 

 

Biz davetçiler, İslam'ın bütün kâidelerini tam 

olarak yapamasak da, tam olarak, eksiksiz anlatmak zorundayız. 

Bunu teyid eden bir hadiste, Resulullah aleyhisselatü vesselam 

buyurdu: 

 

“Tam olarak yapamasanız bile iyiliği emredin, tamamen uzak 

duramasanız bile kötülükten nehyedin!” (Heysemî, VII, 277) 
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Hocalar!  

Sizin şeyhiniz Süleyman Efendi (rahmetullahi aleyh) sakallı idi. 

Sizin Peygamberiniz Muhammed (aleyhisselam) da sakallı idi. 

Size ne oluyor ki, talebelerinize, imamlarınızın size emrettiğinin aksini 

emrediyorsunuz? 

Aynı davada cihad eden bir Müslüman kardeşiniz olarak, sizlere hakkı 

tavsiye etme yükümlülüğümü üzerimden atmış oldum, şahid olunuz... 

 

Peygamberimizin Yüzünü Gösteren Bir Filmi İzlemek 

Caiz mi? 
 

Soru: Selamın aleyküm hocam. Rahatsız ediyorum. Yeni çıkacak olan 

Hz. Muhammed filminin videosunu izledim hemen danışmak istedim. 

Daha doğrusu ne yapmak gerektiği konusunda böyle bir film olması ve 

Peygamber efendimizin s.a.v suretinin gösterilmesi doğrumudur? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Peygamberlerin dışındaki salih kimselerin suretini göstermek caizdir. 

Lakin Peygamberler, Allah tarafından vahiy alan seçilmiş kişiler 

olduklarından, tasvir edilmeleri ve canlandırılmaları caiz değildir. 

Zira kişi, ileride o Peygamberden bahseden ayet ya da hadisleri 

okuduğunda, aklına gelecek olan ilk suret, Peygamberi canlandıran o 

artistin sureti olacaktır. 

Bugün, vaazlarımda ne zaman Yusuf aleyhisselam'dan bir nakil yapsam, 

aklıma gelen ilk suret, rolü oynayan artistin sureti oluyor benim bile... 

Bahsi geçen filmde, Peygamberimiz aleyhisselam'ın yüzü 

gösterilmiyorsa ve Şia uydurması yanlış bilgiler de yoksa izlenebilir 

kanaatindeyim... 
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Hz. Muhammed, Allah’ın elçisi filmi eleştirisi: 

Film Şia yapımı ve Şiilerde yalan söylemek ibadettir. İdeolojileri için her 

yalanı doğru gösterebilirler. 

Filmde Ebubekir ve Ömer ve Osman r.a yok! 

Hz. Ali’nin de yüzü gösterilmiyor, yani Peygamber ayarında demektir. 

Ebu Talip Müslüman olarak gösterilmiş, bu Şia akidesidir. 

Can alıcı tüm sahneler, kilise müzikleriyle desteklenmiş! 

Filmde üç dinin de hak din oldukları ve karma olarak yaşanabilecekleri 

teması işlenmiş. Demek ki, diyalogçuluk İran'da da var... 

Irak ve Suriye'de 500 bin müslüman kardeşimizi katleden Şii'lere destek 

olmayın. Onlar bizim düşmanımızdır... 

İlgili sohbet: 

"Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi" adındaki Şia filmini izlemeyin!  

Ciddi sorunlar var! (YouTube) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ebqJfbl8KIk
https://www.youtube.com/watch?v=ebqJfbl8KIk
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Nihat Hatipoğlu Hocanın Televizyondan Aldığı Para 

Helal midir? 
 

Soru: Hocam selamün aleyküm. Öğrendiğime göre Nihat Hatipoğlu 

hoca yine büyük paralar karşılığında bir televizyon kanalında Ramazan 

programı yapıcakmış. Ben bunu kabul edemiyorum. Sizce para karşılığı 

televizyona çıkması ne derece doğrudur, aldığı para helal midir? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Nihat Hoca televizyona çıkmasın da; Mehmet Okuyan, Abdülaziz 

Bayındır, Mustafa İslamoğlu, Yaşar Nuri, Edip yüksel gibi din tahripçileri 

mi çıksın? 

Bu tahrifçilerin, yapacakları her programda kaç bin kişinin Kur'an'ın bir 

kısım ayetlerini inkar edip gavur olmasına vesile olabileceklerini 

tahayyül edebiliyor musunuz? 

Başka türlü sorayım; 

Gerçekten, televizyonda 14 asırlık İslam'ı anlatan bir hoca yerine, 100 

yıllık yeni bir din uyduran şu reformistleri mi izlemeyi tercih edersiniz!? 

 

Sorunuza gelince; 

Camideki imamın ya da gasilhanedeki gassâlin vazifesini yaptığı için 

aldığı maaş nasıl helalse, Nihat hocanın da reklam gelirlerinden 

trilyonlar kazanan bir kanaldan aldığı maaş da öyle helaldir. 

Zira imamlar, devletten, namaz kıldırdıkları ve vaaz verdikleri için değil, 

zamanlarını camide geçirmek zorunda oldukları için maaş alıyorlar. 

Eğer evine ve ailesine bakabilecek kadar bir maaş almaz ise, hiç kimse 

imamlık vazifesini yapmayacak ve bu millet, tıpkı yüz yıl öncesinde 

olduğu gibi, cenazelerini defnedecek bir hoca dahi bulamayacaktır... 
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Kaderi İnkar Eden Kişi Kafir mi Olur, Bid’at Ehli mi? 
 

Soru: Hocam Selamün aleykum. Ehli sünnete göre kaderi inkar eden 

kafir mi olur yoksa ehli bidat mı? Kişi fiilinin halıkıdır görüşü de kaderi 

inkar olmaz mı? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

 

İslam'da, iman şartlarından biri olan kader maddesini inkar eden kişi, 

konu hakkındaki bütün ayetleri ve tevatüre varan hadisleri inkar ettiği 

için kafir olur. 

 

Yok eğer kaderi inkar etmiyor da tevil ederek oynama yapıyorsa, buna 

da bid’at ehli denir. 

 

Ana gövde olan Ehli Sünnet akidesinde, kişi, fiilinin hâlıkı (yaratıcısı) 

değildir. Tek Hâlık (yaratıcı) Allah'tır. 

Kişi, fiili kesbeder ve yerine getirmek için cüzi iradesiyle bir çalışmada 

bulunur. 

Çalışmayı ve hamleyi yapan kuldur; fiili ve işi yaratansa Allah'tır. 

Mesela, kişi ekmeği kesmek için bıçağı eline alır ve ekmek üzerinde ileri 

ve geri hamleler yapar. Bıçak, ekmeği Allah izin verir ve yaratırsa 

kesebilir, yoksa kesemez. 

Mesela, İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail Nebi'yi kesmek için hamle 

yaptı ama Allah, tabiatı kesmek olan bıçağın kesmesine izin vermedi ve 

İsmail aleyhisselam'ın ölümünü yaratmadı... 
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Fatih Tezcan Neden Ehli Sünnet Hocalara  

Hakaret Ediyor? 

Soru: Sevgili hocam, Fatih Tezcan denen bir uydurulan dinci, sosyal 

medya hesabından devamlı Ehli Sünnet hocalarımıza laf atıyor, hakaret 

ediyor, müşrik diyor! Bu şahıs hakkında bir araştırmanız oldu mu?  

Cevap: Her havlayana taş atsak, memlekette taş kalmaz kardeşim.  

Temsilde hata olmaz: Bir köpek, hocanın bacağını ısırdı diye, hoca da 

köpeğin bacağını ısırmaz! 

Isırık, köpeğe yakışabilir ama insana yakışmaz; Her canlı, fıtratınca 

hareket etmelidir. 

Fatih Tezcan, çok tezcanlı bir arkadaş ve belli ki kafası da çok karışık... 

Hem Şia'ya düşman, hem Şia'yı Ehli Beyt diye yutturan Mustafa 

İslamoğlu hayranı! 

Hem tekfirci Selefilere düşman, hem dört hak mezhebe tâbi olan 

ümmetin yüzde doksanına 'müşrikler' diyor! 

Hem Osmanlı'ya hayran, hem Ehli Sünnet akidesinde olmaları hasebiyle 

şirk içinde olduklarını düşünüyor! 

Hem 'Kur'an bana yeter' diyor, hem 'O ayeti öyle anlama, hocamın 

tefsirine bak' diyor! 

Hem 'Peygamber başımın tacı' diyor, hem 'Peygambere salavat 

getirmek şirktir' diyor! Vs. vs… 

Bir bakışta tesbit edebildiğim birkaç tenâkuz; Araştırsam cinayet listesi 

çok uzar belli... 

Özetle: Fatih Tezcan = Köpük ve Çelişki… 

"...Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte 

erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile bâtıla 

böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan 

ise yerde kalır. İşte Allah, böyle misaller verir." (Ra'd 17) 
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İslam Dünyası Kerbela’dan Sonra mı İkiye Ayrıldı? 
 

Soru: Selamun aleyküm Kerem hocam size bir soru soracağım! İslam 

dünyası Kerbela'da mı ikiye ayrıldı Sünni ve Şii mezhebi olarak? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

İslam dünyası, Kerbela'dan önce iki kırılma noktasında ayrıldı ve üçe 

bölündü. 

 

İlk kopuş, Hz. Osman ve Hz. Ali (radiyallahü anhüma) zamanında ortaya 

çıkan Hariciler tarafından oldu. 

Bugünkü malum adıyla Vehhabi Selefiler bu damardır... 

Amerika, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen sapkın bir 

ideolojidir. 

İkinci büyük kopuş ise, Hz. Ali ve Hz. Muaviye (radiyallahü anhüma) 

zamanında ortaya çıkan savaşlarla oldu. 

İsmi "Ali taraftarları" anlamına gelen ama İmam Ali ile hiçbir bağı 

olmayan Şii’ler ayrıldı. 

Bugünkü İran kökünden, dünya Müslümanlarını öldürerek kanla 

yayılmak isteyen ideoloji, Şia oluştu. 

 

Harici akidesinde olan Vehhabi Selefiler, kendilerini sünnilere nisbet 

ederler. 

 

Yine akla tapan ve Allah'ın sıfatlarını ve kaderi inkar eden Mu'tezile 

akımı da, kendisini sünnilere nisbet eder lakin her ikisinin de ana cadde 

olan Ehli Sünnet vel cemaat mezhebi ile alakaları yoktur. 
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Ebu Hanzala Hakkında Reddiye Yapacak mısınız? 
 

Soru: Hocam Selamün Aleykum geceniz mübarek ve bereketli olsun 

inşAllah. Sizden bir ricam olacak Allah için bu son zamanlarda piyasaya 

daha çok sürülen Ebu Hanzala sapkınlığı hakkında bir reddiye 

yapacakmısınız? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Ebu Hanzala namlı Halis Bayuncuk, klasik bir Vehhabi Selefi'dir. 

Katı bir tekfircidir. Kendisine tâbi olan bir avuç insanın dışındaki hiçbir 

Müslümanın muvahhid olmadığını, hepsinin müşrik olduğunu iddia 

edebilecek kadar ileri gitmiştir. 

Önceleri Amerika ve İngiltere'nin yeni Frankeynştaynı olan Daeş terör 

örgütüne gönül vermiş, bolca methediyorken ve onlara "kardeşlerim" 

diye hitab ederken, sonra aralarında akide konusunda anlaşmazlıklar 

çıkması sebebiyle onlardan ayrıldığını söylemiştir. 

Dün, mezhepsiz Şii'ler nasıl ki 60 ayrı mezhebe bölündüyse, bugünkü 

mezhepsiz neo Selefiler de 40 ayrı mezhebe bölünmüştür ve hepsi de 

birbirini tekfir ederler. 

İmam Zahidi Kevseri'nin, "Mezhepsizlik, dinsizliğe köprüdür" sözünün 

ne kadar doğru bir tesbit olduğu bugün güneş gibi aşikar olmuştur. 

Ülkemizdeki ilmi altyapısı olmayan heyecanlı gençleri Suriye'ye gitmeye 

teşvik ederek, Amerika ve İngiltere'ye Müslüman kanı döken yeni fikir 

köleleri devşirme gayretinde oldukları çok açıktır. 

 

Her Vehhabi'de görülen, "Oy vermek şirktir", "Allah gökte oturur", 

"Kabir ziyareti şirktir", "Türk ordusu ve polisi müşriktir…" türünden 

hezeyanlarından bahsetmeye gerek duymuyorum. 
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Zira neo Selefilerin tüm bu zırvalarına yazılarım ve sohbetlerimle ayrı 

ayrı cevaplar vermiş idim zaten. 

Sonuç olarak, ümmetin gençlerini bu tür proje adamların ağına 

düşmekten şiddetle sakındırıyorum. 

Yakın geçmişte, yine bir proje adamı olan Fetö'den kılpayı 

kurtulmuşken, başka başka proje bataklıklarına düşülmemesi 

ümidiyle... 

Ümmetim 73 Fırkaya Bölünecektir Hadisini Kabul 

Etmeyenler! 
 

Soru: Selamün aleyküm hocam. "Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 

Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. 

Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda 

gidenlerdir." (Tirmizi, İbni Mace) Bu hadise sahih değil diyen hocalar var? 

Cevap: Bu sahih hadisi inkar edenler, (kendilerini tarif ettiği için olsa 

gerek) reformistler ve bid'atçilerdir! 

“Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi 

cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri 

hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) 

fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girer.” (Ebu Davud, 

Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace, Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332) 

Tirmizî, Ebu Hureyre’den rivayet ettiği bu hadisin sahih olduğunu 

bildirmiştir. (bk. Trimizî, a.g.e). 

El-Münzirî de Tirmizî’nin bu tashihine dikkat çekmiştir. (bk. Tuhfetu’l-

ahvezî, ilgili hadisin şerhi) 

Mezhepsiz Selefilerin çokça itibar ettiği, mücessime ve müşebbihe 

akidesindeki İbni Teymiye bile, bu hadisi sahih olarak değerlendirmiş ve 

konusuna delil olarak getirmiştir. (bk. Mecumu’l-fetavî-şamile-1/285)  
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Sapkın Dediğiniz Hocamızın Kaç Tane Sohbetini 

Başından Sonuna Kadar İzlediniz? 
 

Soru: Yazılarınız ve sohbetleriniz çok sert. Sapkın diye hitap ettiğiniz 

hocamızın kaç tane sohbetini sonuna kadar izlediniz lütfen cevap 

yazın? 

 

Cevap: Porno, pornodur! 

Bunu anlamak için başından sonuna kadar izlemek zorunda değilsin.  

İlk kirli sahneyi gördüğün anda kapatmalısın! 

Bid'at, bid'attir. Allah'ın dinine bir tek ekleme ya da eksiltme yapan 

adam, artık şeytana hizmet ediyor demektir. 

"Hocamız, Kur'an'ın sadece bir kısım ayetlerini tevil etmek suretiyle 

inkar ediyor, kalan tüm kısmını kabul ediyor" gibi bir görüş olamaz! 

Kur'an'ın bir tek ayetini inkar eden adamın, diğer ayetleri de inkar 

etmesi beklenmez ve hemen terkedilir. 

 

Allah'ın Peygamberine, kıymetli sahabelerine ve 14 asır içinde 

muallimlik yapmış milyon tane alime, 'din uydurdular' diyen adam 

sapmıştır! Kripto İslam düşmanıdır. 

Kalan hayatımı, üç kuruş için ahiretini satan dış güdümlü bu din 

tahrifçilerini deşifre etmek ve cihad için Allah'a adadım. 

Geri adım yok! Reddiyelerim devam edecektir... 

 

"Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki 

kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır." (Saff 8) 
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Muhaysini’nin Ebubekir Sifil Hocaya Cevap Videosu 
 

Vehhabi Muhaysini'nin Ebubekir Sifil hocaya çektiği cevap videosunu 

göndermişler, izledim. 

Öncelikle, konuşmasının genelinde, Seleficilik oynayan gençlerin 

üslubundan çok uzak ve yumuşak bir tutum sergilediğini görmek, biraz 

edeplenmişler izlenimini verdi bana. Sevindim. 

İnşaallah, tekfirci Vehhabilere de bir örnek teşkil eder bu yaklaşım tarzı. 

Yalnız videoda iki noktayı hala karanlık bırakmış ki buna değinmeliyim: 

Konuşmasının bir yerinde sahabeler arasında olan fıkhi ihtilafların çok 

olduğundan bahsediyor ve Türkiye'deki hocalarla bizim aramızda da 

ihtilafların olması normaldir mealinde cümleler kuruyor ve bin yıllık 

çamı deviriyor! 

Muhaysini'nin burada yaptığı yanıltma şu: 

Fıkhi ihtilaflar hiçbir zaman akidevi ihtilaflar gibi değildir, olamaz. 

Sahabe efendilerimiz, akide (inanış) olarak asla en ufak bir ihtilafa 

düşmemişler, öğretmenleri Muhammed aleyhisselam neye nasıl 

inanıyorsa, talebeleri olarak hepsi tereddütsüz aynı şekilde 

inanmışlardır. (radiyallahü anhüm) 

Mesela siz, "Allah gökte oturuyor" ya da "kader diye birşey yoktur" 

diyen bir tane sahabe bulamazsınız! 

(Muhaysini konuşurken, Allah dediğinde göğe bakması da, İran 

filmlerindeki Şia akidesinde ve Vehhabilerde olduğu gibi Rabbimizin 

gökte mekan tuttuğuna inandığı izlenimini veriyor!) -Hâşa ve Kellâ- 

Yoksa sahabeler arasında amelî noktalarda farklı fıkhi hükümler 

verilmesi çok doğaldır. Bunu reddetsek, zaten dört hak mezhebin 

üçünü de reddetmemiz lazım gelirdi ki, bu muhaldir. 

Videoyu izlerken o cümlesindeki çarpıtması gözümden kaçmamış idi... 
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Muhaysini'nin hiç bahsine bile girmediği ikinci karanlık nokta şuydu: 

Tâbi olduğu ve paylaşımlarını yaptığı bir sözde alimin, "Türkiye ordusu 

mürteddir ve kafirdir" türünden zırvalarına hiç değinmemiş olması da, 

hakkındaki takiye şüphelerimin kuvvetlendiğini söylemek zorunda 

bırakıyor beni. 

Ara parantez; 

"Namaz kılmayan kafirdir" fetvasına hiç girmiyorum. Zira kendisi de bu 

konuda ulema arasında farklı fetvalar olduğunu itiraf ediyor. 

 

Bunun dışında video prodüksiyonunun çok kaliteli olduğunu 

söylemeliyim. 

Kesme - ekleme işini çok iyi yapmışlar. Ekibi sağlam belli ki… 

Yalnız dramatik etki için arka fonda kullandıkları naşid çok rahatsız 

ediciydi. 

 

Sonuç olarak, Muhaysini eğer samimiyse, Allah Teala kalbini Vehhabi 

Seleficilikten kurtarsın ve Ehli Sünnete döndürsün, Amin... 

 

“Eğer onlar da SİZİN İNANDIĞINIZ GİBİ İNANIRLARSA, doğru yolu 

bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. 

Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (Bakara 137) 

 

Soru şu: Allah Teala hazretlerinin bu ayette bahsettiği "SİZ" kimlerdir? 
 

El cevap: Peygamberimiz ve sahabileridir. (Allah'ın selamı öncülerin 

üzerine olsun) 
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Western filmlerinde, ok atan Kızılderiliye karşı kurşun sıkan kovboyları 

kahraman diye yutturdular bize yıllarca... 

Tarihi çakallardan dinlerseniz, koyunların zalim olduğu sonucuna 

varırsınız elbet! 

 

Bugün hadisleri inkar edenler; dün, Peygamberimizin herhangi bir ayeti 

tefsir ettiği konuşmasını yaparken yanında olsalardı: 

"Sen sus ya Muhammed! 

Bu ayetleri sen okuduğun gibi biz de okuyabiliyoruz. 

Kur'an'ı anlamak için senin açıklamalarına ihtiyacımız yok!" derlerdi 

emin olun... 

"Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak 

âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin." 

(Neml 81) 

 

Sizin sistemi 90 yıl denedik ve sadece Anıtkabir’deki direklere bayrak ipi 

üretebildik! 

Şimdi bizim sistemle otomatik tüfek, uçak, helikopter, tank, İHA ve 

hatta uzun menzilli füzeler üretiyoruz. 

Denizaltı ve uçak gemileri de sırada... 

 
 

‘Önemli bir sınava gireceğiniz gün oruç tutmayabilirsiniz’ diyen light 

hoca, Bedir'de oruç ağızla müşrikleri mağlub eden sahabelerle ya da 

yine oruçlu halde Mekke'yi fetheden sahabelerle kalbi irtibatı 

kuramamış demektir...
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‘Dinler İkiye Ayrılır’ Sözünüzü Neye Dayanarak 

Söylediniz? 
 

Soru: Hocam bir fetvanızda dinler ikiye ayrılır dediniz. Biz sadece 

Allah'ın gönderdiği dinlerin olduğunu biliyoruz. İnsanların yaptıklarına 

din denilmez ki, deliliniz nedir? 

 

Cevap: Allah'ın gönderdiği dinlerin (şeriatlerin) yanında bir de 

insanların uydurduğu dinler vardır. 

Bu sözüme Kur'an'dan iki delil getirmekle yetineyim: 

 

1. "Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini 

aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz 

Yusuf’a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın dinine göre kardeşini 

alıkoyamazdı..." (Yusuf 76) 

 

Ayette geçen bölümde Allah, "fî dînil meliki" - "Melikin dininde" 

tabirini kullanıyor. Mısır halkının ilahı Amon denilen sahte bir ilahtır. 

Allah Teala da, insanlara puta tapmalarını emretmeyeceği için, bu dini 

eski Mısır'ın insanları uydurmuştur. 

 

2. Konu hakkındaki diğer delilimiz ise Kafirun suresi son ayetidir: 

 لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِدينِ  ﴿٦﴾ 

 

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kafirûn 6) 
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Muhammed’in Peygamber Olduğuna Dair Kanıtınız 

Var mı? (Yahudi Sorusu) 
 

Soru: Biz ve sizler, Musa’nın Peygamber olduğuna inanıyoruz. Peki sizin 

Muhammed’in Peygamber olduğuna dair kanıtınız nedir? 

 

Cevap: Peygamber olup olmadığını anlamanın yolu çok basittir. 

Okuma yazma bilmeyen bir adam bulun. Kur'an gibi çağlara hitab eden, 

kapsamlı bir kitap yazsın. 

Ve daha önemlisi, bu yazdığı kitabı kelimesi kelimesine ezberlemiş 

olsun. 

Kendisine, bu kitabın herhangi bir sayfasından bir cümleyi okumaya 

başladığınızda, cümlenin kalan yarısını hiç teklemeden ve şaşırmadan 

aynı şekilde ezberden okusun! 

Elbette ki okuma yazma bilmeyen bir insanın hafızasını bu kadar 

derinlemesine kullanabilmesi mümkün değildir. 

Sadece verdiğim bu örnek bile, Muhammed aleyhisselam'ın son 

Peygamber olduğuna ve en büyük mucizesinin de, Allah'ın kelimeleri 

olan Kur'an olduğuna bir delil olarak yeterlidir. 

 

"(Resûlüm!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 

Doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak 

Bize düşer." (Kıyâmet 16-17) 

 

"De ki: Kim Cibrîl'e düşmansa iyi bilsin ki o, Allah'ın izniyle evvelce 

inen kitapların doğruluğunu bildiren, inananlara doğru yolu gösteren 

ve bir müjdeci olan Kur'ân'ı, senin kalbine indirmiştir." (Bakara 97) 
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Bir Arkadaşım, ‘Ben Aleviyim, Bizde Namaz Yoktur’ 

Diyerek Namaz Kılmıyor! 

 

Soru: Hocam selamun aleykum hayırlı kandiller. Bi sorum olacaktı. 

Benim bi arkadaşım ben Aleviyim bizde namaz yoktur diye namaz 

kılmıyor, bu doğru bir davranış mı? 
 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Aleviler iki sınıftır: 

Bir sınıf, tıpkı bizler gibi namaz kılar, oruç tutar, hacca gider. Bunlarla 

aramızda hiçbir fark yoktur. Meşreplerinin Alevilik olması hiçbir şeyi 

değiştirmez. Dünya ahiret din kardeşlerimizdirler. Çünkü hazreti Ali 

(radiyallahü anh) gibi yaşarlar. 

Bunlar ne kadar Alevi ise, biz de o kadar Aleviyiz… 

Ancak bir sınıfı da vardır ki; namaz kılmaz, Ramazan orucu tutmaz, 

zekat vermez, hacca gitmez! 

Bunlar, İmam Ali'nin isminin arkasına saklanan ama keyfi bir yaşam 

süren Ali'siz Alevilerdir. Dördüncü halifemiz hazreti Ali'ye benzemeyen 

ve onun gibi yaşamayanlar din kardeşimiz değil, ancak 

vatandaşımızdırlar. 

Seçimleri kendilerini bağlar; lakin mahşer günü, çok sevdiklerini iddia 

ettikleri ama benzemeyi reddettikleri o imam ile yüzleşmekten de 

kaçamayacaklardır. 

Hatırlatmakta fayda var: Hazreti Ali efendimiz, sahib-i tertiptir. 

Bir günlük namazı bile kazaya kalmış değildir... (Allah ondan razı olsun) 

"(Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz?" (Tekvir 26) 

İlgili Sohbet: Arkadaşım, "Ben Aleviyim, bizde namaz yok" deyip namaz 

kılmıyor! / Kerem Önder 

https://youtu.be/_Gj1JtmmZbk
https://youtu.be/_Gj1JtmmZbk
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Din Hocamız, Ahiretin Sonsuz Olmadığını ve Hz. 

Meryem’in Çift Cinsiyetli Olduğunu Söyledi? 
 

Soru: Selamün aleyküm hocam. Ben lise 2. sınıfta okuyan bir 

öğrenciyim sizin sohbetlerinizi ailecek severek dinliyoruz ve 

faydalanıyoruz. Size birkaç sorum olacak müsaadenizle. Okulumdaki 

din kültürü öğretmenimiz derste bize ahiretin cennet ve cehennemin 

sonsuz olmadığını bu sonuca ayetlerin Arapçasına bakarak vardığını 

söyledi. Bunun aslını merak ediyorum açıklar mısınız? İkinci sorum ise 

hz. Meryem’in eşcinsel bir varlık olduğunu yine ayetlerin arapçasına 

bakarak anladığını söyledi kafam karıştı biraz araştırdım fakat sonuçları 

beni tatmin etmedi. Bunu da açıklarsanız sevinirim Allaha emanet olun.  

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Malesef hocanız, ayetlerin Arapçasına bakarak değil, oryantalistlerin 

herzelerine inanarak yeni bir din uyduran Mehmet Okuyan ve Mustafa 

İslamoğlu gibi dinde reform öncülerini takip ettiği için zehirlenerek bu 

sonuca ulaşmıştır. 

Kur’ân-ı Kerim'deki pek çok âyette, Cennet ve Cehennemden 

bahsedilirken, 

“Hâlidîne fîhâ ebedâ” - “Orada ebedî (sonsuz) olarak kalacaklardır” 

ifâdesiyle, Cennet ve Cehennem hayatının sonsuz olduğu bildirilmiştir. 

(Nisâ 57; Maide 119; Ahzâb 65; Cin 23…) 

Allah, "ebedi ve sonsuz" diyor; bunlarsa, 'hayır, sonu var' diyor! Şimdi 

kime inanalım(!)? 

Yine farklı surelerdeki, “İrinli suyu içmeye çalışır, fakat boğazından 

geçiremez. Ona her taraftan ölüm gelir, fakat o ölmez” (İbrahîm 17); 
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“İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, 

cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez.” (Fâtır 36); 

“(Cennetlikler) ilk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar. 

Ve Allah onları Cehennem azabından korumuştur” (Duhân 56) gibi 

âyetlerde de, cennet ve cehennemde ölüm olmadığı, hem 

cennetliklerin, hem de cehennemliklerin bulundukları mekânlarda 

ölümsüz olarak kalacakları ifâde edilmiştir. 

Bu husus, itiraza yer bırakmayacak bir şekilde açık ve kesindir.  

İnkarı ise küfürdür... 

Konu hakkındaki hadisi şerifleri ise zikretmeye gerek duymuyorum. 

Zira ayetlere inanmayanlar, hadislere ve Peygamberine hiç inanmaz... 

 

İkinci sorunuza gelince; 

Hocanızın, Hazreti Meryem'in çift cinsiyetli olduğu herzesi ise, Allah'a 

ve saliha kulu olan Meryem annemize atılmış olan açık bir iftiradır. 

Bu zırvayı da, Mehmet Okuyan denilen reformistten papağanlık 

etmiştir. 

Allah'a değil, akla tapanların bu yaklaşımı, Allah'ın gücünün her şeye 

yetmeyeceğini ve babasız olarak böyle bir harikulade yaratışı 

başaramayacağını kibarca söylemek(!) anlamına gelir. 

Kur'an'daki mucize ayetlerinin tamamını tevil etme ve çarpıtma 

yöntemiyle inkar eden akıllardan da makul birşey beklenemez elbette... 

 

İki konu hakkındaki reddiye videolarımı gönderiyorum. 

Cennet ve cehennem sonsuz mu? 

Meryem aleyhisselam çift cinsiyetli mi? 

https://youtu.be/YJXr0Wawne8
https://youtu.be/VJ9xCNxfpd4
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Camideki Gençlere Sizin Sohbetlerinizi İzletiyorum 

Ama Bir Selefi Size Düşman! 

  

Soru: Selamun Aleyküm Kerem hocam! Hocam biz küçük bir kasabada 

yaşıyoruz ve orda yeni Camiye gelen arkadaşlara sizin videoları 

izlettiriyoruz ve doğru ilimler öğreniyoruz. Bir tane Selefi biri gelip yeni 

gelenlere sizi karalamış ve iftira atmış. Dinlemeyin demiş o Hocayı. Ben 

de o adamla tartıştım, acaba yanlışmı yaptım. O kadar ilmimiz yokken. 

Konuşmasam onlarla dahamı iyiydi? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Tam aksine, bu mezhepsizlere karşı konuşmaz ve İslam'ı 14 asırlık ana 

çizgide anlatan din adamlarını savunmazsanız hakkı gizleme vebaline 

girmiş olursunuz. 

 

Genç kardeşler benim sohbetlerimi izlerlerse, Vehhabi terör 

örgütlerine katılıp sivilleri öldüremezler, bu vatanın askerine, polisine 

silah çekip bomba atamazlar; Allah'tan korkarlar. 

Bu tip Selefi maskesi takan Vehhabiler, İngiltere ve ABD gibi kafir 

ülkelere asker kazandırmalarını engellediğim için bana düşmandırlar. 

Haçlıların uşaklığını yapan bu tasmalıların kini bana enerji veriyor... 

Yazılarımı ve sohbetlerimi gençlere ulaştırmaya devam edin. 

Haçlılar ve içimizdeki sadık köpeklerine karşı inşaallah yine biz 

kazanacağız. Cihadı bırakmayın... 

 

Lütfen oradaki kardeşlerime selam ediniz. 

 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

314 

Ülkemizdeki Radikallerin Tasavvuf Düşmanlığının 

Sebebi Nedir? 
 

Soru: Selam aleyküm Kerem hocam nasılsınız? 

Hocam bazı insanlar tasavvuftan neden rahatsızlar, neden şirk diyorlar, 

bunların kuyruk acısı ne acaba? 

 

Cevap: Ve aleykum selam, hamdolsun Rabbime… 

Cihan devleti olduğumuz ve dünyaya hükmettiğimiz dönemlerde, her 

başarılı Osmanlı sultanın ardında, tasavvuf ehli bir Veli zat var idi. (Allah 

onlara rahmet etsin) 

Şia'nın, Vehhabi - Selefilerin ve Mealistlerin Tasavvufa olan 

düşmanlığının asıl sebebi, emir verdiğimiz ve dünyada yön 

belirlediğimiz o kudretli günlerin tekrar geri gelmesi korkusundandır. 

Haçlıların ve Yahudilerin, bu saydığım radikal gruplara tasma takıp Ehli 

Sünnete ve Tarikatlara düşmanlık ettirmesi de, atamız Selçuklu ve 

Osmanlı'nın uykudan uyanıp yeniden dirilişini engellemek içindir. 

Ama ne yapsalar boş! 

"Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki 

kâfirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır." (Saff 8) 

 

Allah Teala, yolunda olanların yardımcısı olduğundan, atalarımız 6 asır 

boyunca bu ümmete, tarikatlerde ve medreselerde verdikleri eğitim ve 

bilinçle liderlik etmiştir. 

Bütün bu radikal ideolojistleri susturan ve topraklarında barındırmayan 

Hilafet, İngilizlerin hileleriyle bu topraklarda batmış ama yine bu 

topraklardan yükselecek ve ümmetin hakkını savunacaktır biiznillah... 
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Caferiler, Secde Ettikleri Yere Taş Koyuyorlar. 

Bu Caiz mi? 

  

Soru: Hocam üniversitede mescitteyim (Kanada) bazı öğrenciler geliyor 

bir kutu koymuslar mescite kutudan taş alıyorlar (Arapça yazılı) 

önlerine koyup namazı ona secde ederek kılıyorlar. İnternetten 

anladığıma göre Caferiler. Bu yaptıkları neye dayanır? Caiz midir? 

 

Cevap: Secde yerine taş koymak, çirkin bir bid'attir, bâtıldır. 

Ne Resulullah (aleyhisselatü vesselam) ve ne de sahabileri, namaz 

kılarken böyle bir amel işlememişlerdir. 

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı 

Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine 

sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir, her dalalet 

ateştedir.” (Müslim 867, Nesei 3/188) 

 

Namaz esnasında, secdede alın yere değmezse kerahet olur. 

Zira secde anında yedi kemikte zemine temas etmek zorundadır. 

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: 

"Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum: Alın, -ve eliyle 

burnunu işaret etti- eller, diz kapakları, ayakların etrafları. Ne 

elbiseleri ne de saçı (secde sırasında) toplamayız." 

(Buhari, Ezan 133, 134, 137; Müslim, Salat 227-231 (490); Ebu Davud, Salat 

155, (889, 890); Tirmizi, Salat 203, (273); Nesai, İftitah 130, (2, 208); İbni 

Mace, İkamet 19, (883-885) 
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Cihad Bize Farz Kılınmışken, Suriye’ye Gitmemenin 

Hükmü Nedir? 

 

Soru: Hocam bir soruda ben sorayım. Şu an Suriye’de vesair diğer 

yerlerde dökülen müslüman kanını önlemeye bir vesile olabilmek için 

ve Allah bize cihadi farz kılmış iken cihada gitmemenin hükmü nedir? 

Asıl soru Allah ahirette bize sorduğunda ne cevap vereceğiz? 

 

Cevap: Cihad yapmak, önce kendi topraklarımız içinde bize farzdır. 

Atalarımızın bize miras bıraktığı bu bereketli toprakları bırakıp Batılı 

ülkelerin ortaya çıkardığı terör örgütlerine katılarak Müslüman 

öldürmek, cihat değil ancak kafire hizmet olur. 

Türkiye, Osmanlı'dan beri bu ümmetin lideridir. 

Bütün ümmet bizden bir liderlik ve yönlendirme beklemektedir. 

Ümmetin son kalesi, Türkiye'dir... 

Ana cephemiz burasıdır. İslam düşmanı Batılılar da bunun farkında 

olduğu için, gençlerimizi ana cepheden uzaklaştırıp Işid, Nusra ve El 

Kaide gibi Vehabi Selefi terör örgütlerinin hizmetine göndermek ve 

ülkemizi zayıflatmak istemektedir. 

 

Malesef bu büyük oyunun farkında olmayan yüzlerce gencimiz, cihad 

yaptığını zannederek Suriye ya da Irak'a gidiyor; saydığım bid'at ehli 

terör örgütlerinden birine teslim oluyor ve altı ay içinde ümmet 

düşmanı bir Vehhabi olarak dönüp biz Müslüman kardeşlerine füze 

atıyor, kurşun sıkıyor ve canlı bomba olup aramıza dalıyor. 

Fırat kalkanı operasyonumuzda bize karşı savaşanların kimler olduğuna 

bakmanız yeterlidir. 
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Bu sebeple, cihad hükmünü keyfinize göre yorumlayarak hiçbir yere 

gidemezsiniz kardeşim! 

Ateistler, Komünistler, Selefiler, Şii'ler, Pkk'lılar ve Feto'cular, bu 

toprakları Irak ve Suriye gibi paramparça ve kan içinde bırakma 

niyetindelerken, İslamiyeti yok etmek için neredeyse hepsi aynı çatı 

altında birleşmişken, buradaki savunma karargahımızı terkederek hiçbir 

ülkeye gidemezsiniz. 

Şayet giderseniz, İslam'ı yıkmaya çalışan bu bölücü ideolojilerin yolunu 

açtığınız için tarihe 'hainler' olarak kaydedileceğinizi biliniz. 

 

İlla göğüs göğüse cihada gitmek istiyorsanız, şu anda topyekün bu kukla 

örgütlerle savaşan Müslüman Türk ordusuna, TSK'ya katılın ve 

vatanınızı, milletinizi, dininizi korumak için cihad edin... 

 

Unutmayın! 

Birkaç kale kaybetsekte, sonuçta zafer İslam'ın ve Müslümanların 

olacaktır... 
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Ülkücü Kardeşlerime Nasihat! 

Her cemaatten olduğu gibi, MHP'li ülkücü camiadan da sohbetlerimi ve 

yazılarımı takib eden ve bize hayır dualar eden vatan sevdalısı birçok 

kardeşim vardır hamdolsun. 

Geçenlerde bu ocaklarla gönül bağı olan bir kardeşim bana şu resmi 

ulaştırdı ve bu resim de beni çok üzdüğünden, kardeşlerime nasihat 

etme ihtiyacı hissettim. Tesir Allah’ımdandır… 

Kardeşlerim! 

İslamiyette, giydiğimiz giysilerde yahut oturduğumuz evlerde canlı 

resmi (insan ya da hayvan) bulundurmak caiz değildir! 

Nerde ki, Allah ve Muhammed lafızlarının arasında bir hayvan resmi 

caiz olsun? 

Bir canlı resmini evine asmak mekruhtur! Ancak aynı resmi camiye 

yahut Kâbe'ye asmaya kalkarsan, mekruh günaha dönüşür! 

Kutsalları hafife alma yahut alay etmek niyetiyle asılırsa, bu kez günah 

küfre dönüşür! Mesele bu kadar ciddidir! 

Bu kurt resmini bu kutsallarımızın arasına koyan kardeşimizin belli ki 

kalbi kurtlanmış! Bir an evvel tövbe etsin ve bu yaptığı işin İslam'a göre 

yanlış olduğunu öğrendiğini etrafındaki halka beyan etsin! 

Resimde gördüğüm ikinci facia da, "Allah Türk’ü korusun" sözüdür!  

Bu söz, 'Allah Müslümanları korusun' olarak yazılmalı idi. 

Bu nasıl duadır? Arnavutu, Kürdü, Lazı korumasın mı Allah!? 

İslam geldi haberiniz yok mu? 

Biz Müslümanız ve kardeşiz... 

Çanakkale'de namusumuza el uzatan kafire karşı biz üçümüz yan yana 

siperdeydik, ne çabuk unuttunuz! 

O şehitliği ziyaret ederken mezar taşlarını okuyanlar beni tasdik 

edeceklerdir. 
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Bunun dışında bir sıkıntı daha var ki, bunlardan daha tehlikeli bir 

meseledir! 

Bazı kardeşlerim bana, gittikleri ülkü ocaklarının bazısında vazifeli olan 

abilerin, "Biz Türkler, gök tanrıya inanıyoruz, Allah ya da Muhammed 

bizi ilgilendirmiyor!" gibi sapıkça sözler söylediklerini ve Şamanizm 

hakkında ücretsiz kitaplar dağıttıklarını yazmışlardı. 

Efendiler! 

Yer tanrısı, gök tanrısı, şimşek 

tanrısı vs. ancak Yunan mitolojisi 

zırvalarında bulunur! 

Kur’an’a baktığımızda, yerlerin 

ve göklerin sahibi olarak, 

Allah'tan başka hiçbir ilahın adı 

geçmez! Hatta Kur’an ikiliği reddeder ve "Eğer yer ile gökte Allah'tan 

başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar, yok 

olurdu..." buyurur. (Enbiya 22) 

Bu camiadaki samimi kardeşlerimden ricamdır: 

Bulunduğunuz yerde, her kim size İslam'dan önceki Pagan inanışlarını 

dayatıyor ve üstteki zırvaları sıralayıp bununla alakalı kitaplar veriyorsa, 

oradaki sorumlu kişiye şikayet edin! 

Şayet sorumlu olan kişi putperestliği tavsiye eden kişiyse, bir üstüne 

şikayet edin! 

Şikayetiniz dikkate alınmıyorsa da orayı terk edin ve imanınızı kurtarın! 

Hiç kimse ve hiçbir cemaat İslam'dan üstün değildir, bunu unutmayın... 

"(Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek 

olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi 

eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. 

Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: ‘Şahit olun ki, biz 

Müslümanlarız!’ deyiniz." (Âl-i İmran 64) 
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Komünist Öğretmen! 
 

Soru: Selamün aleyküm Hocam. Ben okulda yazılıya girdim. 

Öğretmenimiz bize ‘yaratıcılık nedir’ diye soru sordu, ben de 

Yaratmanın yalnızca Allah'a mahsus bir sıfat olduğunu yazdım. 

Sınavdan sonra hoca, "Yaratma Allah'a mahsussa, sıfır vermekte bana 

mahsus" dedi aşağılayıcı bir dil ile. Bunun hükmü ne hocam? 

 

Cevap: Hocanızın, devrimci bir Komünist olma ihtimali yüksek… 

Latife bir yana, hocanın burada 'bir şeyler üretmek hakkında ne 

diyebilirsiniz?' mealinde bir soru sorduğunu düşünüyorum. Okulda emir 

altındaki bir öğrenci olarak, soruyu böyle tevil edip buna göre bir cevap 

vermeniz gerekiyordu ama siz damardan girmişsiniz! 

 

Öğretmenin, bu soruyu sorarken yaptığı hata, İslam ilimlerini bilmediği 

için 'yaratma' tabirini kullanmasıdır. Oysa yaratmak, yoktan var etmek 

demektir. Hiçbir insan yoktan bir şeyler var edemez. Eldeki veriler 

yahut malzemelerle ancak bir şeyler keşfedebilir, üretebilir, inşa 

edebilir. 

Binnetice, yaratma kelimesi ancak hiçbir alete ve malzemeye ihtiyaç 

duymayan, bir şey yapmak istediğinde ona sadece 'OL' diyen ve hiç 

yorulmadan bunu yapabilen ilahımız, yani Allah'ımız hakkında 

kullanılmalıdır. 
 

İsa aleyhisselam’ın dediği gibi; "Allah'ın hakkı Allah'a, Sezar'ın hakkı 

Sezar'a!" 

 

"Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi; O'nun için tek canlının 

yaratılması ve diriltilmesi gibi basittir..." (Lokman 28) 
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İş Yerimizde Bir Selefi Var. Onun Arkasında Namaz 

Kılabilir miyiz? 

Soru: Selamün aleyküm kıymetli hocam. Müsade ederseniz bir sorum 

olacaktı. İş yerimizde Vehhabi-Selefi zihniyette biri var, oy verenin kafir, 

türbeye gidenin müşrik olduğunu ve türbelerin yıkılması gerektiğini, 

mezheplerin olmadığını vs. iddia edip duruyor. Bazen iş yerinde cemaat 

yapıyoruz bu kişinin arkasında namaz kılınır mı? Allah'a emanet olun 

hocam selametle... 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Şayet bu tekfirci şahıs, uyduruk akidesini propaganda ediyor olmasaydı, 

arkasında namaz kılabilirdiniz. Ancak bu kişi, bir buçuk milyar 

Müslümanın kafir olduğunu, sadece kendi akidesine tâbi olan 

mezhepsiz radikallerin Müslüman olduğunu iddia ediyor ve etrafındaki 

insanları bu bozuk akideye davet ediyor olduğu için, arkasında namaz 

kılmanız caiz değildir. 

Bu ümmet düşmanı Selefiler, 'Müslümana oy vermek şirktir' diyor ama 

Mısır'da Muhammed Mursi'nin karşısında mücadele eden Selefi Nur 

partisine ve Firavun’un torunu Sisi'ye oy verebiliyorlar! 

Ülkemiz içindeki Selefiler de ileride biraz güçlenirse bir parti kuracak ve 

bu 'Oy vermek şirktir' fetvalarını usta bir kıvırmayla, 'bize oy 

vermeyenler müşriktir' olarak değiştireceklerdir; bu sözümü köşeye 

yazın... 

Tıpkı Şiiler gibi, takiye bunların dinidir... 

Konuyu delillendirdiğim yazımı okuyabilir; 

‘Oy Vermek Şirktir’ Diyen Fitnecilerin İç Yüzü! 

Sohbetimi izleyebilirsiniz; 

Oy vermek şirktir diyen mezhepsizlerin iç yüzü (Vehhabi – Selefi )  

https://keremonder.com/oy-vermek-sirktir-diyen-fitnecilerin-ic-yuzu
https://www.youtube.com/watch?v=Z0YKNrhz3cM
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Edip Yüksel’i İzleyebilir miyiz? 
 

Soru: Hocam, videolarınızdan, özellikle de yazılarınızdan çok istifade 

ediyoruz. Size Edip Yükseli sormak istiyorum. 

Konuşmalarından dengesini kaybetmiş biri gibi olduğu belli olsa da, 

sizin bu şahıs hakkındaki görüşünüz benim için çok önemli. Videolarını 

izleyebilir miyiz? 

 

Cevap: Son Peygamber Muhammed aleyhisselam'dan sonra yeni bir 

peygamber ya da peygamberler geldiğini söyleyen kim olursa olsun 

sapmıştır. 

Bu insanlardan, Fetö'cülardan kaçar gibi kaçın! 

Edip Yüksel, evvelce Ehli Sünnet idi. Sonraları, Amerika'da ortaya çıkan 

sahte peygamber Reşat Halife'ye tâbi oldu! 

19 diniyle(!) Reşat vesilesiyle tanıştı. 

Aynı sisteme inanan ünlü davetçi Ahmed Deedat, daha sonra arkadaşı 

Edip'e bu görüşten tövbe ettiğini, 19 sisteminin bir çıkmaz olduğunu ve 

bu bataklıktan ayrılması gerektiğini söyledi! 

Keşke Edip, arkadaşı Deedat'ı dinleseydi de, Allah'ın Peygamberine ve 

sahabesine bu kadar düşmanlık etmeseydi! (Allah'ın selamı 

öncülerimizin üzerine olsun) 

Sonraları, rahmetli babası Sadrettin Yüksel hoca tarafından mürted 

olduğu söylenerek evlatlıktan reddedildi. 

Bu olay onun psikolojisinde ciddi travmalara yol açtı... 

Bu reddolunuştan sonra; hayatını Kur’ân’a, Peygamberine, Sahabeye 

ve ulemâya iftiralar eden ve kin kusan yayınlar (kitaplar ve videolar) 

yapmaya adadı... 
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Durum Tahlili: 

Cemaatten ayrılan ve radikal bir yaşamı tercih eden bu gibi şahıslarda 

genellikle gördüğüm sapma süreci şöyle işliyor: 

Önce şeyh olduklarını iddia ediyorlar, sonra Mehdi ya da İsa oluyorlar! 

Bundan sonra da vahiy aldıklarını iddia ederek peygamberliklerini(!) 

ilan ediyorlar. 

Yalnız benim Edip'te gördüğüm fark, şeyhlik ya da Mehdi'liği teğet 

geçerek direk peygamberliğe doğru uzun bir atlayış yapmış olması! 

 

Videolarında açık olarak 'ben peygamberim' diyemese de, tıpkı 

kediciklerin Mehdi'si gibi devamlı ince îmâlarda bulunuyor. 

Mesela, bir kitabında direkt olarak vahiy aldığını söylüyor! 

Bu konuda kendisine soru soran birine yazdığı satırlar aşağıdadır: 

 

...... YAPAR: “Merhaba Edip, söyleşinin bir yerinde vahiy aldığını 

söylüyorsun. Bunu detaylı olarak açmaz isen yanlış anlaşılmalara vesile 

olabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi verebilir misin?” 

 

EDİP: "Dinimi sadece Allah'a özgülemeye karar verdiğim 1 Temmuz 

1986 tarihinden 114 gün sonra 23 Kasım 1986 tarihinde olağanüstü bir 

olay yaşadım. Birkaç hafta Rabbimden beni içinde bulunduğum 

tereddütten kurtarması için dua ettiğim vakit, VAHİY OLDUĞUNDAN 

KUŞKUM OLMAYAN BİR SES(!) beni 3/41 ayetine yöneltti ve sorunumu 

çözdü. 

Daha sonra birkaç yıl içinde gelişen bazı tecelliler o olayın kesinlikle 

ilahi bir takdir olduğunu isbatladı. Benden bağımsız olarak birçok kişi 

tanık oldu o tecellilere. Sadece ufukta (objektif dünyada) ayetlere tanık 

olmadım aynı zamanda enfusi olarak da tanık oldum (41/54).  
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Bu yüzden gönlümde ve beynimde zerre ağırlığınca kuşku yok. Bu 

konuyu Üzerinde 19 Var adlı kitabımda son bölümlerde anlatıyorum..." 

 

Edip Yüksel'e Hidayet Duam: Kalpleri çevirmek Allah'ın kudretindedir!  

Allah'ım, sen bu adamın kalbini tekrar İslam'a çevir ve ahiret hayatını 

kararttığı insanları tekrar 14 asırlık İslam'a çağırabilmesi için ona 

fırsatlar ver! Amin... 

 

"Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir.  

Fakat o, Allah’ın Resûlü ve PEYGAMBERLERİN SONUNCUSUDUR..." 

(Ahzâb 40) 
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"Allah'ı göremiyorsan, yok demektir" mi dedin sen? 

Daha ruhunu bile göremiyorsun ama var olduğunu biliyorsun!? 

Uykundayken yiyiyor, içiyor ve hatta uçuyorsun bazen. 

Bu işlerden zevk alıyorsun... 

Bazen rüyanda cima ediyor ve uyandığında ihtilam olduğunu 

görüyorsun. 

Halbuki bedenin yataktaydı; neredeyse bitkisel hayatta uyku halindeydi 

o rüya esnasında... 

Ama haz aldın ve sabahta yıkanmak zorunda kaldın öyle değil mi? 

Hiç göremediğin ruhunun varlığına inanıyorsan, Allah'ın varlığına da 

öyle inanmak zorundasın işte... 

"Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfürdü.  

Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az 

şükrediyorsunuz!" (Secde 9) 

 

Hadis inkarcısı Mealistler, bayramı kutlamasın!  

Zira Kur'an'da Ramazan bayramı yok… 

 
 

Meşhur zalim Haccac sıtmaydı. Isınmak için büyük bir ateş yaktırdı ve 

ateşe çok yaklaştı. O kadar ki ısıdan derisi erimeye başladı. 

Şu ilahi cezaya bak ki, yüzlerce sahabe öldüren, Kâbe'yi mancınık 

ateşine tutan Haccacı zalim, ateşler içinde donarak öldü! 
 

Ümmet katili Fetö de, saraylar ve Dolarlar içinde, klimaların serinliğinde 

hasetle ve kinle yanarak, böğüre böğüre ölecek gibi görünüyor...
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Hadis İnkarcısı Mealcilerin, Laikliği Savunmasının 

Sebebi Ne? 
 

Soru: Selamun aleyküm. Hocam dikkat ediyorum Mealist hadis 

inkarcılarının hemen hemen hepsi Laikliği savunuyor. İslam’ın devlete 

karışmadığını söylüyor. Hadi bunlar sünneti kabul etmiyor, Kur'an 

ayetlerini de mi görmüyorlar? Bunların amacı nedir? Allah'a emanet 

olun. 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Mealizm dini, İslam'ı önce tahrif edip sonra yıkmak ve oluşacak olan 

boşlukla insanları Hristiyanlaştırmak için oryantalistler tarafından 

kurulmuş olan yeni bir dindir. 

Şeriatı, yani Allah'ın hükmetmesini istemezler. Kuralları kendileri 

belirlemek ve hadislerden dolayı haram kılınan binlerce yasağı 

helalleştirip keyiflerine göre bir yaşam sürmek isterler. 

Bu sebeple, genelde keyfe düşkün olanların tercih ettiği bu Mealcilik 

dinine, göbekli kalantörlerin relax dini de denilebilir... 

Kur'an'ın içindeki, son Peygamber Muhammed aleyhisselam'a tâbi 

olmamızı emreden yüzlerce ayeti yok saymalarının ve "tek kaynak 

olarak sadece Kur'an'ı (kendi hocasının Kur'an mealini kastediyor) kabul 

ederiz" demeleri, bu kutsal Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını 

reddettiklerinin açık bir delili olarak yeterlidir. 

“…Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı 

ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında 

ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. 

Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.” hükmü, bu 

gibi yarım imanlı(!) adamların durumunu bildiriyor. (Bakara 85) 

Mealistler, Kemalistler ve Ateistler aynı cephede! (YouTube) 

https://youtu.be/1xS4npPtyEk
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Hazreti Hüseyin’in Öldürülmesi Sebebiyle, 10 

Muharrem Günü Kendime Hafifçe Vurabilir miyim? 

  

Soru: Hocam selamü aleyküm. Ben hazreti Hüseyin efendimize çok 

muhabbeti olan biriyim. Her yıl Muharrem ayının 10. günü Kerbela 

katliamı sebebiyle kendime hafifçe vuruyorum. Şii’ler gibi zincir ya da 

bıçak kullanmıyorum ama acı çekmek istiyorum. Bu yaptığım dinen caiz 

midir? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Asla caiz değildir.  

İslam'da, 3 günden sonra yakınını kaybedene, "başın sağolsun" demek 

bile caiz değilken, matem tutmak için kendimize zarar vermek nasıl caiz 

olur? 

 

Hazreti Hüseyin (radiyallahü anh) ve ehli iyaline yapılan ihanet 

sebebiyle, kendimize zarar verme günahına girme hakkına sahip değiliz.  

Bu bedenler bizim mi ki zincirle, sopayla, bıçakla zarar veriyoruz? 

Matem itikadı, sapkın Şia inancında mevcuttur; İslam'ın ana gövdesi 

olan Ehli Sünnet bunu reddeder. 

 

Şayet bu iş caiz olsaydı, en başta bizim yapmamız lazım gelirdi. 

Zira Şii'lerin iki imamı öldürüldüyse, bizim altı imamımız öldürülmüştür:  

1. Hamza radiyallahü anh, 

2. Ömer radiyallahü anh, 

3. Osman radiyallahü anh, 
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4. Ali radiyallahü anh, 

5. Hasan radiyallahü anh, 

6. Hüseyin radiyallahü anh.  

(Allah’ın selamı öncülerimizin üzerine olsun) 

 

14 asırdır, Ehli Sünnet vel cemaat mensubu olan herhangi bir kimsenin, 

kendisine bu suikastlar sebebiyle zarar verdiğini gördünüz mü? 

 

Konuya delil olan nâsların birkaçı: 

 

“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Bakara 195)  

 

“Kendi kendinizi öldürmeyin.” (Nisâ 29) 

 

“Kişi, ne kendi nefsine, ne de başkasına zarar veremez.” (İbn Mace, 

Ahkam, 17) 
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Hayreddin Karaman Hadis İnkarcısı mı? 
 

Soru: Esselamu aleyküm hocam. Bir sualim olacaktı. Hayrettin Karaman 

ve görüşleri hakkında ne dersiniz? Hayrettin Karaman hadis inkarcısı 

diye biliyorum yanlış mı biliyorum. Şimdiden Allah razı olsun hocam. 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Bu bilgi yanlıştır. Hayreddin Karaman bir hadis inkarcısı değildir. Lakin 

Ehli Sünnet de değildir. 

Genel itibarla rastgeldiğim birçok fetvası Ehli Sünnet kaynaklara 

dayansa bile ancak ihtiyatla takip edilebilir. 

Yalnız bu zat, FETÖ'cü Diyalogçuların çok güçlü olduğu dönemde, 

Yahudi ve Hristiyanların son Peygamber Muhammed aleyhisselam'ı 

kabul etmek zorunda olmadıklarını ve onların da Cennete gideceklerini 

söyleyen bir kitap çıkarmış ve tüm ana yol yolcusu tarikat ve cemaatleri 

şaşkınlık ve öfkeyle ayağa kaldırmıştır. 

Zira bu görüş, Yahudi ve Hristiyanların kafir ve zalim olduklarını bildiren 

onlarca Kur'an ayetini inkar etmek demek olur ve küfürdür. 

Daha sonra örgüt zayıflayıp deşifre olunca, bu bilgileri yazdığı Polemik 

Değil Diyalog isimli kitabını toplattığını işittim lakin kesin bilgim yoktur. 

Yine beni çok rahatsız eden başka bir görüşünde, ‘Muaviye'yi sevmem 

de sövmem de’ gibi garip bir tabirde bulunmuş! 

Aklı başında hiçbir Ehli Sünnet Müslüman, Peygamberimiz 

aleyhisselam'ın vahiy katibi olan Hz. Muaviye (radiyallahü anh) 

hakkında böyle edep dışı bir tabir kullanmaz, kullanamaz. 

Bu iki ciddi arızaya rağmen, inşaallah bu görüşlerine tövbe ettiğine ve 

ana cadde olan Ehli Sünnet vel Cemaat akidesine geri döneceğine 

hüsnü zan ediyorum... 
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Kullardan Yardım İstemek Şirk mi? 

Soru: Hocam selamun aleyküm. Bir soru sorucaktım. Abdülkadir 

Geylani hz. insanlara minnet kapısını kapatana Hakk'ın minnet kapısı 

açılır buyuruyor. Bu söz insanlardan bir şey istememeyi mi anlatıyor? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Her insan her insandan bir şeyler ister. Allah insanları birbirine muhtaç 

yaratmıştır ve yalnızlık Allah'a mahsustur. 

Çocuk sahibi olmak isteyen bir erkek, helal süt emmiş, namuslu bir 

bayana muhtaçtır ve evlilik için gidip onu babasından istemek 

zorundadır. 

Bozulan klimanı sen tamir edemez ve ustasından yardım istersin, bu 

doğaldır. 

Evindeki şalterler yandı ve sen de bir doktorsun. Elektrikçiden yardım 

istemeyip sabaha kadar Allah'a dua etsen, şalterlerin düzelir mi, yoksa 

kafadaki şalterleride mi yakarsın? 

Burada Geylâni hazretlerinin değindiği mesele, sorunları çözenin Allah 

olduğunu unutup sadece kullara bel bağlamak ve onlardan medet 

ummaktır. Halbuki kullar, sorunun çözülmesinde sadece vesiledirler... 

Konuya delil olarak İmam Zehebi'den bir nakil yapmakla yetinelim: 

"İmam-ı Taberani Hazretleri ile İbnü'l Mukri Hazretleri Medine'de iken 

çok açlık çekerler ve yatsı namazından sonra Ravza-i Şerife gidip, ‘Ya 

Resulallah, biz acıktık!’ derler. Biraz sonra seyyidlerden biri gelerek, 

‘Rüyada dedem Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı gördüm, bu 

yiyecekleri size vermemi emir buyurdu’ der.” (İmam-ı Zehebi - Siyer'u 

Alemi'n Nübela) 

"Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar 

arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder..." 

(Nisâ 58) 
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Ehli Sünnet Olmakla Selefi Olmak Arasında 

Ne Fark Var? 
 

Soru: Selamun Aleykum hocam, Bir şey sormak istiyorum. Ehli 

Sünnet'le Selefi olmanın farkı nedir? 

 

Cevap: Ve aleykum selam 

 

Ehli Sünnet, müçtehid olan selef alimlerinden birine tâbi olur ve bir 

meselede o ne içtihadda bulunmuşsa öyle yapar. 

Selefi, mezhepsizdir; selef alimlerinden işine geleni alır, işine gelmeyeni 

reddeder ve müçtehidlik taslar! 

 

Ehli Sünnetin imamları; İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam Ahmed ve 

İmam Malik'tir. 

Seleficilerin imamları; İbni Teymiye, Abdülvehhab ve Abdülaziz Bin 

Baz'dır! 

 

Ehli Sünnet, Tenzih akidesindedir; 'Allah mekandan münezzehtir' der. 

Selefi, teşbih ve tecsim akidesindendir; 'Allah gökte, arşın üzerinde 

koltukta oturur ve yanında Peygamberini de oturtur' der! (Burada 

Hristiyanlarla aynı akideyi paylaşmaları elbette tesadüf değildir!) 

 

Ehli Sünnet, büyük günah işleyenlere kafir demez. 

Selefiler, 'Büyük günah işleyenler kafirdir ve ebediyen Cehennemdedir' 

diyerek, dolaylı yoldan, Allah’ın, kulunun günahlarını affetmeye 

gücünün yetmeyeceğini söylemiş olurlar! 
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Ehli Sünnet, Tasavvufa; 'Peygamber ve Sahabilerin İslam'ı zirvede 

yaşama sanatıdır' der. 

Selefiler, Haricidir; 'Tasavvuf şirktir' der. 

 

Ehli Sünnet; 'Oy vermemek vebaldir, kul hakkıdır' der. 

Seleficiler; 'Oy vermek şirktir; Müslümanları kafirler yönetmelidir' der. 

 

Ehli Sünnet, kendi akidesinde olmayana 'Bid'at ehli' der. 

Seleficiler, kendi akidesinde olmayan herkese 'Müşrik' der! 

 

Ehli Sünnet, ümmetin yüzde doksanını temsil eder. 

Seleficiler, Şia ile beraber, ümmetin yüzde onunu temsil eder… 

 

Resulullah buyurdu (sallallahu aleyhi vesellem): 

“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf 

olduğunu gördüğünüzde, Sevad-ı âzâma (büyük çoğunluğa) tâbi 

olun.” (İbn Mace, Fiten 8) 
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Yahudi ve Hristiyanlardan Kimler Cennete Girebilir? 
 

Soru: Muhterem hocam Efendimiz (s.a.v) Yahudi Hrıstiyan ve 

Müslümanların fırkalara bölüneceğini bu dinlerden yalnızca birer 

fırkanın cennete diğerlerinin cehenneme gideceğini buyurmuştur 

Müslümanları anlıyorumda Yahudi ve Hristiyanlardan olanlar nasıl 

cennete gidecekler? 

Cevap: “Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç 

diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya 

ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de 

yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girer.” 

(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace, Fiten, 17; İbni 

Hanbel, 2/332) 

Ehli Kitap, yani Yahudi ve Hristiyan olanlardan Cennete gidecek olanlar, 

Peygamberlerinin getirdiği şeriate hiçbir değişiklik yapmadan ve 

bozmadan inanıp itaat edenler olacaktır. 

Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar'ın, bozulmamış olan son şeriata yani 

İslam'a girmeden Cennete gidebilmeleri mevzubahis değildir... 

“Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Allah’a yemin olsun ki; Bu 

ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da, 

sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka 

Cehennem ashâbından olur!” (Müslim, İman: 70, no: 153) 

Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'a tâbi olmayan Yahudi ve 

Hristiyanların küfür ehli olduklarının Kur’an’daki onlarca delilinden 

sadece birini nakledeyim: 

“Muhakkak ki, Kitap ehlinden (Yahudi ve Hristiyan) inkâr edenler ve 

müşrikler, Cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak 

olanlardır. İşte onlar, yaratılmışların en şerli olanlarıdır.” (Beyyine 6) 
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Zakir Naik Hakkındaki Görüşünüz Nedir? 
 

Soru: Selamü aleyküm. Hocam Zakir Naik hakkındaki görüşünüz nedir?  

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Zakir Naik bir Vehhabi'dir. (Bana gönderilen bir videosunda bunu 

kendisi de itiraf etmiş idi.) 

Zakir Naik, 'Eski alimlere saygım var' der, ama mezheplerini inkar eder!  

Bu, tipik bir Vehhabi takiyesidir. 

Bu alimlerin bir çok görüşünde, ayet ve hadislere muhalefet ettiğini 

iddia edebilecek kadar kibirlidir. (Kadınlar neden erkekler gibi namaz 

kılmıyor sorusuna, bunu eski alimlerin yani mezhep imamlarının 

uydurduğunu(!), gerçekte kadın ve erkeğin namazının aynı olduğunu 

iddia etmiş idi!) 

 

Yine rastgeldiğim bir başka videosunda, "Kur'an'da böyle bir şey 

olduğunu gösterin, ben Hristiyan olacağım." demiş idi. 

Bu söz fıkıh ve akaid kitaplarımızda elfâzı küfür olarak kayıtlıdır. 

Bir adam, imanını pazarlık konusu yaparak, 'Şu olursa Hristiyan olurum' 

dediği anda zaten İslam dairesinden çıkmıştır. 

Bir başka videosunda, tekfirci İbni Abdülvehhab'dan; ötekinde de 

'Dünya düzdür' diyen Abdülaziz bin Baz'dan nakiller yapıp onları 

parlatmış idi... 

 

Bir videosunda da 'Peygamberimizin bile doğum gününü kutlamak 

haramdır!' diyor! Bu söz, açık bir Vehhabi-Selefici zırvasıdır. 

('Peygamberin kabrini ziyaret etmek haramdır' diyen İbni Teymiye'den 

çok etkilenmiş belli ki...) 
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Son rastgeldiğim videosunda ise, dua esnasında bir Peygamberi ya da 

salih bir kulu vesile kılmanın şirk olduğunu ve bunu yapmanın meşru 

olduğu hakkında hiçbir ayet ya da hadis olmadığını iddia etmiş idi! 

Halbuki tevessülün Kur'an ve sünnette onlarca delili vardır. Bu delilleri, 

Tevessülün Kur'an ve Sünnetten Delilleri adlı yazımda anlatmış idim. 

Aynı videonun içinde, "Şefaat ya Resulallah" demenin de şirk olduğunu 

iddia etti ki, bu aynı zamanda yüzlerce sahabiyi de müşrik olmakla 

itham ettiği anlamına geliyor... 

 

Hülasa; dine hizmet adı altında Selef ulemasını (Sahabe, Tâbiîn ve 

Mezhep imamları) tezyif eden ve kendini parlatan her kim varsa, bilin ki 

sapmıştır. 

 

Resûlullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur: 

“İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra onları 

tâkip edenler, sonra da onları tâkip edenlerdir…” (Buhârî, Fedâilu 

Ashâbi’n-Nebî, 1) 

Bu en hayırlı üç halkayla arasında 14 asır olmasına rağmen, sanki vahiy 

kendi zamanında inmiş gibi rol kesen ve selef alimlerini 'Kendi 

kanaatlerine göre hüküm vermişler' diye eleştiren bir adam cahil değil, 

art niyetlidir. 

 

Vehhabi Suud hanedanı, tüm mali kuvvetiyle yıllardır bu kişiyi destekler 

ve dünyanın her yanında konferanslar verdirir. 

Bu tahriflerinin yanında, verdiği bilgiler içinde birçoğu da doğrudur. 

Ancak, eğer siz Ehli Sünnet akidesini itikad kitaplarımızdan 

okumadıysanız, bu kişiyi dinlememenizi tavsiye ederim. 
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Anlattığı yirmi meselenin ondokuzu doğru olsa, ama birinde, 'Allah 

gökte oturur' dese ve siz de bu sözü tasdik ederek öyle inansanız, bu 

görüş sizi cehenneme götürür. Çünkü Allah Teala'ya mekân tayin etmek 

küfürdür! 

 

"Allah, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir." (Saffât 159) 
 

Yok, eğer akâid ilmini okuduysanız ve en azından bir ilmihal altyapınız 

var ise, bu kişinin 14 asırlık Ehli Sünnet akidesine uyan bilgilerinden 

istifade eder, yanlış olan görüşlerini de çöpe atarsınız. 
 

Bir tavsiye olarak, internetten İslam'ı anlatan kişileri dinlerken şu 

hususa büyük önemle dikkat edin: 

Amelî hatalarda, üç yanlış bir doğruyu götürebilir. 

İtikadi hatalar ise, bir yanlışın bütün doğruları götürdüğü hatalardır. 

Mesela, 'Kader diye bir şey yok' demek, bütün doğruları götürür ki bu, 

'Allah her şeyi bilemez; O cahildir!' demenin örtülü halidir. 
 

İyi bilin ki, akidede ufak bir sapma, kişiyi cehenneme götürmek için 

yeterlidir. 

Namazdayken, kıbleden yarım santim sağa kaysak, o yarım santimlik 

yön kayması, Mekke'ye varıncaya kadar kilometrelerce uzunlukta bir 

sapma olacaktır. 
 

Allah Teala bizleri, Resulullah ve Sahabilerinin inanışından ayırmasın... 

(Allah'ın selamı öncülerin üzerine olsun) 
 

“Eğer onlar, böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten 

doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir 

ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, 

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Bakara 137) 
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‘Orucunu Boz, Şeyhin Senin Yerine Tutar’ Dediler, 

Ben de Bozdum! 

Soru: Selamun aleykum hocam. Bi sıkıntım var bir ara bir cemaat 

mensubuydum ramazan ayında yanlarına gittiğimde calışmadıkları halde 

oturup sigara içip yiyiyolardı. Ben onların yanında dayanamadım orucumu 

bozmaya karar verdim ama içimdende sakın bozma diyordum. Halkanın 

başındaki şahıs bana bozarsan da şeyh senin yerine tutar dedi ben de kandım 

orucumu bozdum. Şimdi bu bozduğum oruç için 61 gün kaza yapacakmıyım 

yoksa vebali onların üzerine mi? Hayırlı sahurlar... 

Cevap: Ve aleyküm selam. Sübhanallah! Bu ne sapıklık? 

Arkanıza bakmadan o cemaatten kaçın; Lut aleyhisselam'ın kavminden 

kaçtığı gibi kaçın! 

Bu cahil sufiler, Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın bile yapamadığı bir 

şeyi şeyhlerine nisbet etmişler. Bir kul, kendisine farz olan bir ibadeti 

yapmayacak, üstüne ibadeti ortasında bozup büyük haram işleyecek ve 

başkası da onun yerine o ibadeti tamamlayacak(!)? Bu ne kepazelik? 

Eğer şeyh, gerçek bir şeyh olsa idi, bu sahtekar sufilerini tekme tokat 

dergahtan kovar idi. Vehhabi-Selefiler ve Şii'ler İslam'a ne kadar zarar 

veriyorsa, bir o kadarını da bu sahte Müslümanlar veriyorlarlar. 

Bu öfkeli girişten sonra fetvaya gelelim: 

Allah'ın, üzerinize olan oruç emrini, şeytanlaşmış sufilerin telkiniyle siz 

bozdunuz ve bu işin cezasını ancak siz ödeyerek kurtulabilirsiniz. 

60 gün üstüste ceza orucu, bir gün de kaza orucu tutarak borcunuzu 

kapatacaksınız. 

Orucunuzu bozdurma günahının bir mislini de, bu işe vesile olan o 

arkadaşlarınız üzerine almışlar demektir. 

Zira "...Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. 

Allah her şeyin karşılığını vericidir." (Nisa 85) 
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Hocan Gandalf mı, Saruman mı? 

Soru: Hocam Mersin'den yazıyorum. 17 yaşındayım. Uzun zamandır sizi 

YouTube kanalınızdan takip ediyorum. Nasip olursa bir gün sohbetinize 

katılmayı isterim. Birçok sapmış hoca türedi. Örnekler vermek gerekirse: 

Zekeriya Beyaz, Abdülaziz Bayındır, Yaşar Nuri Öztürk, Mustafa İslamoğlu, 

Adnan Oktar... Allah bizleri muhafaza etsin. Ne kadar bu insanlara inanmasam 

da, o kadar sapıtmışlar ki şüpheye düşmemek elde değil. Sizin gibi hocaları 

dinleyerek huzur buluyorum. Ne yazık ki burada gidebileceğim bir sohbet 

ortamı yok. Ben de feyizlenmek istiyorum. Sizin görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi 

öğrenmek istiyorum. Selamlar. 
 

Cevap: Selamün aleyküm. İnşaallah Rabbim bulunduğunuz mekanda 

ehli sünnet olan bir ilim meclisi nasib eder.  

İnternetten sohbet seyretmek, TV’den maç izlemek gibidir.  

Asla stattaki havayı alamazsınız! 

Yüzüklerin efendisi izlerken Gandalf ile Saruman arasında iyi olan 

karakterin hangisi olduğunu anlayamayan adamın aklındaki zayıflık 

neyse, Ehli sünnet hocalar ile Ehli bid'at hocalar arasındaki farkı 

anlayamayan Müslümanların ilmindeki zayıflıkta o nisbettedir! 

Hamdolsun ki siz bu farkı farketmişsiniz. 

İnternetten izlenen sohbetlerimizle ilminizi ve aklınızı geliştirirsiniz. 

Ayet, hadis öğrenip; fıkıh ve akaidde temelinizi güçlendirmiş olursunuz. 

Sağlam bir temelle hiçbir sihirbaz (sapkın hoca) sizi aldatamaz! 

Hiçbir ilüzyona kanmazsınız, çünkü tüm hilelerini ifşâ ediyoruz. 

Elleri ne kadar hızlı olsa da, dillerini ne kadar süsleyip yalanlasalar da 

dışkı dışkıdır. Üzerine pahalı parfümler sıkmaları ve çeşitli süslemeler 

yapmalı koku gerçeğini degiştirmez! 

Yardımcımız Allah Teala, duacımız Resulullah'tır. (Övgüler ve selam 

üstüne olsun!) 

Allah'a emanet olunuz... 
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Resul Olduğunu Söyleyen Birinin Elini Tuttum. Dinim 

Tehlikeye Girdi mi? 

Soru: Es-selamu aleykum hocam. Cevaplanacağını umarak yazıyorum. 

Sizi kısa bir süre önce keşfettim ve dinliyorum. Yakın zamanda yüklemiş 

olduğunuz bir video vardı. İskender denen şahısla ilgili. Yaklaşık 2 yıl kadar 

önce bunlar bizim buralara geldiler. (Aksaray) Bizim huyumuzu bildiklerinden 

mi nedir bize hiç Mehdi Nebi gibi şeyler söylemediler. İlan verdiler 

programımız var gelene ücretsiz Kur-an dağıtacağız diye. Yarım saat bir 

sohbetten sonra gürültülü bir ortamda bir adamın elini tuttuk ve tövbe aldık 

(Bunu yapmadan Kur’an vermiyorlardı) gerçi yapınca da vermediler ama 

neyse söylediklerini tekrarladık. Zaten gürültülü olduğu için ne anladık ne 

ettik elimize bir poşet sıkıştırdılar içinde bir tesbih bir iki kağıt vardı. Bir de 

kitap (sözde Asr süresinin tefsiri) kağıtta da talimatlar günde 5000 Allah zikri 

her 500 den sonra İlahi ente maksudi... 

Bunu diğer kardeşlerle paylaşmanız için yazdım. Bir de sorum, ben bu adamın 

elini tuttum dediklerini tekrarladım ya dinim tehlikeye girdi mi? 
 

Cevap: Ve aleykum selam 

Elini tuttuğunuz şahsa biat ederken, sizden tekrar etmenizi istediği 

cümleler içinde, Nebi ya da Resul gibi kelimeler geçiyorduysa ve siz de 

bunları işitip dil ile kabul ettiyseniz, yeni bir Peygambere inandınız 

demektir ki, bu açık bir küfürdür. 

"Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın 

elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur..." ayeti, son Peygamber 

Muhammed aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar başka bir 

Peygamber gelmeyeceğini açıkça bildiriyor. (Ahzâb 40) 

Yok, eğer biat ederken bu gibi kelimeler işitmeden biat ettiyseniz, 

Peygamberimize tâbi olmayan bir mürşide(!) biat ettiğiniz anlamına 

gelir ki, bir an evvel nasuh tövbe etmenizi ve bu gibi sapkın akımlardan 

uzak durmanızı önemle tavsiye ederim... 
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‘Kaderi İnkar Eden Dinden Çıkmaz’ Diyen Hocalar 

Var, Ne Dersiniz? 
 

Soru: Selamın Aleyküm Hocam. Kaderi inkar eden dinden çıkar mı? 

Hocanın biri var bizim burada kaderi inkar dinden çıkarmaz diyor. 

Diyorki delili kati subuti zannidir, o yüzden dinden çıkarmaz diyor. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

 

Kadere iman, Kur'an'a imandır. Kadere 'zannî' demek, Kur'an ve sahih 

hadislere zanni demek anlamına gelir ki, bu açık küfürdür. 

Şu zikrettiğim Allah'ın ayeti zannî midir, vahiy midir? 

“Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet 

yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın…” 

(Hadîd 22) 

Rabbimiz, bu ayetinde, başa gelecek olan bir musibetin, daha 

oluşmadan önce bir kitapta (Levh-i mahfuz) yazılı olduğunu beyan 

ediyor ki, buna da ‘kader’ denir. 

 

Peki ya şu ayetler, acaba inanmadığı ayetler sınıfına mı giriyor bu 

reformist hocanın? 

 

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez…” 

(Tevbe 51) 

Görüldüğü üzere ayet, açık bir şekilde yazgı ve alın yazısından 

bahsediyor. 
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“Muhakkak ki, Biz her şeyi bir kader (muayyen bir ölçü) ile yarattık.” 

(Kamer 49) 

(Zaten yoruma gerek yok!) 

 

Peki ya Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan varid olan şu sahih 

haberlere ne diyeceğiz? 

 

“Her ümmetin Mecusisi vardır. Bu ümmetin Mecusileri de, ‘Kader 

yoktur’ diyenlerdir. Onlardan kim ölürse cenazesinde bulunmayın. 

Kim hasta olursa ziyaret etmeyin. Onlar, Deccal’ın taraftarlarıdır. 

Allah’ın, bunları Deccal’a kavuşturması haktır.” (Ebu Davud, bab: 14, 

Hadis no: 4692) 

 

Ömer bin Hattab, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

“Siz, kaderi inkar edenlerle oturup kalkmayın ve onlara söz açmayın.” 

(Ebu Davud, bab: 14, Hadis no: 4710) 

 

Allah'ın ilminin sınırlı olduğunu iddia edebilecek kadar ileri gidebilen bu 

Mu'tezile kafalı modernistlere Rabbim fırsat vermesin, imkanlarını 

ellerinden alsın. 

Arkalarındaki Deizm destekçisi dış güçlerin tuzaklarını başlarına 

çevirsin… 
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Samimi Bir İtiraf… 

TAKİPÇİ: Selamun aleyküm Kerem hocam Allah hizmetlerinizi daim eylesin 

sizleri çok seviyoruz birçok konuda sizin sohbetleriniz sayesinde kendimi 

düzeltmeye çalışıyorum sizden de dua bekliyoruz. Sizin sohbetlerinizle nasıl 

tanıştım kısaca anlatayım: 

Youtube’de dini sohbetler izlerken köşede sizin sohbetlerinizi gördüm. 

İlk düşüncem şu idi. Sakalınızın da kısa olmasını göz önüne alarak, 

genelde böyle genç hocalar reformist mezhebsiz oluyor dedim. Adınızı 

Youtube’a yazıp bazı videolarınıza bakınca şöyle bir başlık gördüm: “Buhari ve 

Müslim’e kin kusan bir hoca!” Bunu görünce sizin Buhari ve Müslim’e kin 

kustuğunuzu zannederek videoyu açtım ama siz tam tersine Buhari ve 

Müslim’e kin kusanlara reddiye yapmıştınız, sizin bir mezhepsiz olmadığınıza 

kanaat getirdikten sonra “Bu hoca büyük ihtimalle Vehhabidir” dedim (demez 

olaydım:) Sizin Vehhabilere yaptığınız reddiyeleri gördüm. “Siz hiç evliya 

Vehhabi gördünüz mü?” adlı videonuzu izledim sizin bir Vahhabi olmadığınıza 

kanaat getirince 

Şii olabilir ihtimaline karşı Şia ile ilgili videolarınızı izledim, onlara da reddiye 

yapıyordunuz.  

Diyalogçu olmadınız da belli çünkü onlara da reddiye yapıyordunuz. 

Videolarınızı daha çok izleyince sizin Ehli sünnet ve ehli tasavvuf olduğunuzu 

öğrendim ve ehli bid’ata yaptığınız reddiyelerle sizi daha çok sevdim Allah 

sizden razı olsun. 

İlk baştaki suizanlarımdan dolayı hakkınızı helal edin. 

İnternetteki hocaların içinde birçok ehli bid’at hoca olduğu için tedbirli 

davranmak zorunda hissettim kendimi. 

Ayrıca yaşınızın genç ve sakalınızın kısa olması da etki yapmıştı bidat ehli 

olabilir diye ama yüzünüzdeki nuru görememişim özür dilerim hakkınızı helal 

edin. Dua eder dua bekleriz. 

HOCA: Mübarek, sen de hep sui zan etmişsin yahu! 

Karınca kadar hakkım varsa helal olsun! 

Allah Teala, ayaklarımızı 14 asırlık ana caddeden, Ehli Sünnet vel 

Cemaat'ten ayırmasın... 
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Ebubekir Sifil - Caner Taslaman Münazara Notları 
 

Yahudi dönmesi Goldziher türü reformistlerin papağanı olan Caner 

Taslaman ile 14 asırlık Ehli Sünnet ulemanın talebesi olan Ebubekir Sifil 

hocanın arasında geçen müzarayı bir gün sonra Youtube'den izledim ve 

önemli gördüğüm yerlerden bazı notlar paylaştım... 

 

•  Ebubekir Sifil: Sapıtmak isteyen, ayete bakarak da sapıtabilir. 

Tarihte Haricîler, hadisten değil, sadece Kur'an'dan yola çıkarak 

bütün sahabeyi tekfir ettiler. 

Caner bey samimiyse bu meseleyi de gündeme getirsin... 

  

• Ebubekir Sifil: Caner bey, Cuma namazı kılıyor musunuz? 

Tahlil: Bu sorunun cevabını niye 20 saniye düşünür ki bir Müslüman? 

Yiyeceği darbeyi bildiği için mi, yoksa Cumaları kılmadığı için mi acep? 

  

• Ebubekir Sifil: Kur'an'da Cuma namazı da yok, bayram namazı 

da yok! 

Sizin mantığınıza göre, siz Kur'an'a iftira ediyorsunuz Caner bey! 

Tahlil: Caner'in burada meali açıp Cuma namazını araması çok komik 

bir görüntüydü. 

Cuma'nın nasıl kılınacağına dair verdiği yakartopu örneği ise felaketti! 

Caner, lütfen bi daha örneklendirme yapma ama lütfen... 

  

• Caner Taslaman, "Beni Yunus Peygamberden üstün tutmayın" 

hadisini söylerken, "Biz seni alemlere rahmet olarak 

gönderdik" ayetini reddetmiş oldu! Stand up komedi gibi... 
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Veyis Ateş: "Hadisi reddetmek için hadisten delil almak bir çelişki 

olmuyor mu Caner bey?" deyince başka konuya atladı hemen... 

  

• Ebubekir Sifil: Kur'an'ın mantığı deme, benim anladığım, benim 

yorumum de! Bunu hep yapıyorsunuz... 

  

• Ağlamanın ölüye azap verdiği hadis konusunda Caner'in diğer 

hadisi gizleyen açık bir yalancı olduğunu ortaya çıkarmış 

Ebubekir hoca. 

Burada resmen rezil etti Caner'i... 

  

• Ebubekir Sifil: Biraz namuslu ol, Arapça öğren! 

Sonra gel, hadislerin metnini söyle. 

  

• Ebubekir Sifil: Ateistler, ayetlerde çelişki buluyor diye ayetleri 

de mi inkar edelim Caner bey? 

  

• Ebubekir Sifil: Peygamberimize büyü yapıldıktan sonra 'aylarca' 

tesirinden çıkamadığını söyledi. 

Bu yalanını isbat etsin Caner bey... 

  

• Caner Taslaman: Peygamberimizin sakalının şifaya vesile 

olacağına inanmıyorum. 

Ebubekir Sifil: Yusuf suresinde geçen gömleğin, Yakub 

aleyhisselam'ın gözlerine şifa olacağına inanıyorsun ama! 
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Tahlil: Bir Peygamberin sakalı, el yapımı bir gömlekten üstündür. 

Ebubekir hoca burada Caner'e döner tekme attı, tam çeneye... 

  

• Caner Taslaman: Evrimi kabul ettiğimi söylemedim. 

Ebubekir Sifil: Kitabında, "Kendimi Evrim teorisine inanan Teist 

kategorisinde görüyorum" demişsin ama? 

Caner Taslaman: Tamam, öyle söylemiş olabilirim... 

Tahlil: Evrimci Teist demek, Tanrıya inanan evrimci demektir. 

Yani Caner hem Allah'a inanıyor hem Allah'ın insanı yaratmadığına 

inanıyor!! 

Ebubekir hoca burada çok fena köşeye sıkıştırdı.  

Sağ kroşe, sol aparkat... 

Caner peşi peşine kurmaya çalıştığı tutarsız cümlelerle yıkılmaktan 

kurtulmaya çalışıyor... 

  

• - Sunucu: Birisi dini kitaplardan anlamıyorsa, hocalara esir mi 

kalmalı? 

+ Ebubekir Sifil: Hukuk konusunda hukukçulara esir miyiz? 

- Sunucu: Evet 

+ Ebubekir Sifil: İnşaatta mühendislere esir miyiz? 

- Sunucu: Evet 

+ Ebubekir Sifil: Tıpta doktorlara esir miyiz? 

- Sunucu: Evet 

+ Ebubekir Sifil: Din bu kardeşim, din bu! Din o kadar basit 

değil. 

Bu dinin, milletin elinde oyuncak olması belki de Laikliğin 

hediyesidir, bilemiyorum... 
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• Ebubekir Sifil: Benim size bir de Usûl-ud Din dersi vermem 

lazım Caner bey... 

  

• Ebubekir Sifil: Mantığa uymadığı için hadisleri reddeden Caner 

bey, mantığına uymayan Kur'an ayetleri hadis olsaydı onları da 

inkar ederdi emin olun. 

Örnek: Musa Hızır kıssası; Erkeğe mirastan 2, kadına 1 pay 

verilmesi; Erkeğin 4 eşe kadar evlenme ruhsatı... 

  

• Caner Taslaman: İbrahim Peygambere İbo dersen hiçbirşey 

olmaz! 

(Burada yazıklar olsun Caner demek zorundayım!) 

Ebubekir Sifil: Ben sana Cano Tıslaman desem hoşuna gider mi? 

Peygamberle alay etmek elbette küfürdür... 

 

• Ebubekir Sifil: Ben senin kitabında Goldziher'den alıntı yaptığını 

gördüm Caner! Sana da bu yakışırdı zaten... 

  

• Dünki münazaranın özeti: 

Taslaman, demir duvara toslamış; pert... 
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Vehhabileri Çok Araştırdım ve Harici Olduklarını 

Anladım… 

Soru: Hocam selamün aleyküm. Size bu Vehhabi Selefiler ile ilgili bi yazı 

yazmak istedim yaklaşık 2-3 aydır bunların her türlüsünü araştırdım tespitler 

yapmaya çalıştım zaman zaman bunların etkisinde kalmadım değil hocam 

bunların çıktığı yol haricilik ile aynı yoldur her konuda örneğin oy vermek 

Kur’an’ı Kerim’den bir ayet alıp mesela Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler 

kâfirlerin ta kendileridir bunun üstüne söz söylersen kafirsin, tağut ile ilgili bi 

ayet alıp diyanet imamının arkasında namaz kılan müşriktir vb bunlar uzar 

hocam. Bahsettikleri ayetlerin aslına tefsirine baktığımız zaman bunların ne 

kadar sapmış olduklarını anlamak zor değildir bunlar iki kısma ayrılıyor: Bir 

Selefi olduklarını kabul edenler, bir de Selefi değiliz, Vehhabi değiliz, Allah'ın 

bize emrettiği yola sevk eden kişileriz diyenler. Bunların tebliğ yaptığını sanan 

halbuki Müslümanları felakete ayrılığa sürükleyen Haricilerden ne farkı vardır 

hocam? Onlara göre askere giden kafir, vergi veren kafir, memur kafir... 

Bunlara verdiğim bir cevap şuydu: Eğer marketten bakkaldan alışveriş 

yaparsan o ürünün Kdv’si devlete gidiyor, sen de tağuta destek oldun, kafir 

misin diyorum, hemen başka ayet atıp onlar doğru yolu görmezler felan… 

Hocam bunlar şu an pek ciddiye alınmasa da büyüyor ve büyümeye devam 

edecek gibi bunları engellemek lazımdır sizin bunlara reddiyelerinizi çok 

beğendim Allah yardımcınız olsun. 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Vehhabi - Selefiler, mezhepleri ve usülleri olmadığı için, istediği ayet ya 

da hadisten cımbızlama yaparak dilediği kişiyi kafir olarak ilan 

edebiliyor ve keyiflerine göre hüküm verebiliyorlar. 

Kendilerini Allah'ın kafa koparıcı celladı olarak görüyorlar, ama gariptir 

ki sadece Müslümanların kafasını koparıyorlar ve kafirlerle hiç 

uğraşmıyorlar! Bu Hariciler ve kuklacılarıyla olan cihadımız sürecektir; 

Allah bize yardım etsin... 

İlgili Çalışmalarım: Selefi (Kerem Önder Resmi Sitesi) 

https://keremonder.com/search?q=selefi
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DAEŞ'in Fetvaları Dört Mezhepte Var mı? 

Soru: Hocam Ali Rıza Demircan'ı dinledim geçenlerde. ‘Işid’in yaptığı 

tüm vahşetler İslam’ın 4 mezhebinin fıkhına göredir! O yüzden Işid’in 

yaptıkları 4 mezhebe göre meşrudur’ dedi. Siz ne demek istersiniz bu 

adam ve konuşmaları hakkında? 

Cevap: Bu sözler, ümmetin yekününü oluşturan dört mezhep 

ulemasına atılmış olan bir iftiradır. 

Daeş (Işid), mezheplere uyduğu için bu uçuk fetvaları vermiyor.  

Tam aksine, Ali Rıza Demircan gibi mezhepsiz olduğu için bu keyfi 

hükümleriyle insanları katlediyor. 

Daeş, El Kaide ve Nusra gibi terör örgütleri, mezhepli değil, 

mezhepsizdirler. 

Vehhabi - Selefi akidesinde oldukları için mezheplere karşıdırlar ve 

hatta mezhebe tâbi olmayı da şirk olarak görürler! 

Tıpkı günümüzdeki Mealistler ve Modernistler gibi, ayet ve hadislerden 

istediği cümleleri cımbızlayarak keyiflerine göre mana verir ve 

diledikleri sivili, diledikleri vahşi yöntemlerle öldürebilirler. 

Mezhepleri olmadığı için, usülleri yoktur. 

Bu ayeti Peygamber, sahabe ve ulema nasıl anladı sorusunu sormadan, 

‘bana göre böyle yapılmalı’ diyerek masum sivillerin içinde bombaları 

patlatabiliyorlar! 
 

Kaldı ki, Daeş, mezheplerin fıkhına göre hareket edip vahşet 

yaşatıyorsa, neden ümmetin büyük çoğunluğunu teşkil eden ve 4 hak 

mezhebe tâbi olan Ehli Sünnet'te bu vahşi sahneleri görmedik 14 

asırdır? 

Neden bir tane bile canlı canlı insan yakma sahnemiz olmamış bizim? 
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Demek ki tehlike, mezhepli olmakta değil, Daeş gibi ve Mealciler gibi 

mezhepsiz olmaktadır... 

 

Mezhebe, yani alimlere uymak Allah'ın emridir. 

Bu konudaki onlarca ayetten sadece iki tanesini nakletmem yeterli 

olacaktır: 

 

"İşte bu temsilleri biz, insanlar için getiriyoruz. Onları ancak ALİMLER 

düşünüp anlarlar." (Ankebut 43) 

"Allah, melekler ve İLİM SAHİPLERİ, ondan başka ilah olmadığına 

ADALETLE şahitlik ettiler..." (Âl-i İmran 18) 

 

Kainatı Allah’ın Yarattığı Kesin mi? 
 

Soru: Hocam selamün aleyküm. Üniversitede Ateistlerden bir tanesinin 

arkadaşı Allah'a tam olarak inanılamayacağını %99,9 inandıgını 

söylüyor. Ayrıcada alemleri, insanları, her şeyi yaratanın Allah 

olduğunun kesin kanıtını soruyor. Sizce nasıl cevap vermeliyim? 

Şimdiden Allah razı olsun. 

Cevap: Ve aleyküm selam 

İman, yüzdeliklerle belirlenmez. Ya vardır, ya yoktur. ‘Yarı yarıya 

inanıyorum’ ya da ‘bir kısmı mantıklı değil’ gibi cümleleri kullananlar 

Müslüman olarak kalamazlar. 

Zira "Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan 

bir Kitap'tır." (Bakara 2); 

Ve "Gerçek Rabbinden gelendir, öyleyse şüphecilerden olma." 

ayetleri, şüphenin dinde yeri olmadığını bize bildiriyor. (Âli İmran 60) 
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Bu arkadaşınız, alemleri tek olan Allah'ın yarattığına inanmayabilir ama 

belki 50 yıl önce kanıtlanmış olan Big bang (büyük patlama) teorisine 

inanır. Bu patlamayı bizzat yaratan Allah Teala ise, bu durumu tam 14 

asır önce Kitabı Kur'an'da bize bildirmiştir: 

 

“O inkar edenler görmüyorlar mı ki, başlangıçta göklerle yer birbiriyle 

bitişikken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de 

onlar inanmayacaklar mı?” (Enbiya 30) 

 

Arkadaşınıza, sadece şu iki soruyu sorun: 

 

1. Uzay biliminin neredeyse hiç olmadığı 7. yüzyılda, bundan ancak 14 

asır sonra tesbit edilebilen bu patlamayı bize kim söyleyebilir? 

Okuma - yazma bilmeyen bir Peygamber mi, yoksa O Peygambere bu 

bilgiyi Kur'an ile vahyeden bir Yaratıcı mı? 

 

2. Allah'ın yaratıcı olduğuna ayetteki ikinci delil ise, "Her canlı şeyi 

sudan yarattık." bilgisidir. 

 

Bugün insan vücudunun yaklaşık % 60'ının su olduğu herkesçe bilinir. 

Yine insan ve hayvan olan her canlı, bir sıvı olan meniden dünyaya gelir 

ve hayat bulur. 

 

Sorumu tekrar ediyorum: İnsanlığın tıp ve teknikte çok gerilerde olduğu 

bir zaman olan 1400 yıl öncesinde, bu kesin bilgileri bize kim 

verebilirdi? 

Elbetteki, bu söylediği şeyleri örneksiz yaratan Allah celle celaluhu... 

(O'nun şânı ne yücedir) 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

351 

Ateistler ve Mealciler, Eski İnsanların Denildiği Kadar 

Uzun Yaşamadığını İddia Ediyorlar? 
 

Soru: Selamun aleyküm. Hocam, Ateistlerle mücadelede size bir fikir 

danışmak istiyorum. Ateistler, eski insanların ömrünün ortalama 20 

sene olduğunu söylüyor. Ve bunu sözde bilimsel bilgi olarak sunuyor. 

Efendimizden önceki peygamberlerin uzun yaşamalarını nasıl açıklarız 

bunlara? Mealistlerse bu ayetleri de tahrif ve tevil etme uğraşında, Ehli 

Sünnet alimlerinin buna cevabı nedir? Selametle. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

 

Biz Müslümanlar, inanışlarımızı teorilere ve hipotezlere göre değil, 

Allah ve Peygamberlerinden öğrendiğimiz açık delillere göre belirleriz. 

Ateistlerin Kur'an'a inanmaması normaldir. Allah'a değil, hevâlarına 

tapınma yolunu, yani kolayı tercih etmişlerdir. 

Mealciler ise, hem Kur'an'a inandıklarını söylüyor ve hem de Allah'ın 

kudretini delillendiren onlarca mucize ayetini inkar edebiliyorlar! 

İşte asıl şaşılması gereken nokta burasıdır... 

 

Konu hakkındaki ayet ve hadislere baktığımızda, ilk insanların yaşının 

bizden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. 

Mesela, Kur'ân-ı Kerim'de, Hz. Nuh (aleyhisselam)'ın yaşıyla ilgili olarak 

şöyle denilir: 

"Andolsun ki biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli 

yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümlerini sürdürürken 

tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri 

kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut 14-15) 
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Şimdi ben, önümde bu kadar açık ve net bir ayet varken, uyduruk 

hipotezlerle Allah'ı ve Resulünü yalanlayan Ateistlere mi inanayım?; 

 

Aklına uymayan ayetleri te'vil ve tahrif eden Mealistlere mi inanayım?; 

 

Yoksa "Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden 

olma!" buyuran yerlerin ve göklerin yaratıcısına mı inanayım? (Bakara 

147) 

 

Bu durumun hikmetlerinden birini söylemek gerekirse; 

Başlangıçta, yeryüzündeki insan sayısı az olduğu için, Allah tarafından 

ömürleri uzun kılınmıştı. 

Sonraları, dünya nüfusu çok arttırıldığı için ömür miktarları da kısaltıldı. 

(En doğrusunu Allah bilir) 

Sadece Meal Okuyan Biri Şimdi Deist Olduğunu 

Söylüyor. Nasıl Tebliğ Yapabiliriz? 
 

Soru: Selamun aleyküm. Hocam üniversiteden bir tanıdık, namaz ehli 

bir ailenin çocuğu olmasına rağmen meal okuduktan sonra sapmış, 

aklının almadığı yerleri neticede inkar etmiş ve şu anda sadece Allah'a 

ve ahirete inandığını söylüyor, haşa ‘dinler ve kutsal kitaplar saçma 

Allah bana akıl vermiş’ diyor. Böyle düşünen, inanan bir insana nasıl 

tebliğ yapabiliriz? Selametle. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

"Bize Kur'an yeter; hadislere, mezhebe gerek yok" ya da "Yalnız 

Kur'an'a tâbi oluruz" gibi argümanları kullanıp alimleri, mezhepleri, 
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sahabeleri ve Peygamberimizi inkar eden her bir kişi, eninde sonunda 

tek rehber olarak gördüğü Kur'an'ı da inkar edecek ve günün popüler 

dinine(!) uyarak Deist olacaktır. 

Bu bahsi geçen tanıdığınız da malesef, araştırmadan, okumadan ve 

kaynaklara inmeden sadece sloganlarla kolay yolu tercih etmiş ve ilme 

ihanet ederek inkar yolunu seçmiş. 

Sonuçta freni patlamış ve inkar ede ede artık Kur'an ayetlerinin 

tamamını inkar eden bir konuma gelmiş ve Deist olmuş. 

Allah teala, girdiği bu Cehennem yolundan onu kurtarsın. 

Kanserdeki bu evreye yakalanan kişilere, Deizm ve Ateizm hakkındaki 

sohbet ve yazılarımı gönderin. 

Yok, eğer yakalandığı, 1. ve 2. evrede bir kanserse ve sadece "Kur'an 

müslümanıyız" diyorsa, Kur'an ayetlerinin tamamını inkar etmeden 

önce, ona Mealcilik, Mealizm, Mezhepsizlik, Hadis İnkarcılığı gibi 

sohbet ve yazılarımı gönderin. 

 

Kur'an ve sünnetten getirdiğimiz bu kadar delili izledikten ve 

okuduktan sonra hâlâ inkar edebiliyorsa, şeytanın akidesi olan inat 

küfrüne saplanmış demektir ki, artık ona, Allah'tan başka hiç kimse bir 

yardımda bulunamaz... 

 

Deist, Ateistten Daha Çelişkili! 

Mealizm 

Hadis İnkarcıları 

 

 

http://keremonder.com/deist-ateistten-daha-celiskilidir/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lTKsicI-f92iONsMxhNu1P7dzFQJlct
https://www.youtube.com/results?search_query=kerem+%C3%B6nder+hadis+inkarc%C4%B1lar%C4%B1
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Milli Görüş’çü Kardeşlerime Nasihat! 
 

Malesef son dönemde, bu camianın içinde bir İran’cılık sempatisinin 

arttığını çok üzülerek müşâhede ediyorum! 

Biraz ilim okumuş, aklı başında hiçbir Müslüman, Peygamber ve 

sahabisini yalanlayan; görevlerini layıkıyla yerine getirmediklerini iddia 

eden; Resulullah aleyhisselam’ın kıymetli zevcelerine, yani Kur'ân'ın 

deyimiyle bizim annelerimize zina çamurunu atan, Şia ideolojisinin 

meddahı Humeyni denilen bu sefih adama sevgi besleyemez! 

Tüm kardeşlerim iyice bilmelidir ki, Şia ideolojisinde, hazreti Mehdi 

gelinceye kadar kafirlerle savaş caiz değildir! 

Bu sapkın inanış sebebiyle, İran'ın kanlı tarihine baktığımızda, yaptıkları 

tüm savaşların bize, yani Ehli Sünnete karşı olduğunu görürsünüz! 

(Şii’ler bize Nasibi der ve kanımızı, malımızı ve namusumuzu helal 

görürler!) 

Bugün bile, 500 binin üzerinde Sünni Müslümanı katleden zalim Esed, 

Müslümanların kanını döküp kadınların ırzlarına geçerken, Humeyni'nin 

akıl almaz fetvalarına göre hareket etmektedir! 

Biz Sünniler için, İbni Teymiye ne kadar radikal ve tehlikeli bir adamsa, 

Şiiler için de Humeyni o nisbette radikal ve kan dökücüdür! 

Bu sebeple, rahmetli Erbakan Hocamızın talebesi olduğunu iddia eden 

kardeşlerimden ricam, bu ümmet düşmanı Şia taifesinin sahte ayeti 

Humeyni ile olan tüm bağlarını koparmalarıdır! 
 

Bakınız, Osmanlı dönemi ulemasından Muhammed Küfrevi hazretleri, 

ehli bid'at hakkında neler söylemiştir: 

“Bid’at sâhibini üstün tutan, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. 

Kim bid’at ehline güler yüz gösterirse, dini hafife almış olur. 
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Bid’at ehlinin cenâzesine katılan, ayrılıncaya kadar Allahü teâlâ’nın 

gazâbından kurtulamaz. 

Gayr-i müslim ile yemek yerim, fakat bid’at ehliyle sofraya oturmam." 
 

Yayınladığım şu resmi de bu camianın içinde bulunan bir kardeşim, 

vicdanını susturamadığını ve bu görüntüyü içine sindiremediğini beyan 

ederek bana göndermiş... 

Aşağıda da bu resimdeki edepsiz adamın kitaplarında geçen birkaç 

sözünü (yalanını) nakletmeyi uygun gördüm; 

 

HUMEYNİ'NİN AKIL ALMAZ FETVALARI! 

Humeyni, İran’ın başına geçmeden önce birçok kitap yayınladı.  

Bu kitaplar, Humeyni’nin verdiği birbirinden ilginç fetvalarla doludur. 

Aşağıda, Humeyni’nin dindışı fetvalarına, kaynaklarıyla birlikte sınırlı 

sayıda örnek verilmiştir: 

• Kur’an-ı Kerim ve diğer bütün ilahi kitaplar, zaman içerisinde birçok 

kez tahrif edilerek insanların eline sunulmuştur. Müslümanların 

Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelttikleri tahrif suçlaması, şüphesiz 

sahabe üzerinde de sabittir. (El-Kur’an/Bab Marifetullah) 

• Sahabe için Kur’an’dan ayet çıkarmak kolay olmuştur. Müslümanların 

Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelttikleri tahrif suçlaması, şüphesiz 

sahabe üzerinde sabittir. (Keşf’ul Esrar) 

• Arkadan ilişkiye girmek caizdir. (Tahrir’ul Vesile-11.mesele) 

• Bir erkek, koyun, inek, deve ve benzeri hayvanlarla cinsel ilişkiye 

girebilir. (Tahrir’ul Vesile) 

• 9 yaşından küçük çocuklarla nikahlanabilir. Erkek, nikahlandığı kız süt 

emme çağında bile olsa, ona şehvetle dokunup sarılabilir. (Tahrir’ul 

Vesile-12.mesele) 
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• Erkek, çocuk yaşındaki eşiyle vajinal yolla ilişki yaparsa çocuğa acı 

verebilir, ama anal yoldan ilişki kabul edilebilir. (Tahrir-ul vesile) 

• Kadınlarla geçici nikahlanmak (mut’a) caizdir. 

• Hz. Peygamber tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirmemiştir. 

(Muhtarat Min Ehadis ve Hitabat) 

• Apaçık görünüyor ki, Nebi Allah’ın imamet konusunda ona 

vahyettiğini tebliğ etmemiştir. Eğer Nebi, tebliği yapmış olsaydı, şu anki 

İslam beldelerinde, Müslümanlar arasındaki bu ihtilaflar ve 

münakaşalar patlak vermezdi. (Keşful Esrar, Sayfa 149 – 155) 

• Mehdi zuhur edene kadar cihat yoktur! (Kısacası emperyalist 

devletlerle savaşmak yasaklanmıştır; İran’ın uyguladığı gerilim 

politikaları danışıklı dövüştür) (Tahrirul Vesile) 

• (Humeyni de dahil) 

İmamlar için övülmüş bir 

makam vardır. 

İmamların makamına ne 

melekler ne resuller ne 

de nebiler ulaşamazlar. 

(El-Hükümetü’l 

İslamiyye) 

• “Sünniler ve Hariciler necistir. Bizler onların kesinlikle kafir olduklarını 

söyledik, hatta bazı durumlarda öldürülmeleri vaciptir!” (Kitabut 

Tahareh, sayfa 458) 
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Batı, o gece bir kez daha anladı ki, "Bu milletin Allah ve Resul 

muhabbetini yok etmeden savaşlarla işgal etmemiz mümkün değil..." 

#15Temmuz 

 

Mealistlerin neredeyse tamamının Yahudi ve Hristiyanların da cennete 

gideceğini söylemeleri, onların, Vatikan'ın güdümündeki fikir köleleri 

olduğunun en önemli delilidir... 

"Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli (Yahudi - Hristiyan) ile Allah'a ortak 

koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte 

onlar yaratıkların en kötüsüdürler." (Beyyine 6) 

 

Ahlak fukarası Caner Taslaman'ın Ebubekir Sifil hoca için kullandığı bazı 

tabirler: 

1. "Sefil" 

2. "Ebu Cehil" 

3. "Maydonoz" (İhsan Şenocak hocaya demiş) 

4. "Köpekler" (Ebubekir hocanın talebelerine demiş) 

Modernist ve Peygambersiz bir Müslümanın(!) edep seviyesinin hangi 

çukurlarda olduğuna şahid oldunuz mu? 

 

Sahte Mehdinin Müridi: “Bizim Mehdi'nin babasının adı İsmet ama 

üvey babasının ki Abdullah! 

Mehdimizin adı Recep ama göbek adı Muhammed… 

Bize göre bu deliller yeterlidir. Tesadüf olamaz bunca şey hocam...”  

Hoca: Beni engellerseniz sevinirim kardeşim...
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Aişe Annemize Kötü Konuşan Bir Şii’nin Arkasında 

Namaz Kılınır mı? 
 

Soru: Hocam, aynı işyerinde çalıştığım Şii olan bir arkadaşım var. 

Namazları beraber kılıyoruz. Bazen ben imamlık yapıyorum bazen de o 

imam oluyor. Beni huzursuz eden konu hazreti Aişe annemiz hakkında 

kötü konuşuyor. Ben de namazlarım sakata gitmesin diye korktuğum 

için size danışmak istedim. Bu arkadaşın arkasında kıldığım namazlar 

kabul olur mu? 

Cevap: Hangi mezhepten olursa olsun, mü'minlerin annesi hakkında 

kötü konuşan kişi, Kur’ân’a inanmıyor demektir! 

Bizzat Allah Teala'nın, Kur'an'da 15 ayetle temize çıkardığı Aişe anamıza 

hakaretler edip iftiraya ortak olan bu Şii'nin ardında (bu görüşünü 

bildikten sonra) kıldığınız namazlar geçersizdir, iade edin. 

Zira Kur'an'daki tek bir ayeti inkar edenin hükmü küfürdür ki, kafirlerin 

kıldıkları namazlar kabul olmaz. 

Öldüklerinde, cenaze namazları da kılınmaz... 

"Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun 

eşleri de mü’minlerin analarıdır..." buyuran ve Efendimiz 

(aleyhisselâtü vesselâm)'ın bütün eşlerini bizim annemiz kılan Allah'ın 

Kitâbına bu kinleri neden? (Ahzâb 6) 

Hazreti Aişe (radiyallahü anha) annemizin temizliği hakkında inen Nur 

Suresinin 11-26. ayetlerinin meali aşağıdadır: 

Bakalım Allah mı doğru söylüyor, yoksa bu ümmet düşmanları mı? 

11- "O ağır iftirayı ortaya atanlar, sizden bir gruptur. Bu olayı kendiniz 

için kötü bir şey sanmayınız. Tersine o sizin için iyidir. O grubun içinde 

bulunan herkes payına düşen günahın cezasını görecektir. Suçun 
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büyük bölümünü omuzlarında taşıyan o grubun elebaşısı ise büyük 

bir azaba çarpılacaktır. 

12- O iftirayı işittiğinizde erkek-kadın bütün mü'minlerin, kendileri 

hakkında hüsnü-zan besleyerek, özlerine leke kondurmaya 

yanaşmayarak, "Bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi? 

13- Bu konuda dört şahit göstermeleri gerekmez miydi? Madem ki, 

bu şahitleri gösteremediler, o halde onlar Allah katında yalancıların 

ta kendileridirler. 

14- Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın size yönelik lütfu ve merhameti 

olmasaydı, yoğun dedikodu yaptığınız bu iftiradan dolayı büyük bir 

azaba çarpılırdınız. 

15- Hani bu iftirayı dilden dile yayıyordunuz. Hakkında hiçbir bilgiye 

sahip olmadığınız bu söylentiyi rastgele ağızlarınızda geveliyordunuz. 

Yaptığınız kötülüğü önemsiz sanıyordunuz. Oysa o, Allah katında ağır 

bir suçtu. 

16- Onu işittiğiniz zaman "Bu konuda konuşmak bize yakışmaz. Haşa 

Allah'a! Bu ağır bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi? 

17- Allah size öğüt veriyor ki, eğer mü'min iseniz böyle bir hataya bir 

daha asla düşmeyesiniz. 

18- Allah, aynı zamanda, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. 

Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar. 

19- Mü'minler arasında ahlâksızlığın ve edepsizliğin yayılmasını 

isteyenleri gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı bir azap 

beklemektedir. Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz. 

20- Eğer Allah'ın size yönelik lütfu ve merhameti olmasaydı, eğer o 

son derece esirgeyen ve acıyan olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu? 
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21- Ey mü'minler, sakın şeytanın izinden gitmeyiniz. Kim şeytanın 

izinden giderse bilsin ki, o edepsizliği, ahlâksızlığı ve çirkin 

davranışları emreder. Eğer Allah'ın size yönelik lütfu ve merhameti 

olmasaydı hiçbiriniz asla kötülüklerden arınamazdı. Ama Allah 

dilediği kimseleri kötülüklerden arındırır. Allah her şeyi işitir, her şeyi 

bilir. 

22- Aranızdaki erdemli ve varlıklı kimseler yakınlarına, yoksullara ve 

Allah yolunda yurtlarından göçedenlere yardım etmeyeceklerine 

yemin etmesinler. Allah sizi affetsin istemez misiniz? Allah affedicidir, 

merhametlidir. 

23- Zinadan haberi bulunmayan iffetli mü’min kadınlara, zina isnad 

edenler, dünyada ve ahirette lanete uğramışlardır. Onlara büyük bir 

azap vardır." 

24- O gün dilleri, elleri ve ayakları işledikleri kötülük konusunda 

aleyhlerinde şahitlik edecektir. 

25- O gün Allah onlara hakettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar 

Allah'ın, apaçık "gerçek" olduğunu anlayacaklardır. 

26- Kötü kadınlar, kötü erkeklere ve kötü erkekler, kötü kadınlara 

yakıştıkları gibi, temiz kadınlar, temiz erkeklere ve temiz erkekler, 

temiz kadınlara yakışırlar. Temizler, kötülerin kendilerine yönelik 

dedikodularından uzaktırlar. Bunları, Allah'ın bağışlayıcılığı ve onurlu 

rızık beklemektedir." (Nur 11-26) 

Bu ayetleri inkar ederek bu rezil iftiraya katılan Şii’ler hakkında, İmamı 

Azam Ebu Hanife'nin tesbiti ise şudur: 

"Hz. Aişe, Hz. Hatice'den sonra kadınların en faziletlisi, mü'minlerin 

annesi, zinadan uzak, Râfizîlerin(Şia) iftira ve iddialarından beridir. Kim 

ona zina isnadında bulunursa, kendisi zina mahsûlüdür." (İmam-ı Azam 

Ebu Hanife - Vasiyet) 
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Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan’ın Salavât 

Ayetini Tahrifi! 
 

Şu iki sünnet düşmanı hocayla(!) beni yan yana getiren bir video 

yapmış Lisan-ı Sıdk(Fısk) adını kullanan biri. 

Videonun hemen başında, bana, iftira attığım iftirasını atıyor ve beni 

toplam 40-50 saniye kadar konuşturduktan sonra, bu Peygambersizleri 

4'er dakika konuşturuyor ve zihinlere bu tahrifçilerin haklı olduğu 

algısını vermeye çalışıyor! 

Lakin videodaki şahıslar öyle bir çelişki içinde ki; hem biz salavat 

getirmeye karşı değiliz diyorlar, hem de zikirmatikle, tesbihle, bir 

mizansen eşliğinde alay ediyorlar! 

İşte sünnetsiz (sünnet düşmanı) birinin yaptığı o montaj video: 

KEREM ÖNDER'e Lisanı Sıdk ile verilen cevap  

(Videodaki yorumlara baktığımda, milletimizin, bu Peygambersizlere 

gereken cevabı verdiğini görmek bizi memnut etti!) 

Bu da Allah'ın Peygamberine (aleyhisselatü vesselam) salavât getirme 

konusunda, iki tahrifçiyi eleştirdiğim o sohbetim: 

“Boşuna salavat getirmeyin!” (Buhari ve Müslim'e kin kusan sapmış 

hoca!)  

 

Salavat konusundaki videomun tamamını seyredince, salavatın 

delillerini ayet ve hadislerden naklettiğimiz görülecektir. 

Şimdi burada, ilmin gereği olarak, Efendimiz aleyhisselam'a salavat 

getirmeyi reddeden bu iki sünnet düşmanının beni yalanlaması için ne 

yapması lazımdı? 

https://youtu.be/bEX9bD9AncU
https://youtu.be/atTUDZsQHAU
https://youtu.be/atTUDZsQHAU
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Ya Kur'an'dan salavat getirmeyi yasaklayan açık bir ayet getirecek 

yahut Efendimizin ağzından salavatı yasaklayan, 'Bana salavât 

getimenizi yasaklıyorum' gibi açık bir hadis getireceklerdi... 

Ama bunu yapamazlar! 

Çünkü salavâtı, yani Peygamberimizi övmemizi yasaklayan ne bir ayet 

var, ne de bir hadis! 

Şimdi, kimdir iftiracı? 

Şimdi gelin, bu konuda, Kur'ân'ı ve Rabbinin muradını bu iki tahrifçiden 

çok daha iyi bilen Allah'ın Peygamberinden deliller getirelim. 

Elbette ki Resulullah aleyhisselatü vesselam’ı öven ve salavat getirmeyi 

teşvik eden bütün ayet ve hadisleri buraya alacak durumda değilim. 

Sadece konuyu kolayca anlama açısından yeterli olacağını düşündüğüm 

kadarını ve en açık olan ifadeleri nakletmeyi uygun gördüm bu yüzden. 

Bakalım salavât getirmeye yasak mı var, teşvik mi var? 

Artık açıkça görülüyor ki, bu tahrifçiler, Kur'ân ayetlerini tahrif 

edemeyeceklerini anladıkları için taktik değiştirdiler ve Kur'ân'ın 

manasını tahrif etme gayreti içine girdiler!  

Allah, tuzaklarını ayaklarına çevirsin... 

İşte manasını değiştirmek ve hevâlarına uydurmak istedikleri o açık 

ayet: 

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman 

edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin." (Ahzâb 56) 

 

Ayete paralel bir delil getireyim Efendimden (aleyhisselatü vesselam); 

“Ey Allah’ın Elçisi, sana selâm vermeyi anlıyoruz; peki, nasıl salât 

edeceğiz?” sorusuna karşılık ise, Peygamberimiz, namazların 

teşehhüdlerinde okumakta olduğumuz “Allahümme salli, Allahümme 
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bârik” duâlarını öğretmiştir. (Buhârî, Tefsir 33:10; Tirmizî, Tefsir 

33:23.) 

Tahlil: Efendimizin bir talebesi, vahye şahid olmuş bir sahabi, 

Peygamberine soruyor; 'peki, nasıl salât edeceğiz?' 

Peygamberimiz aleyhisselam da “Allahümme salli ve Allahümme bârik” 

dualarını öğretiyor. 

Peki neden, 'bir şey okumanıza gerek yok, beni destekleyin yeter' 

demiyor Allah Resulü? 

Ebû'd-Derda anlatıyor: "Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular 

ki: 

"Cuma günü bana salâvatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan 

salâvatlar meşhuddur, melekler ona şahidlik ederler. Bana salâvat 

okuyan hiç kimse yoktur ki, o daha okumasını bitirmeden salâvatı 

bana ulaştırılmamış olsun." Bunun üzerine dedim ki: "Siz öldükten 

sonra da mı?" "Evet, öldükten sonra da… Zira Cenab-ı Hak Hazretleri 

toprağa, Peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın 

Peygamber’i her zaman diridir, rızka mazhardır." buyurdular." (Ebu 

Davud, Salat, 207; Nesaî, cuma 5, 45; İbn Mâce, cenâiz, 65; Ahmed b. 

Hanbel, IV, 8) 

Tahlil: Bu sünnetsizler, eminim ki Peygamberlerin cesetlerinin 

çürümeyeceğini bildiren hadisleri de inkar ederler. 

Zira mucize ve keramet beyan eden bütün ayetlerin manalarını 

tarihselci bir kafayla kolayca tahrif ettiklerine şahid oluyoruz. 

 

“Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât ve selâm edin. Çünkü 

nerede olsanız salât ve selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Davud, Menâsik: 

97.) 

Tahlil: Tahrifçiler eminim ki bu hadis hakkında da şöyle der: ‘Hayır! 

Allah'ın salavatları Peygamberine ulaştıracak bir gücü yoktur!’ 
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Hemen her fırsatta Peygambersiz bir İslam'ı(!) anlatmayı ve 14 asırlık 

İslam'ı yalanlamayı vazife edinmiş bu adamlara sormak gerek: 

Vahyin inişinden bu yana 1400 yıl geçti. Bugüne değin sizin istediğiniz 

Peygambersiz din(!) dünyanın neresinde yaşandı ve ne başarısı oldu? 

Elbette cevap yok! 

 

Hadi Efendimiz aleyhisselam'dan bir delil daha getirelim: 

Übeyy ibni Kâ’b (radiyallahü anh), bir gün Peygamberimize şöyle sordu: 

“Ey Allah’ın Elçisi, ben sana çok salâvat getiriyorum. Duamın ne 

kadarını salâvata ayırayım?” Peygamberimiz: 

“Dilediğin kadarını” buyurdu. Übeyy yine sordu: 

“Dörtte birini ayırayım mı?” Peygamberimiz yine: 

“Dilediğin kadarını, ama arttırırsan senin için daha iyi olur.” buyurdu. 

“Yarısını?” 

“Dilediğin kadarını. Ama arttırırsan senin için daha iyi olur.” 

“Peki, duamın tamamını salâvata ayırsam?” 

“İşte o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını da 

bağışlar.” (Tirmizî, Kıyamet: 23.) 

 

Tahlil: Bu tahrifçilerden çok daha hayırlı olan o sahabi, 'duamın 

tamamını seni övmeye ayırabilir miyim?' diye sorduğunda, 

Peygamberimiz neden 'gerek yok, destek ol yeter' demiyor? Neden? 

 

Efendimize, devamlı salavât okuyan bizler destek olmuyoruz da, İslam'ı 

tahrif için koşturan ve hiç salavat getirmeyen sizler mi destek 

oluyorsunuz?  

Ancak güneşin altındaki bir yarasanın bakışları bu kadar keskin 

olabilir(!)  



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

365 

Bir başka rivayette, sahabenin önde gelen alimlerinden Abdullah İbnu 

Mes'ud'dan gelsin: (radiyallahü anh) 

Rasulullah (aleyhisselatü vesselam) buyurdular ki: 

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat 

okuyandır." 

Yine Tirmizî'de Hz. Ali (radiyallahü anh)'den kaydedilen bir rivâyette 

şöyle denir: "Rasulullah (aleyhisselatü vesselam) buyurdular ki: 

"Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salâvat 

okumayandır." (Tirmizî, Salât 357, (484), Da'avat 110, (3540) 

Tahlil: Resulullah aleyhisselam, ilk hadiste o çetin günde kendisine en 

yakın olacak olan kişinin, kendisine en çok salavât OKUYAN kişi 

olacağını; 

İkinci hadisinde ise, dünyadaki en cimri kişinin, Peygamberinin adını 

işittiği halde kendisine salavât OKUMAYAN kişi olduğunu beyan ediyor! 

Okumak ve okumamak kelimeleri yeterince açık mı? (Büyükçe yazdım 

ki, Okuyan iyi okusun!) 

Bitirici bir döner tekme mahiyetinde, Peygamberimizin son bir sözünü 

daha nakledip yazıya son verelim: 

“Yanında ben zikrolunduğum zaman, üzerime salât etmiyen kişinin 

BURNU YERDE SÜRTÜLSÜN.” (Tirmizî, daavat, 100; Müsned, 2, 254) 

Tahlil: Şahsi kanaatim; Allah'ın kitabı olan Kur'ân'ı tahrif etmedeki bu 

cür'etleri ve çalışkanlıklarının, Peygamberimizden aldıkları 'Burunları 

yere sürtülsün' bedduası sebebiyle olduğunu düşünüyor ve 

Peygambere destek olayım derken, Şeytan'a destek olan bu adamları 

Allah'a havale ediyorum... 
 

"Allah'a ve Peygamberine muhalefet edenler (yok mu?) Onlar, 

şüphesiz ki en aşağılık kimselerin içindedir." (Mücadele 20) 
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Ak Parti'li Olduğunuzu Düşünüyorum ve Size 

Yakıştıramıyorum! 
 

Soru: Hocam selamün aleyküm. Ehli sünnet bir hocasınız ve bizi Yaşar 

Nuri, Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır gibi insanların peşine 

gitmememiz konusunda bu reformist kafalı insanların peşine 

gitmememiz konusunda uyarıyorsunuz Allah razı olsun. Ancak sizin gibi 

değerli bir alimin Akp’yi savunması sizce doğru mu? Videolarınızdaki 

bazı cümlelerden Akp’li olduğunuzu çıkardım yanlış çıkardıysam özür 

dilerim kaldı ki Akp’liyseniz de elbetteki bu bir suç değil sadece size 

yakıştıramadığımı belirtmek isterim. Bu müslüman kardeşinizin 

eleştirisine de değer vereceğinizi düşünerek selamet diliyorum. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Hiçbir siyasi partiyle ilişiğim yoktur. 

Lakin ümmete fayda veren hangi Müslüman birey, cemaat ya da parti 

olursa olsun, bizden hayır dua ve övgü ve destek alacaktır. 

Bugün, ümmetten 3 milyon Müslüman mülteciye kapılarını açan ve 

yeni doğan bebeklerine varıncaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayan bu 

Müslüman idarecilere her gün hayır dua ederim... 

Ancak, karakterimde fanatizm olmadığı için, İslam'a uymayan herhangi 

bir iş yaptıklarında da, bir Müslüman kardeşleri olarak eleştirmesini ve 

hakkı tavsiye etmesini de bilirim. 

Sohbetlerimizi takip ederseniz, bizi tanır ve de hak verirsiniz. 

Konuya paralel olarak, evvelce yazdığım kısa bir yazımı gönderiyorum: 

 

 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

367 

Siyaset Yapma Hoca! 

"Sen bu konuya girme hoca!"  

"Bu işlere karışma, siyaset yapma!"  

"Sadece ayet, hadis paylaş!" diye yorum bırakan Siyasi Parti Fanatiği 

kardeşler: 

Evvela ben maaşlı bir hoca değilim.  

İnsanlar ve kurumlar tarafından ücret karşılığı kontrol edilebilen 

hocalarla karıştırmayın bizi. 

Ben, ücretini Allah'tan alan bir adamım. 

Maaşını Yaratıcısından alan bir adamın, bu ülkede konuşamayacağı ve 

giremeyeceği hiçbir konu yoktur. 

  

Atam Osmanlı'nın bana mirası olan bu topraklarda, elin Yahudisi, 

İngiliz'i, Selefi'si, Şia'sı gelip beni yönetmeye kalkışacak;  

Bunların taşeronu terör örgütleri askeri-polisi vuracak, ben de hiçbir 

şey olmamış gibi başımı önüme eğip konuyu değiştiricem öyle mi? 

Eşcinseli, Transı gündem hakkında konuşacak;  

Yerli ve milli olmayan sanatçısı, saatçisi fikrin beyan edecek; 

FETÖ'cüsü, PKK'cısı, DAEŞ'cisi, "3 tanrıcıların hizmetindeyiz" diye 

haykıracak;  

Deisti, Ateisti, Kemalisti, vatan bölünsün ve yönetim kafire ait olsun 

diye her türlü iftira ve yalan haberi güzelleyecek; 

Ama vatan sevdalısı hocalar, siyaset konuşmayacak!! 

Çok beklersiniz, çok. 

 

Dilimizi koparsalar, halimiz hakikati konuşur bizim.  

Zulüm ve yalan karşısında sessiz kalmamak cihaddır ve cihadı da en iyi 

hocalar yaparlar. 
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İslam davetçileri olarak, Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'ın 

zillet ikazından korkarız ve cihadı asla bırakmayız biiznillah: 

  

"Cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah size zilleti musallat kılar. 

Tekrar dininize dönünceye kadar, onu üzerinizden atamazsınız." 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned c.2/84) 

Bu ülkede, "Hocalar siyaset konuşmasın" diyen kim varsa, işgale zemin 

hazırlıyor demektir, bunu anlayın! 

Zira hocalar ne zaman konuşmaya başlarlarsa, işgal güçleri kaçmak 

zorunda kalmışlardır. 

Bakınız; Sütçü İmam... 

  

İlaveten; 

Hiçbir siyasi partiye bağlılığım yoktur lakin hangi siyasi lider İslam'a 

uygun bir fikir beyan ederse takdir eder; 

Hangi lider de, Allah'ın, kıyamete kadar arıza vermeyecek sistemi olan 

İslam'a ters gelen bir kanaat belirtirse eleştiririm. 

Siyasi bağımlılıkları sebebiyle paylaşımlarımdan rahatsız olanlar, hemen 

takibi terk etsin!  

Boşuna bize ayar vermeye çalışmasınlar! 

  

Zira bu Arnavut vaiz, emirleri kişilerden değil, sadece Allah'tan alır 

bilesiz! 

  

“Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak 

beni Yaratana aittir.” (Hûd 51)  
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Bir Vehhabi’nin Ehli Sünnet’e Dönüşü… 
 

Soru: Selamü aleyküm hocam, Allah sizden razı olsun sohbetlerinizi 

Yutube’den dinliyorum. Ben Avrupa’da yaşıyorum bir sorum var 

hocam. Hocam 23 yaşındayım, bundan 3 sene önce Selefi Vehhabi 

fikirlerim vardı ama ne Vehhabinin ne Selefinin ne olduğunu 

biliyordum. Ama ben Osmanlı'yı seviyordum, çünkü Peygamber 

Efendimizin (Sallalahu aleyhi vesellem) hadisini biliyordum İstanbul'un 

fethi için. Hocam sonradan öğrendim ki Osmanlı'ya karşı kurulmuş bir 

mezhep ve sonra onları dinlemeyi bıraktım. 

Hocam, şimdi ben ne yapmalıyım ben Haricî miydim önce? Allah sizden 

razı olsun 

 

Cevap: Ve aleyküm selam ve rahmetullah 

Vehhabilik, İngilizlerin Osmanlı'yı yıkmak için kurdukları Harici 

ideolojiye sahip olan kanlı bir mezheptir.  

Ellerinde bu ümmetin kanı vardır. 

Vehhabiler, tıpkı Şiiler gibi takiye yaparak kendilerini selef alimlerine 

nisbet eder ve 'Biz selefiyiz' derler. Bu bir hile, bir ilüzyondur. 

Dünyada, kendilerinin dışındaki tüm Müslümanlara müşrik derler ve 

kanlarını, mallarını ve namuslarını helal addederler. 

Peygamber ya da sahabe kabri olması farketmeksizin, tüm kabirleri ve 

içinde kabir olan Allah'ın mescitlerini şirk damgası vurarak bombalar ve 

yıkarlar. (Işid denilen terör örgütünde de bunun örneklerini gördük.) 

 

Bugün dünyada, insanları İslamdan uzaklaştırmak ve araştırma 

seçenekleri arasından çıkarmak için maşa olarak kullanılan birkaç tane 

terör örgütü vardır: 
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El Kaide, El Nusra, Taliban, Boko Haram, Daeş (Işid)… 

Kendilerinin İslam’ı temsil ettiğini iddia ederek masumların kanını 

döken bu üç örgütün de ortak noktası, Vehhabi-Selefi bir ideolojiye 

sahip olmasıdır. 

Bunlardan Taliban'ın yakınlarda yaptığı son eylem, sadece biz 

Müslümanların değil, tüm dünyanın kanını dondurmuştur.  

Allah rızası için(!) Pakistan'da bir okulu basmış ve 140 tane masum 

çocuğu öldürmüşlerdir. 

Bir beldeyi fethe giden İslam ordusuna, "Ağaçları kesmeyin, hayvanları 

öldürmeyin, yaşlılara, çocuklara ve kadınlara dokunmayın, kiliseleri 

yıkmayın..." buyurarak, ağaçların bile hakkını gözeten Allah'ın Resulü 

aleyhisselam, mahşer günü sünnet yolunu terketmiş olan bu cahilleri 

yakalayınca ne yapacak çok merak ediyorum. 

Allah Teala, Kitabında buyurdu ki; "...Kim, bir insanı haksız yere 

öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de, bir kişinin 

hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur..." 

(Mâide 32) 

Dikkatle bakın ki, Mevlamız âyette, 'bir Müslümanı öldürürse' demiyor, 

'insanı öldürürse' diyor ve bu suçu bütün insanlığı öldürme günahıyla 

eşit tutuyor. Allah'ın kelimeleri böyle söylerken, bunlar hangi kitapla 

amel ediyor? 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ise, bunlar hakkında, “Hariciler, 

cehennem köpekleridir.” buyurarak, adeta insanlara saldırma 

tabiatlarının nereden geldiğini bize beyan etmiş oluyor. (İbni Mâce - 

Mukaddime 173) 

 

Ebû Umame radiyallahu anh şöyle demiştir: "Öldürülenler (Hariciler), 

gökyüzünün altında öldürülenlerin en şerlileridir. Öldürülenlerin en 

hayırlısı ise, cehennem köpeklerinin (Haricilerin) öldürdükleri 
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kimselerdir. Bu cehennem köpekleri olan Hariciler, önceden Müslüman 

idiler. Sonra kâfir oldular. Ebû Galib diyor ki: “Ey Ebû Umame, bu senin 

söylediğin bir söz müdür?” dedim. O da şöyle dedi: “Ben bu sözü, bizzat 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim.” (İbn Mace - 

Mukaddime 176) 

Abdullah İbni Ömer, Haricîleri Allah’ın kötü yaratıkları olarak görür ve 

"Onlar, kâfirler hakkında inmiş olan ayetlere gidip, bunları 

Müslümanların aleyhine tevil ettiler” derdi. (Buhari) 

 

Yine bu Vehhabilerin bir ortak noktası da, Allah'ın Peygamberinin 

övgüsünü almış ceddimiz Osmanlı'ya karşı olan derin düşmanlıklarıdır. 

Bu tükenmez kin, kendilerini çok yerde ele vermelerine ve maskelerini 

düşürüp gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

 

Elhamdülillah ki, sen de Resulullah'ın, bid'at ve şirk içinde olan(!) bir 

komutanı ve askerlerini övmeyeceğini bildiğinden dolayı, bu kanla 

beslenen ideolojiyi terketmiş ve tövbe ederek Ehli Sünnet vel Cemaat 

itikadına, ana caddeye dönmüşsün. Allah ayaklarını kayırmasın. 

 

Eğer sohbetlerimize gelemeyecek mesafedeysen, Youtube da devamlı 

Ehli sünnet olan hocaları izlersin. Bid'at ehli olan Vehhabi-Selefilerden, 

Şii'lerden ve Modernist mezhepsizlerden uzak durasın. 

 

Konuyla alakalı olarak, 'Fatih Sultan Mehmet müşrik miydi ey sapık 

Vehhabiler?' sohbetimi izlersen detay alabilirsin... 

Fi emanillah 

 

Fatih Sultan Mehmed müşrik miydi ey cahil Selefi? (YouTube) 

https://youtu.be/TqxocO4y1qA
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Bu Kadar Açık Konuşmaktan Korkmuyor musunuz? 
 

 

Soru: Selamün aleyküm hocam. Beş altı ay kadar önce Youtube 

kanalınızla tanıştım. Selefilere, Şiilere, Diyalogçulara, Mealcilere ve 

Ondokuzculara yaptığınız reddiye videolarının nerdeyse hepsini izledim 

diyebilirim. Verdiğiniz delillerin ve ikna kabiliyetinizin çok kuvvetli 

olduğunu söylemeliyim. Size kanım çok ısındı fakat beni endişelendiren 

bir durumu söylemek zorundayım. Bu kadar açık konuşarak çok risk 

aldığınızı düşünüyorum. Elbetteki çok seveniniz vardır ve insanlar 

sizden gerçek İslamı dinledikçe sevenleriniz de artacaktır. Örneğin ben 

altı ay önce sizi tanımıyordum ama şu an sıkı bir takipçinizim. 

Sevenleriniz her geçen gün arttığı gibi ilminizle ipliği pazara çıkmış olan 

düşmanlarınız da gün be gün artacaktır. 

Demek istediğim o ki bu ülkede sizin yaptığınızı yapan hocalar ya 

öldürülüyor ya da hapse atılıyorlar. Lütfen dikkatli olun çünkü sizden 

öğreneceğim daha çok şey var. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam kardeşim 

 

Bu millet 1000 yıl önce İslam'la şereflenmiştir. Allah'ın dini olan İslam 

da 1000 yıldır bu topraklarda Ehli Sünnet vel Cemaat akidesinde, yani 

Peygamber ve Sahabesinin yaşadığı şekilde yaşanır. (Allah'ın selamı 

öğretmenlerimizin üstüne olsun!) 

Bugün bu ülkede açıkça gördüğüm şeyse, Yahudi ve Hristiyanların, 

Selefilerin ve Şii'lerin Müslüman gibi görünen din adamlarını satın 

aldıkları ve küçük dünyevi menfaatler karşılığında 14 asırlık İslam'ı 

tahrif etmeleri için onları yüksek makamlara çıkarttıklarıdır. 

İslam tarihine baktığımızda, Allah'ın dinini yaymak ve bid'atçilerin 

tahriflerini önlemek için fedakarlık yapmış ve bedeller ödemiş olan 
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binlerce din adamı olduğunu görürüz. Kimi sürgün yemiş, kimi hapse 

atılmış, kimi dövülmüş, kimi asılmış binlerce din adamı... 

Bu öncüleri sohbetlerimizde övünerek anlatır ama onlar gibi mücadele 

etmez ve cihattan kaçarsak, en başta kendimizi kandırmış olmaz mıyız? 

 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu: 

"Cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah size zilleti musallat kılar. 

Tekrar dininize dönünceye kadar, onu üzerinizden atamazsınız." 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned c.2/84) 

 

Hayır! Bizler İslam'ın ve ümmetin düşmanlarına karşı cihadı terk 

edemeyiz. Kolay yolu tercih edip keyfimize gidersek, Allah bize yardım 

etmez ve bizi küffâra karşı zelil bir duruma düşürür. 

 

Atamız Osmanlı'ya ve teb'asına bakın! 

Ümmetin derdiyle dertlendiklerinde, zalimlerin dünyadaki mazlum 

Müslümanlara her elini uzatışında, Allah onları küfre karşı galip kılmış 

ve dünyanın liderliğini vermiştir. 

Ne zamanki kendi dertlerine düşüp ümmeti unuttular ve cihadı terk 

ettiler, Rabbimiz yardımını kesmiş ve onlara zilleti musallat etmiştir. 

Allah'ın izniyle, İslam'ı kendi dinleri gibi yıkmak isteyen Yahudi ve 

Hristiyanlarla ve onların değnekçisi olan bu saydığınız bid'at fırkalarıyla, 

son nefesimize kadar ilmi sahada cihad etmeye devam edeceğiz. 
 

Elbette ki nefsimiz ve keyfimiz mücadeleyi sevmez, ama biz: 

"Savaş(cihat), hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir 

şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey 

sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz." 

ayetine de iman etmedik mi? (Bakara 216) 
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"Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile 

cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise O’na 

hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir." 

hükmünde geçen 'elem dolu azap'tan korkarız ancak biz... (Tevbe 39) 

 

“Su uyur, düşman uyumaz” derdi atalar... 

Elbetteki, bu İslam düşmanları da bizim gibilere tuzaklar kuracaklar, 

itibar cellatlığı için montajlar yapacak, iftiralar atacaklar.  

Öldürecek ya da zindanlarda tutacaklar ama biiznillah imanımızı 

bozamayacaklar. 

 

Çünkü "...Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez..." 

ayetine de iman ettik biz… (Tevbe 51) 
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Tekfirci Abdülaziz Bayındır, Bu Sefer de 

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Allah’a Şirk 

Koştuğunu İma Etti!  

Tekfirci Abdülaziz Bayındır, bu kez de Reis-i Cumhur'un ve 

Başbakanımızın, türbe ziyaretleri nedeniyle şirk koştuğunu ima etti! 

Mezhepsiz olması hasebiyle, her fırsatta ümmeti şirk ile itham eden 

Bayındır, sitesinde yayınladığı açık mektupta, bu kez işi abartarak halkın 

başındaki iki İmam Hatipliyi, Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızı, Ebu 

Eyyub el Ensari ve Mevlana Celaleddin'in türbelerine gidip dua ettikleri 

için, aba altından tekfir etti. 

Girişi uzatmadan, hemen Bayındır'ın yazdığı kendi cümleleri nakledelim 

ve peşinden kısa tahlillerini yapalım: 

 

Bayındır: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza Açık 

Mektup 

Ülkemizi yangın yerine çevirmek için hâkim güçlerin olağanüstü 

gayretler gösterdiği bir sırada büyük bir seçim başarısı elde ettiniz." 

Tahlil: Belki de Bayındır'ın, yazısında isabet ettiği tek cümle burasıdır. 

Bu cümledeki 'hakim güçler' tesbitine karşı çıkacak bir tek Müslüman 

çıkacağını düşünmüyorum. 

Dışarıdan Almanya, İngiltere, İsrail ve İran; İçeride de vesayetçiler ve 

reformist din adamlarının, Ehli sünnet akidesinde olan bu iki zata karşı, 

adeta bir Haçlı seferi başlattıkları hepimizin malumudur. 

 

Bayındır: "Bunun için yalnız Allah'a şükretmeniz gerekirken biriniz Eyüp 

Sultan'ı biriniz de Mevlana'yı ziyaret ettiniz." 
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Tahlil: Bu cümlede, aba altından şirk koştukları ve o türbelerde yatan 

zatlara şükretmeye gittikleri iması vardır!  

Abdülaziz beyin bu kabir ve türbelere olan takıntısını hiç anlamıyorum. 

Bu konuda, “Daeş ve Nusra gibi radikal Vehhabi-Selefilerle aynı akideyi 

paylaşmaktan rahatsız olmuyor mu?” sorusu da, her zaman zihnimi 

kurcalar. Demek kuvveti eline alsa, eski ulemaya olan düşmanlığından, 

bütün kabir ve türbeleri tıpkı Işid'çiler gibi patlatıp tekbir getirecek! 

Bir Müslüman, bir alimin yahut bir velinin türbesini ziyaret edip Kur'an 

okuduğunda, Allah'a şükretmemiş te, orada yatan zata mı şükretmiş 

oluyor(!)? Bu ne kadar arızalı bir sui zandır? 

Doğrusu Abdülaziz beyin, vefat etmiş olan akrabalarının kabirlerini 

ziyaret ettiğinde, hiç Kur'an okumadığı ve Sosyalistler gibi sadece saygı 

duruşunda bulunup mekanı terk ettiği sahneler hayalimde canlanıyor 

ve kendimi alaycı bir tebessümden alıkoyamıyorum. 

İslamiyette, bir insanın, vefat etmiş olan akrabasına Kur'an okuyup affı 

için dua etmesi nasıl şirk değilse, akrabasından çok daha hayırlı olan 

Peygamberlere, sahabilere, alimlere ve salihlere dua etmesi de şirk 

değil, aksine hem kabirde yatan ve hem de Kur'ân'ı okuyan için 

ibadettir. Çünkü Kur'an, bir yaşam kitabı olduğu kadar, bir dua ve bir 

şifa kitabıdır aynı zamanda… 

Resûlullah aleyhisselam’ın hayatını anlatan tabakât ve sîre kitaplarına 

baktığımızda, en çok okuduğu ve en sevdiği iki duanın, Kur'an'da geçen 

Rabbenâ âtina ve Rabbenağ firlî duaları olduğu ilim ehlinin 

malumudur. 

 

"Biz, Kur’an’dan, mü’minler için ŞİFÂ ve RAHMET olacak şeyler 

indiriyoruz..." hükmü de, bu özel Kitabın yaşayanlara şifa, vefat 

edenlere ise rahmet olan yönünü beyan eder. (İsrâ 82) 
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Devam ediyor Bayındır: "Biz onlardan hiçbir şey istemedik, onlara 

teşekkür için gitmedik" diyebilirsiniz. Ama çok iyi bilirsiniz ki vatandaş 

onlara teşekkür için gittiğinizi düşünecektir." 

Tahlil: Bu cümle, Abdülaziz beyin virüs bulaşmış olan bilinçaltının kendi 

kendine sayfa açan tarayıcısı gibi istem dışı söylenmiş olan bir cümledir. 

Burada Bayındır'a sorulması gereken şudur: Allah'ın Peygamberi, her 

hafta hanımı Hatice'nin kabrini ziyarete giderken ve yine mütemadiyen 

oğlu İbrahim'in mezarını ziyaret edip dua ederken, etrafındaki 

sahabeler, kıymetli Peygamberimizin iki yakınına teşekkür etmeye 

gittiğini mi düşünmüştür? Bu nasıl bi mantıktır? (Allah'ın 

Peygamberine, âline ve ashabına binlerle selam olsun!) 

İnsanlardan birkaç cahil kimse bizim hakkımızda kötü düşünmesin, 

'gericiler' demesin diye, ilim meclislerine yahut camilere de gitmeyelim 

mi yani? 

Hayır Abdülaziz bey! Müslüman yöneticilerimiz, kabirde yatan insanlara 

teşekkür etmek için değil, o sadıkların ruhlarıyla beraber Allah'a 

şükretmek için onların yanındadırlar. 

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla 

beraber olun." emri, neden yaşayan ve yaşayıp göçmüş olan sadıklarla 

beraber olmaya devam ettiğimizi beyan eder. (Tevbe 119) 

Elbetteki sizin gibi geçmiş ulemaya, velilere ve salihlere düşman olan 

birinin bu inceliği anlamasını beklemiyoruz. 

  

Bayındır: "İktidarınız döneminde hurafecilerle kol kola girildiği, TRT 

dahil televizyonlarda "Bizim Allah olmamız lazım" diyenlere bile ses 

çıkarılmadığı..." 
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Tahlil: Bu cümledeki hurafeciler, 14 asırlık İslam’ı yaşayan ve kendisinin 

tâbi olduğu 150 yıllık reformist ve modernist Afgâni- Abduh-Reşit Rıza 

üçlemesinin sapkın ideolojisini reddeden bizler oluyoruz. 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan ya ne yapsaydı? Dünyaya hükmetmiş iki 

kavim olan Sahabe ve Osmanlı'nin itikadı olan Ehli Sünnet vel Cemaat 

akidesini terkederek, sizin gibi, içinde Peygamberin olmadığı yeni bir 

din(!) getirip İslam adına bir çivi bile çakamayan etiketlerle mi kol kola 

girseydi? 

Düşmanı olsanız da olmasanız da, bu ümmetin yüzde doksanı 4 hak 

mezhepten birine tâbi olup, akidede, ana gövde olan Ehli Sünnet vel 

Cemaattedir. Ve liderlerimiz de sizin gibi radikal azınlıklar yerine, 

ümmetin büyük çoğunluğunu temsil eden Ehli Sünnet alimlerle beraber 

olmuş ve olmaya da devam edecektir biiznillah. 

Devam edecekler çünkü, "Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli 

olduktan sonra Peygambere karşı çıkar, MÜ'MİNLERİN YOLUNDAN 

BAŞKASINA UYARSA, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme 

sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir." (Nisâ 115) 

Devam edecekler çünkü, “Allah bu ümmeti DALÂLETTE BİRLEŞTİRMEZ. 

Allah’ın yedi kudreti cemaatin üzerinedir. Cemaatten ayrılan ateşe 

ayrılmış olur.” (Tirmizî, Fiten 7) 

Devam edecekler çünkü, “Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. 

Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde, Sevad-ı âzâma 

(BÜYÜK ÇOĞUNLUĞA) tâbi olun.” (İbni Mace, Fiten 8) 

Devam edecekler çünkü, "Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah 

katında da güzeldir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 379) 

  

Bayındır: "İşid ile mücadele edilirken onların düşünce yapısına uygun 

insan yetiştirmekten başka işlevi olmayan kurumlara destek verildiği..."  
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Tahlil: Abdülaziz beyin, 'onların düşünce yapısına uygun insan 

yetiştirmekten başka işlevi olmayan kurumlar' derken kastettiği, 

ülkemizdeki Ehli Sünnet olan tüm tarikat ve cemaatlerdir. Bu bize atılan 

açık bir iftiradır! 

Bu Haricileri biraz inceleyenler görecektir ki, Daeş/Işid militanları olan 

Vehhabi Selefilerin düşünce yapısı bize değil, tam aksine Abdülaziz 

Bayındır'ın düşünce yapısı olan tekfir akidesine uygundur. 

Bu ülkede, Peygamberlerin, sahabilerin ve alimlerin türbelerini 

dinamitlerle patlatan haydutlara, kelle koltukta reddiye yapan bir ben 

varım, bir de birkaç Ehli sünnet hoca. Biraz insafla takip edenler 

görecektir ki, sohbetlerimin ve yazılarımın birçoğu, mezhepsiz olan bu 

Vehhabi Selefilik fitnesi ve deşifresiyle alakalıdır. Abdülaziz beyin ise, 

tıpkı kendisi gibi mezhepsiz olan bu radikal gruplar hakkında, 

Peygamberlerin ve sahabilerin kabirlerini ve camileri bombayla 

patlattıklarında ne tepki verdiğini doğrusu çok merak etmekteyim? 

  

Bayındır: "...ama bütün bu yanlışları ortaya koyan ve dini doğru 

anlatanların engellendiği bir ortamda elbette halk, sizin o türbelere 

teşekkür için gittiğinizi düşünecektir." 

Tahlil: Burada kendi grubumun reklamını yapayım derken çok anlamsız 

bir tekrar cümlesi kurmuş Bayındır. 

'Dini doğru anlatanların engellendiği bir ortamda' derken de, ince bir 

ajitasyonla devlet televizyonlarına beni çağırmıyorlar imasında 

bulunmuş. Yalnız burada itiraz etmem gereken diğer nokta, 

engellendiği iddiası. 

Bugün ülkemizde mezhepsiz ve reformist olan onlarca hoca, özel tv 

kanallarına davet ediliyor. Bunlardan bazıları da, kendi kanalını açmış 
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milleti zehirleyerek birçok Kur'an ayetini ve Hadisi şerifleri açık açık 

inkar edebiliyorlar. Bu nasıl engelleme Bayındır? 

'Allah senin kiminle evleneceğini bilmez(!)' diyerek, Yaratanın cahil 

olduğunu isbat etmeye çalışan ve hala kanal kanal gezen hocalar var bu 

ülkede, kimse bunlara engel olmuyor! 

  

Bayındır: "Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

"Allah ile aranıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. 

İçinize yatıyorsa onlara seslenin de size cevap versinler. Ayakları mı var 

ki, yürüsünler. Elleri mi var ki tutsunlar. Gözleri mi var ki, görsünler. 

Kulakları mı var ki, işitsinler. De ki “Çağırın ortaklarınızı, sonra bana 

tuzak kurun; hiç göz açtırmayın.” (Araf 7/194-195) 

Tahlil: Bayındır burada, müşriklerin putları hakkında inmiş olan bu ayeti 

Müslümanlara uyarlayarak, her türbeyi ve kabri birer put yerine 

koymuş ve o türbeye gidenleri de putperest olarak ilan etmiştir. 

Halbuki türbeye giden herkes bilir ki, orada yatan insanlar da yemek 

yer ve uyurlardı. Dolayısıyla bizim gibi birer kuldurlar ve ilah olamazlar. 

Ancak salih kullardan olmaları hasebiyle duaları daha makbul 

olduğundan, onlarla beraber Allah'a yalvarmak, yalnız yalvarmaktan 

daha tesirlidir. 

"...Ey mü’minler, Allah'a TOPLUCA (hep birlikte) tövbe ediniz ki 

kurtuluşa eresiniz!" hükmü bu inceliği beyan eder. (Nur 31) 

Allah indinde topluca tövbe nasıl daha makbul ise, topluca şükür de 

öylece daha makbuldür. 

Peygamberimiz ve Hulefâ-i Raşidin döneminde, yağmur dualarının ve 

şükür secdelerinin topluca yapılması da buna bir delil olarak verilebilir. 
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Bayındır: “De ki; “Allah ile aranıza koyarak çağrıda bulunduklarınızın ne 

olduklarını gördünüz mü? Gösterin bana; yeryüzünde neyi yaratmışlar? 

Yoksa göklerde bir payları mı var? İçinize yatıyorsa bana bu konuda, 

daha önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kırıntısı getirin.” Allah ile 

arasına koyarak Kıyâmet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere 

çağrıda bulunandan daha sapık kimdir? Bunlar onların çağrısının 

farkında olmazlar. İnsanların bir araya getirildikleri gün onlara düşman 

olacaklar ve yaptıkları kulluğu kabul etmeyeceklerdir.” (Ahkaf 46/4-6) 

Tahlil: Burada yine her zaman yapageldiği üzere, putlara tapan 

müşriklere inen bir ayeti, Müslümanlara uyarlama gayreti ile kabir 

ziyareti yapan milyonlarla Müslümanı şirk ile itham etmiş Bayındır! 

Her Müslüman bilir ki yaratmak ve yaşatmak Allah'a mahsustur! Vefat 

etmiş olan babasının kabrini ziyaret eden bir adamı, puta tapanlar 

kategorisine koymak nasıl bir kin ve gözü dönmüşlüktür, aklınıza havale 

ediyorum? 

Peki Resûlullah aleyhisselatü vesselam'ın kabir ziyaretiyle alakalı şu 

hükümlerini nereye koyacağız?: 

Büreyde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Ama artık ziyaret 

edebilirsiniz.” (Müslim, Cenâiz 106, Edâhî 37. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, 

Cenâiz 77; Tirmizî, Cenâiz 60; Nesâî, Cenâiz 100) 

Resûlullah, başka bir rivayette ise şöyle buyurdu: 

“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti 

bize âhireti hatırlatır.” (Tirmizî, Cenâiz 60; Ebû Dâvûd, Cenâiz 77) 

Bu dinin öğretmeni böyle buyururken, "...Bir topluluğa karşı olan 

kininiz, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun. Bu, takvaya daha 

yakındır..." hükmünü Abdülaziz beye hediye ediyorum. (Mâide 8) 
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Bayındır: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, biz, 

Allah'ın Elçisi'nin yolundayız. O, Elçisine şöyle demiştir:  

"Sen bilgi ver (Kur'an'ı bildir); senin görevin sadece bilgi vermek 

(Kur'ân’ı bildirmek)tir. Yoksa onları hizaya getirmekle görevli değilsin." 

(Ğaşiye 88/21-22) 

 

Tahlil: Bayındır'ın, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, 

biz, Allah'ın Elçisi'nin yolundayız...' sözü en yumuşak ifadeyle hilâfı 

hakikattir. 

O elçinin bütün mucizelerini inkar edip Kur'an'dan başka mucizesi 

yoktur derken, nasıl binlerle mucize göstermiş olan Peygamberin 

yolunda olduğunu iddia edebilirsiniz? 

İman esaslarının altıncısı olan kader maddesini inkar ederek, konuyla 

alakalı olan tüm ayet ve hadisleri reddederken nasıl o Nebi'ye yakın 

olabilirsiniz? 

O Peygamberin takipçisi olan ve bizlere bu Kur'ân'ı getiren sahabileri ve 

talebeleri olan mezhep imamlarını tahkir ve tezyif ederken, nasıl olur 

da O Peygamberin yolunda olduğunuzu iddia edebiliyorsunuz?  

İnsan biraz utanır! 

Sırf geçmiş ulemaya ve hak dostlarına olan kininizden dolayı, şefaatle 

alakalı olan onlarca nâssı redderek Peygamberin yolunda olduğunu 

iddia etmek, bir kamera şakası çekmek gibi değil midir sizce? 

Kur'an, "De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi 

sevsin ve günahlarınızı bağışlasın..." buyururken, 'severim ama 

Peygamberin her sözünü de kabul etmek zorunda değilim' demek ve 

O'nun yolunda olduğunu söylemek ne ucuz bir ilüzyondur? (Âl-i İmran 

31) 
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Bayındır: “Bu yeni dönemde doğru politikalar uygulayarak üstün 

başarılar elde etmenizi Allah'tan niyaz ederim.” 02.11.2015 Abdülaziz 

BAYINDIR" 

 

Tahlil: Güzel bir dua ile bitirmiş, lakin o kadar tekfiri bu kadar dua 

temizlemez! Zira beş bardak kusmuk, bir bardak suyla temizlenemez! 

  

Son olarak, hidayete ermesi dileğiyle Abdülaziz beye, Kütüb-i Sitte'den 

kendisi gibi Harici fikirleri olan bir zatın naklettiği bir hadis ile bitireyim. 

Samimiyetimle diliyor ve umuyorum ki, bu yazıyı okuduktan sonra 

tövbe eder ve 150 yıllık maziye sahip olan uydurulmuş modernizm 

dininden, 14 asırlık indirilen, Muhammed aleyhisselam’ın yaşam dinine 

rücû eder. 

Selam, Allah'a ve Resulüne iman edenlere olsun! 

  

Yezîd İbnu Süheyb el-Fakîr anlatıyor:  

"Hâricilerin görüşlerinden biri içime işlemişti. Haccetmek, sonra da 

(propaganda yapmak üzere) insanların karşısına çıkmak arzusuyla, 

kalabalık bir grup içerisinde yola çıktık. Medine'ye uğradık. Orada Câbir 

İbnu Abdullah radıyallahu anh, insanlara hadis rivayet ediyordu. Bir ara 

cehennemlikleri zikretti. Ben: "Ey Resûlullah'ın arkadaşı! Sen ne 

konuşuyorsun? Halbuki Allah Teâla Hazretleri: "(Ey Rabbim!) Ateşe 

kimi atarsan mutlaka onu rezil-rüsvay edersin" (Âl-i İmran 192); 

"Ateşten her çıkmak isteyişlerinde oraya geri çevrilirler" (Secde 20) 

buyurmaktadır" dedim. Hz. Câbir: 

"Sen Kur'ân'ı okuyor musun?" dedi. Ben de: 

"Evet!" dedim. 
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"Öyleyse onun evvelini oku! Çünkü o, kafirler hakkındadır!" dedi ve 

sonra ilave etti: 

"Sen, Allah'ın, Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ı dirilteceği Makam-ı 

Mahmud'u işittin mi?" 

"Evet!" dedim. Dedi ki: 

"O, Muhammed aleyhissalâtu vesselam'a mahsus Mahmûd makamıdır. 

Allah Teâla Hazretleri o makamın hatırına, Cehennemden 

çıkaracaklarını çıkarır!" 

(Hz. Câbir) sonra, Sırat köprüsünün konuluşunu ve üzerinden insanların 

geçişini tavsif etti. 

 

Biz: "Bu ihtiyarın, Aleyhisselâtü vesselâm hakkında yalan söyleyeceğini 

mi zannedersiniz?" dedik ve Hâricilikten rücû ettik. Hayır! Vallahi 

bizden bir kişiden başka, Hâricilikte kalan olmadı." (Müslim, İman 320, 

(191) 

 

Ebu Hanife: Ebû Zübyan'dan bana rivayet edildiğine göre, Hz. 

Peygamber: "Ümmetimden müteelli olanların vay haline," buyurdu. 

Müteellinin kim olduğu sorulunca: "Onlar, filan kimse cennette, filan 

kimse de cehennemdedir, diyenlerdir." buyurdu. (Buhari, es-Sulh, 10.) 
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Tarihselci Mustafa Öztürk'e göre, Peygamber, Cennet ayetleriyle 

ashabını kandırmış(!) 

Cennet ayetlerini alaya aldığı bir sohbetini izlerken midem bulandı... 

Yine ona göre, Kur'an'da çok sayıda tekrar olduğu için bu Kitaba 

kusursuz bir kitap denilemezmiş!! (Kuran dili ve retoriği s. 53.) 

Özetle, Allah çok önemli bir Kitap göndermiş ama kusurlu göndermiş(!) 

 

Vehhabi: Allah arşın üstünde otururken, mekandan münezzeh demek 

nedir hoca?  

Hoca: "...O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) 

taşır." (Hakka 17) 

Rabbin Arş'ını 8 tane melek taşıdığına göre, sence Allah'ı da melekler 

mi taşıyor ey Haricî(!)? 

 

Ateistler, nasıl kız ister? 

"Cosmos'un emriyle, Jüpiter'in kavliyle, Şempanzeden olma kızınızı, 

Gorilden dönme oğlumuza istiyoruz."  

 

Batı, tarihte iki felsefeciye tâbi oldu:  

Aristo; ‘her şey maddedir’ dedi ve maddenin tek gerçeklik olduğunu 

savundu.  

Sokrates; maddenin ötesinde de bir güç olduğunu söyledi. 

Biz, Allah'ın gönderdiği Peygamberlere tâbi olan Müslümanlar ise; 

"maddenin, ruhun ve enerjinin yaratıcısı, tek olan Allah Teala'dır" 

dedik... 
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‘Dinlerini Parça Parça Edenler’ Ayeti 

Mezheplerle mi Alakalı? 

 Soru: Muhterem Hocam selamün aleyküm. Mezheplerin şirk olduğunu 

iddia eden Mealci bir arkadaş En'am 159. ayeti delil gösterip ‘hepiniz 

kafirsiniz’ dedi. Bu ayet müslümanlar hakkında mı inmiştir? 

Peygamberin mezhebi neydi diyor bir de bana? İyi çalışmalar 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Malesef tefsirsiz meal okumaları kişileri böyle ılımlı DAEŞ’çi bir tekfir 

makinesi haline dönüştürebiliyor. 

Mezhebe uymayı inkar edenlerin ilk adımı, bugün 4 hak mezhepten 

birine uyan bir buçuk milyar Müslümanı kafir ilan etmektir ki, bu 

arkadaşta böyle yapmış. 

Bu şahıs, bir sonraki adımda ise, alimlere tâbi olmadığı için cevap 

veremediği sorular fazlalaştıkça, içinde büyüyecek olan boşluğu 

dolduramayıp Deist olacaktır. 

Kafir olarak tanımladığı milyar Müslüman, Allah ve Resulüne itaat 

etmeye devam edecek, ama o, ‘Allah var, başka her şey yalan’ diyecek 

ve mürted oalcaktır. Allah Teala hidayet nasib etsin... 

 

‘Peygamberin mezhebi neydi’ sorusu ise, bu kişinin cehalet seviyesini 

açık eden bir sorudur. 

Bu, ‘Genelkurmay başkanının bölüğü hangisidir’ diye sormaya benzer. 

Hava, kara, deniz ve piyade kuvvetlerinin hepsi Genelkurmay’a bağlıdır. 

Bunun gibi; Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine tâbi olmuş olan 

Müslümanların tamamı da Muhammed aleyhisselam'a bağlıdırlar. 
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Soruya gelince; Önce bahsi geçen ayete bakalım: 

“(Resulüm!) Dinlerini parça parça edip guruplara ayıranlarla artık 

senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra 

Allah, onlara yapmakta oldukları şeyleri haber verecektir.” (En'am 

159) 

 

Şimdi birkaç tefsire bakalım: 

* - İbni Abbas, Mücâhid ve Katâde'den nakledilen bir rivayete göre 

"dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar"dan maksat Yahudiler 

ve Hıristiyanlardır. İslam dini gelmeden önce bunlar kendi aralarında 

Hz. Muhammed’in peygamber olarak geleceği konusunda ihtilafa 

düşmüşlerdi. Ayette onların bu tutumu haber verilmiştir. (Taberi, 

Fahreddini Razi ilgili ayetin tefsiri) 

Yine İbn Abbas'a isnad edilen başka bir görüşe göre bunlar 

müşriklerdir. Zira İslâm'dan önceki Araplar çok çeşitli inanç gruplarına 

ayrılmışlardı. (Fahreddini Razi, ilgili ayetin tefsiri) 

- Diğer bir kısım alimlere göre, ayette söz konusu edilenler bu 

ümmetten olup hak yoldan sapmış, İslam dinine şüphe sokacak şekilde 

ayetlerin müteşabih kısmını ele alarak yanlış yorumlarla dine zarar 

veren bid'at ehlidir. (Taberi) 

- Dolayısıyla, Kur’an’ın hakikatlerini İslam ümmetine anlatan dört 

mezhep alimlerinin farklı yorumları asla bu ayetin muhatabı değildir. 

Sahabe döneminden beri ayetler konusunda farklı yorumların söz 

konusu olduğu bilinmektedir. Eğer bu ayetin manasını tahrip edicilere 

teşmil etmezsek, sahabeler dahi olumsuz yorumun muhatabı olur ki, 

bu tamamen bir safsatadır. 

 

* Alıntı Başlangıcı: Sorularla İslamiyet 
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Ehli Bid’atin Kalesi Denilen Ankara İlahiyat’ta 

Öğrenciyim. Neler Tavsiye Edersiniz? 
 

Soru: Hocam Selemun aleyküm. Ben Ankara ilahiyatta 1. sınıf 

öğrencisiyim. Malumunuz Ankara ilahiyat Türkiyede ehli bid’atın kalesi 

olarak nam salmış vaziyette. Ve Anadolunun çeşitli memleketlerinden 

gelen mütedeyyin Müslümanların çocukları burada hocalar tarafından 

zehirleniyor. Hem ben kendim hem de burada okuyan kardeşlerim için 

ilahiyatta neler yapmamı tavsiye edersiniz? Allah razı olsun. Selamatle 

Cevap: Ve aleyküm selam 

İlim talep ettiğiniz yer neresi olursa olsun, en evvel dikkat etmeniz 

gereken mesele şu olmalıdır: 

Bana doğru olan İslam'ı anlattığını iddia eden bu hoca, Kur'an'ı 

öğretiyorum sözlerinin arkasına sığınırken, yeni ortaya çıkmış olan bir 

akideyi mi anlatıyor, yoksa 14 asırdan beri Resulullah aleyhisselam, 

Sahabe talebeleri ve onbinlerle Ehli Sünnet ulema tarafından bize 

getirilip dünyaya yayılmış olan İslam'ı mı anlatıyor? 

Hangi İslam? Hangi Kur'an? 

Sizin, satmak ve para kazanmak için yazdığınız kitaplarınızdaki İslam mı, 

yoksa Kur'an ve Sünneti bir bütün olarak ele almış olan ve dünyaya 

hükmetmiş olan ümmetin İslamı mı? Bize hangisini öğreteceksiniz? 

Batı'nın istediği ve tasmalısı FETÖ'nün taşeronluğunu yaptığı ılımlı(!) 

İslam mı, yoksa Fatiha'dan Nas'a kadar tüm ayetleri şeksiz ve şüphesiz 

olarak kabul ediyoruz diyen gerçek İslamı mı? Hangisi? 

 

Şu ayeti kerime, dinleyeceğiniz her derste bir kuyumcunun elindeki 

mihenk taşı gibi aklınızın köşesinde bulunsun: 
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“Eğer, onlar da SİZİN İNANDIĞINIZ GİBİ İNANIRLARSA doğru yolu 

bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. 

Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (Bakara 137) 

 

Allah Teala hazretlerinin bu ayette bahsettiği "SİZ" kimlerdir?  

Elbetteki Peygamberimiz ve sahabileridir. (Allah'ın selamı öncülerin 

üzerine olsun) 

Şu halde doğru yolda olduğumuzu iddia edebilmek için, onların inandığı 

gibi inanmalı ve yaşadığı gibi de yaşamalıyızdır. 

Zira, Rabbimiz, "...dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş 

olurlar..." buyurarak, o hayırlıların yolunu takip etmeyen 72 sapık 

fırkanın anlaşmazlık, kavga, kaos ve çelişkiler içinde boğulacaklarını 

bildiriyor... 

 

Size tavsiyem, izlediğiniz tüm dizileri sonlandırın ve akaid ilmiyle alakalı 

en önemli kitapları okuyun. 

Ebu Hanife'nin 5 risalesi, Tahavi akidesi ve Nesefi akidesi eserleri 

yeterlidir. Bunları ağırca ve not alarak okuduktan sonra, Resulullah 

aleyhisselam ve sahabilerini yalanlayan hiçbir sapkın sizi 

saptıramayacaktır emin olun. 

 

Son olarak şu sohbetimi de izleyip izlettirin ki, Peygamberimize tâbi 

olmadan Kur'an'a uyduklarını iddia edenlerin, Kur'an ayetlerini nasıl 

tahrif ettiklerini de net bir şekilde görmüş olun: 

 

Mealci proftan akıl almaz sözler: Hz. Meryem tecavüze uğramış olabilir! 

(YouTube) 

 

https://youtu.be/rRyFvAGXmiY
https://youtu.be/rRyFvAGXmiY
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FETÖ'den İçeriye Alınanlara Bakışımız Nasıl Olmalı? 
 

Soru: Selamun Aleyküm Hocam. Sizi yaklaşık 9 aydır takip ediyorum 

Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Elimden geldiği kadarıyla 

sohbetlerinizi takip ediyorum. Allah a şükürler olsun sohbetlerinizden 

çok istifade ediyorum. 

Ama 1 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan Fetö'ye acıma hissiniz gelirse, 

şu sahneleri hatırlayın... konuşmanızı dinledim, haklısınız köprüdeki ve 

diğer başka yerlerdeki masum insanların canına kıyan kişilere 

acımamak gerekiyor. Ben buna sonuna kadar katılıyorum onlar sizin 

dediğiniz gibi Vatan Millet ve İslam hainidir. Ama hocam sizin o 

konuşmada bahsettiğiniz binadaki öğretim görevlisi kişi artık ne yanlışı 

varsa bylock dur v.b. sabahın altısında evinden alınıyor. Yakın 

çevremde de bir kişi şu an hapiste ama üç çocuğu var ihraç edildi. 

Hocam bir Müslüman olarak bu kişilere de acımayacak mıyız? Yani bu 

kişilere tavrımız ne olmalı? Bu kişilerle köprüde masum insanların 

canına kıyan hainleri bir mi tutacağız? Görevinden ihraç edilen ve şu an 

hapiste olan binlerce insan var bu gibi kişilere nasıl yaklaşmalıyız? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam kardeşim. 

İhanet iki türlüdür: 

Direk ihanet ve Dolaylı ihanet. 

Dolaylı yollardan ihanet edenler, elbette direk ihanet edenler gibi 

olmaz ama ikisinin de adı haindir. 

15 Temmuz'da, o karanlık gecede, ülkenin her tarafında kendi milletine 

ve dinine silahlarla, uçaklarla, helikopter ve tanklarla mermi sıkan ve 

top atan hainler ve onlara emir verenler; vatana, millete ve dini mübini 

İslam'a direk ihanet etmişlerdir ve şeriata göre cezaları idamdır. 
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Sizin bahsettiğiniz evlerinden alınan kamu görevlileri ise, bize ve 

camilerimize kurşun sıkan adamları eğittiği, sınav sorularını çalıp 

ulaştırdığı ve haklarında herhangi bir dava açıldığında, kendi 

örgütlerinden oldukları için onları korumuş olmaları sebebiyle, dolaylı 

yoldan haindirler. 

 

Hainlere ve zalimlere acımaksa, mazlumun hakkına girmek ve ona bir 

defa daha zulmetmek demektir ki, İslam buna müsade etmez. 

 

Cinayet işleyeni evinde saklayan adam da cinayete yardım ve 

yataklıktan yargılanır malumunuz. 

Çaycısından, para toplayıcısına varıncaya kadar, tasması ABD'nin elinde 

olan bu terör ürgütüne en ufak bir destek veren kim olursa olsun hain 

olarak kabul edilmeli ve yargılanmalıdır. 

 

Binnetice; 

Size, zalim olan binlere üzülmek yerine, mazlum olan milyonlara 

üzülmenizi tavsiye ederim... 

 

"Zulmedenlere meyletmeyin ki, ateş size dokunur.  

Allah'tan başka yardımcınız yoktur, sonra kurtulamazsınız." (Hûd 113) 

 

 

İlgili sohbetim: 

FETÖ'ye acıma hissi gelirse, şu sahneleri hatırla! (YouTube)  

  

https://youtu.be/uSxTdU5sXUk
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Her Sohbetinizde Bozuk Hocalardan Bahsetmek 

Zorunda mısınız? 

Soru: Hocam sizi bir yıldır takip ediyorum. İzlediğim hemen hemen her 

sohbetinizde bazı kötü hocalardan bahsetmeden geçmiyorsunuz. 

Gerçekten bu bozuk adamlardan bahsedip o güzel meclisi kirletmeye 

gerek var mı diye sormak istiyorum? 

Cevap: Sevgili kardeşim; Bir ziraatçi, tarlasını ekmeden önce topraktaki 

taşları temizlemek zorundadır. Bunu yapmadan direk tohum ekerse, 

ektiğinin mahsulünü alamaz ve zarar eder. Bid'at ehli hocaların fikirleri 

de akıl ve kalp tarlalarının içindeki taşlar gibidir. 

Bizim gibi, dini 14 asırlık ana caddede yaşayan dervişler talebe 

yetiştirirken, önce diliyle alim fakat kalbiyle münafık olan din 

adamlarını deşifre etmeli ve bozuk inanışlarını anlatarak talebelerin 

kalplerindeki taşları birer birer ayıklamak zorundayızdır. 

1'e 700 verecek faydalı ve bereketli ilim tohumlarını ekmek, hemen bu 

temizlikten sonra gelmelidir. 

Konu hakkında, iki binin Müceddidi Şeyhimiz İmam-ı Rabbani 

(rahmetullahi aleyh) şöyle der: 

"...Toprak gibi yetişdirici kuvveti işletmemek, oraya bir şey ekmemekle 

veya zararlı, zehirli tohum ekmekle olur. Bu ikincisinin zararı, 

bozukluğu, birincisinden kat kat daha çokdur. Zehirli bozuk tohum 

ekmek, dini, din derslerini, dinden haberi olmayanlardan öğrenmek ve 

din düşmanlarının kitaplarından okumakdır. Çünkü din cahilleri, nefsine 

uyar, keyfi peşinde koşar. Dîni, işine geldiği gibi söyler. Karşısındakinin 

de nefsini azdırır ve kalbini karartır. Çünki din cahilleri, din dersi 

verirken, İslâmiyete uygun olmayanı uygun olandan ayıramaz. Gençlere 

neleri ve nasıl anlatmak lazım geldiğini bilemez. Kendi gibi, talebesini 

de câhil yetişdirir. Birçok şeyler okuyup ezberlemekle, [başka ilim 
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kollarında söz sâhibi olmakla, fen ve sanat şubelerinde ihtisâs 

kazanmakla] insan din adamı olamaz ve din bilgisi veremez. 

Bir din âlimi, gençlere din öğreteceği zemân, bunlara önce, dinsizler, 

İslâm düşmanları [ve câhil din adamları] tarafından şırınga edilen, 

yanlış propagandaları, iftirâları anlayıp, anlatıp, onların temiz ve körpe 

kafalarını bu zehirlerden temizler. Zehirlenen rûhlarını tedâvî eder. 

Sonra, yaşlarına, anlayışlarına göre, İslâmiyyeti ve meziyyetlerini, 

fâidelerini, emirlerindeki ve men’lerindeki hikmetleri, incelikleri ve 

insanlığı saadete ulaşdırdığını, onlara yerleşdirir. Böylece gençlerin rûh 

bahçelerinde derdlere devâ, rûhlara gıdâ olan nefis çiçekler yetişir. 

Böyle bir din âlimini ele geçirmek, en büyük kazançdır. Onun bakışları, 

rûhlara işler. Sözleri, kalblere te’sîr eder. Dîn-i İslâmı, hâzır lokum gibi 

yutmak, susuz kalmış iken, soğuk şerbet içip ciğerlerine kadar 

serinliyebilmek, ancak böyle bir Allah adamının sunması ile mümkindir. 

Allahü teâlâ, hepimizi Muhammed aleyhissalâtü vesselâm’ın doğru 

yolundan ayırmasın! Âmîn. 

Çünkü insanları dünya ve âhiret rahatına kavuşduran, ancak bu yoldur. 

Şu fârisî beyt ne güzel söylenmişdir: 

Arabistândan doğan, Muhammed “aleyhisselâm”, 

İki cihânda, üstün Odur, hemân! 

Kara toprak altında kalsın her an, 

Onun kapısında, toprak olmayan!" (İmam Rabbani - 23. Mektup) 

Konu hakkında 2. Halifemiz Hz. Ömer (radiyallahü anh) de: "Bu ümmet 

hakkında en çok korktuğum, ilim sahibi olan münafıktır." buyurarak en 

büyük endişesini dile getirmiştir. "Bilgili münafık nasıl olur?" sorusuna 

ise, "Dilleri ile alim, kalp ve amelleri ile cahil olmakla!" şeklinde cevap 

verir. 

"...Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi 

hep aşırılık olmuş kimselere itaat etme." (Kehf 28) 
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Adem’in Babası Var mı? Mustafa İslamoğlu’nun Yeni 

Bombası! 
 

Soru: Selamu aleykum Hocam 

Size yolladığım bu videoda modernist yazarlardan Mustafa İslamoğlu, 

Adem aleyhisselam’ın bir babası olduğunu iddia ediyor ve bunu Kur'an 

söylüyor diyerek akılları bulandırmaya çalışıyor. Sorum şudur. 

Gerçekten Kur’an’da Adem’in babası ya da annesinin olduğunu 

söyleyen işari dahi olsa bir ayet var mıdır? Lütfen bizi aydınlatın. 

Cevap: Ve aleykum selam 

Kısa videoyu izledim. Yalnız videoda bu reformist yazarın iddiasından 

daha çok dikkatimi çeken şey, karşısında oturan kişinin şaşkın bakışlar 

eşliğinde bir telaşla elindeki Kur'an mealini karıştırıp yazarın iddiasına 

delil olarak öne sürdüğü ayeti bulma girişimiydi. Modernist yazar; 

'Adem’in babası var mı? Var ya! Kur'an söylüyor(!)' dediği anda, 

karşısındaki şahsın başından aşağı kaynar suların döküldüğünü ve 

beyninden buharlar çıktığını hissettim. Adam resmen şok oldu! 

Arkadaşlarım, programı sunan kişinin Ehli Sünnet bir kişi olduğunu ve 

Risale talebesi olduğunu bana bildirdi. 

Tamam da, senin yeni din getiren bir bid'at ehliyle ne işin olur? Sırf 

sana olan muhabbetinden dolayı programı bir Risale-i Nur talebesi 

izlese ve sırf sana güvendiği için reformist yazarın sözlerini tasdik etse 

ve Adem Nebi'nin bir babası olduğuna inansa, İslam dairesinden çıkar! 
 

"...Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur..." 

hükmü gereği, o kardeşinin dinden çıkmasına sen de aracılık etmiş 

olmaz mısın? (Nisa 85) 

Gelelim reformist yazarın îzan dışı sözlerine; 

Öncelikle, yazarın fantezisine delil olarak zikrettiği ayete bakalım: 
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"Hiç şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu 

denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık." (İnsan 2) 

Bu ayetin, Adem aleyhisselam ile bir ilgisi yoktur. Ayet, umumi olarak 

insanların tamamının yaratılış şeklinin bir damla spermden olduğunu 

beyan eder. Ancak hususi(özel) olarak yaratılmış olan üç kişiden 

bahsetmez. 

İnsanlık içinde normal yaratılış şartlarının ötesinde, sadece Allah'ın 'OL' 

emriyle yaratılmış olan üç kişi vardır: 

Bunlar Adem, Havva ve İsa'dır. (Allah'ın selamı onların üstüne olsun) 

Eğer reformist yazarın yaptığı gibi, yukarıdaki ayeti Allah'ın kudretini 

yansıtan bu üç kişiye de şamil edersek, aşağıda zikredeceğim tüm 

ayetleri inkar etmiş oluruz ki buna, Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir 

kısmını inkar etmek denir ve küfürdür. 

Allah Teala, yüce Kitâbında şöyle buyurdu: 

"Şüphesiz, Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, 

Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. 

O da hemen oluverdi." (Âl-i İmran 59) 

Dikkat edilirse, Rabbimiz, 'İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir' 

dedikten hemen sonra, 'Adem'i topraktan yarattı' buyurarak, ilk insanı 

yaratışının sperm yoluyla değil, direkt olarak toprak ve peşinden “ol” 

emri yoluyla olduğunu bildirmiştir. 

 

Tam bu noktada, ben de bir iddiamı ortaya atmak isterim. Bütün 

insanların ana-babadan yaratıldığını iddia edip özel yaratılışları inkar 

eden reformist yazara, İsa aleyhisselam’ın yaratılış şeklini de bir sorun! 

Adem aleyhisselam’ın yaratılışındaki olağanüstülüğü kabul edecek iman 

kapasitesine sahip olmayan bu şahıs, eminim ki İsa aleyhisselam’ın 

babasız yaratıldığını da kabul etmeyecek ve saçma bir tevil yapacaktır! 
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Yazarın zihninde teşhis ettiğim en büyük arıza, tıpkı Muhammed Esed 

kafasında olduğu gibi, Allah'ın böyle anormal yaratışlara güç 

yetiremeyeceği algısını oluşturup, Kur'an'da geçen bütün mucizeleri 

inkar etme girişimidir. 

İşte modernizm böyle bir şeydir;  

'Akla uyuyorsa alırız, uymuyorsa ayet bile olsa te'vil eder, atarız!' 
 

Yine yazara sorulması gereken başka bir soru da, eğer dediği gibi 

Adem'in bir babası varsa, bir de anası olmalı değil midir? 

Peki o zaman, bu ana babanın ana babası kimdir? 

Bu uçsuz zincir, devir ve teselsüle girer ki, bu şekilde de ilk insan 

bulunamaz! 

Bu bâtıl arızayı çözebilmenin tek yolu da, Darwin'in türlerin değişimi 

teorisiyle olur: ‘Maymun türüydük, yavaş yavaş insan türüne döndük!!’ 

Yoksa, Müslüman olarak bildiğimiz bu yazar, bu konuda Darwin gibi mi 

düşünüyor? 

Konuyla alakalı delil teşkil eden tüm ayetleri buraya alacak durumum 

yoktur, lakin bir kaç açık ayeti nakletmekle yetinelim: 

"O ki, sizi bir tek kişiden türetti, o tek kişinin beraberliğinde huzura 

ereceği eşini de kendi özünden yarattı, eşini kucaklayıp sarınca, hafif 

bir yük yüklendi. Onu bir süre taşıdı, sonra yükü ağırlaşınca, eşler 

birlikte "Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen, kesinlikle sana 

şükredenlerden oluruz" diye Allah'a dua ettiler. " (A'raf 189) 

'O ki, sizi BİR TEK KİŞİDEN türetti' hükmü, ilk yaratılanın tek kişi 

olduğunu; 'eşini de kendi ÖZÜNDEN yarattı' hükmü de, Havva anamızın 

Adem Nebi'nin kürek kemiğinden yaratıldığını beyan ediyor… 

"Hani Rabbin, Meleklere: 'Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var 

edeceğim' demişti. Onlar da: "Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) 

takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini 
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mi var edeceksin?" dediler. (Allah:) "Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben 

bilirim" dedi." (Bakara 30) 

Rabbimiz burada, 'yeryüzünde BİR HALİFE var edeceğim' derken, ne bir 

anne-babadan ne de spermden bahsediyor! 

"Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: 'Ben, kuru 

balçıktan, şekil verilmiş, kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım." 

(Hicr 28) 

'KURU BALÇIKTAN, şekil verilmiş, KOKUŞMUŞ ÇAMURDAN bir insan 

yaratacağım.' buyurmuşken, nerde anne, nerde baba, nerde sperm? 

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; 

ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize 

karşı gelmekten sakının." (Nisa 1) 

Önce 'BİR TEK NEFİSTEN yaratan', sonra 'ONDAN DA EŞİNİ YARATAN' 

buyurduktan sonra, 'ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) 

yayan' buyurarak, sonra gelen tüm insanların o ikisinden(Adem ve 

Havva)'dan meydana getirildiğini bildiriyor Rabbimiz. 

"Allah, sizi yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)" (Nuh 17) 

Rabbimiz bu ayetinde ise, ilk insanı tıpkı bir bitki gibi direk topraktan 

bitirdiğini beyan ediyor. Bakın yine Anne-baba yok! 

 

"Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. 

Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah’ın ilmine dayanmadan hiçbir 

dişi ne hamile kalır, ne de doğurur." (Fâtır 11) 

Bu ayetteki, 'SİZİ ÖNCE TOPRAKTAN' kısmı Adem'i; 'sonra da az bir 

sudan (MENİDEN) yarattı' hükmü de, Havva'dan sonraki cinsel 

birleşmeyi ve bunun peşinden '(erkekli dişili) eşler' yarattığını haber 

veriyor. 
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Bu son ayette ise, bir açıklama yapmaya gerek duymuyorum: 

"Andolsun, biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. 

Sonra onu (Hz. Âdem'in nesli olan) insanı sarp ve metin bir karargahta 

(rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık. Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) 

hâline getirdik, derken o alakayı mudga (bir çiğnem et) yaptık, o bir 

çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) 

giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma 

verdik)..." (Mü'minun 12-14) 

 

Son kısımda Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhisselâtü vesselam 

konuyu kapatsın: 

"Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan 

topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, 

kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bu renkler arasında bulunanlar da 

oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu." (Ebu Davud) 

 

Binnetice, Adem aleyhisselam'ın bir babasının ve annesinin olduğunu 

iddia etmek, yukarıda zikrettiğim tüm ayetleri inkar etmek demek olur 

ki, bu da açık bir küfürdür. 

Bir Müslüman olarak, yazarı bu tür inkarcı görüşlere tövbe etmeye ve 

en kısa zamanda yine bir programda görüşünün batıl olduğunu 

açıklama mertliğini göstermeye davet ediyorum... 

 

"Ves selâmu alâ menittebeal hüdâ - Selâm, doğru yola uyanlara olsun." 

 

İlgili Sohbetim:  

Adem'in babası var mı? - Mustafa İslamoğlu'nun yeni fantezisi!

https://youtu.be/i7AiY9WTXzs
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Sırf ölüleri yıkasınlar diye İmam Hatip okullarını zordan açtılar. 

Şimdi İmam Hatipliler tüm ülkeyi baştan aşağı yıkayıp gusül aldırıyor... 

Senin bir planın var ama Allah'ın da bir hesabı var. 

 

Cumhurbaşkanım! 

Yeni seçilecek olan Diyanet reisi tamamıyla Ehli Sünnet bir imam olmaz 

ise, Batılıların kölesi olan iğdiş edilmiş zihinler yetiştirme sürecine engel 

olamayız. 

Bu cümlemi teyid etmek isterseniz, vesayetçi Kemalist ve Mealist 

gençlere ve tuttukları tarafa bakmanız yeterlidir... 

 

Sadece tıp kitabı okuyarak doktor olduğunu söyleyen merdivenaltı 

doktoru neyse; 

Sadece meal okuyup alim olduğunu zanneden sahte Müslümanlar da 

öyle işte... 

 

‘Kürtaja evet, Kurbana hayır!’ yazmış genç Kamalist. 

Kaç ton beton döktünüz şu körpe zihinlere? 

Kazdık, kazdık; toprağı bulamadık... 

 

Elektriğe çarpılan Ateist, “Allah Allaaah” diye bağırıyor!  

Sırf bu acizlik psikolojisindeki refleks yalvarışı bile, Allah'ın varlığına bir 

delildir... 

Neden "Buda" demiyor da "Allah" diyor, sorun?
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İbni Teymiye’nin Kitaplarını Okuyabilir miyim? 
 

Soru: Selamü aleyküm hocam. Üniversitede takıldığım arkadaşlarımın 

hepsi Ehli sünnet ama bir arkadaşım Selefi inancına sahip. Bana 

devamlı olarak İbni Teymiye’yi oku diye baskı yapıyor ama diğer 

arkadaşlarım da beni sakındırıyor. Selefilerin çok sevdiği İbni 

Teymiye’nin kitaplarını okumamda bir sakınca var mı? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Alimler ikiye ayrılır: Ehli Sünnet alimler, Ehli bid'at alimler. 

Ehli Sünnet olan alimler, Kur'ân'ı ve Allah'ın dinini Peygamberimiz ve 

sahabesinin anladığı gibi anlar ve anlatırlar. (Allah'ın selamı onların 

üstüne olsun) 

Ehli bid'at olanlar ise, Peygamberi ve sahabesini atlayıp uygulamalarına 

hiç bakmadan, ayet ve hadislere keyiflerine göre mana vererek dinde 

olmayan şeyleri din diye anlatırlar. 

 

Sorunuzdaki alime gelince; 

Bu ümmete en büyük zararı veren iki adam vardır: 

İbni Sebe, Şİİciliğin mimarı; 

İbni Teymiye ise, SELEFÎciliğin mimarıdır... 

Her ikisi de peşine takılan kana susamış vampirlerin günahlarının bir 

mislini, ceza hanelerine yazdırmaya devam ediyorlar... 
 

"...Kim, kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah 

her şeyin karşılığını vericidir." (Nisa 85) 
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İbni Teymiye’nin Sapık Görüşlerinden Bazıları Şunlardır: 

1. Bazı yaratıkların başlangıcının olmadığını, yani Allâh ile birlikte 

ezelde var olduklarını iddia etmesidir. 

2. Allâh’ın sıfatlarının sonradan yaratılmış sıfatlar olduğunu iddia 

etmesidir. 

3. Allah’ın “cisim olduğunu” iddia etmesidir. 

4. Allâh’ın, harf ve ses ile tekellüm ettiğini ve dilediği vakitte konuşup 

dilediği vakitte sustuğunu iddia etmesidir. 

5. Allâh’ın, bir yerden bir yere göç ettiğini, hareket ettiğini ve göğe 

indiğini iddia etmesidir. 

6. Allâh’ın sınırlı olduğunu iddia etmesidir. 

7. Allâh’a yön veya mekân nispet etmesidir. 

8. Allâh hakkında “Allâh oturuyor” iddiasıdır. 

9. Cehennemin fani olacağını ve Cehennemin içerisindeki kâfirlerin 

azabının sona ereceğini iddia etmesidir. 

10. Te’vili reddetmesi ve Ehli Sünnetten kimsenin te'vil yaptığını inkâr 

etmesi meselesi. 

11. Peygamberlerle, Salih kullarla tevessül etmenin, onlarla teberrük 

etmenin, eserleri ile teberrük etmenin haram olduğunu iddia etmesi. 

12. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etme niyetiyle yolculuk 

etmek haramdır ve bu yolculuk esnasında namazları kısaltamaz iddiası. 

13. İbni Teymiyye’nin, Hz Ali’ye karşı gelmesi meselesi. 

“Mihac es-Sünne en-Nebeviyye” adlı kitabında Hz. Ali hakkında diyor ki: 

‘Din için değil, koltuk için savaşa girmiştir’ 

14. Sadece Allah’ın ismi ile zikir çekmenin bid’at olduğunu iddia 

etmesi... 
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Bazı Ehli Sünnet Alimlerinin İbni Teymiye Hakkındaki Görüşleri: 

İbni Teymiyye büyük âlimler ile tartışmalara girmiştir. Her tartışma 

sonunda bu davranışından vazgeçiyor ama sonra tekrar tartışmalara 

girişiyordu. En sonunda Sultan Muhammed İbni Kalavun’un emri ile 

getirildi. Dört mezhebin de büyük âlimleri ile tartıştırıldı. 

Bu tartışmalar sonunda âlimler onun “Mürted” olduğuna hükmettiler. 

Bu hüküm üzerine Sultan, onu ömür boyu cezaevine atmıştır. 

Muhaddis, Fakih Veliyiddini Iraki adındaki âlim (kendisi hafızların şeyhi 

olan Zeyneddin Iraki’nin oğludur)” El-Ecvibel Mardiyye” adlı kitabında 

İbni Teymiyye için şöyle diyor: “İlmi, aklından büyüktür.” Yani bu kişi 

ilmi öğrenmiş fakat öğrendiği ilmi hak yolda kullanmamıştır. 

Bu âlim aynı kitabında yine diyor ki: “İbni Teymiye, 60 meselede icmaya 

karşı gelmiştir. Bu meselelerin bazıları akaîd ile ilgili bazıları da 

fürulardadır.” Bunun üzerine onunla aynı zamanda yaşamış olan 

âlimler ona reddiyeler yazmışlar ve sapık olduğunu açıkça 

belirtmişlerdir. 

Hafız Iraki’nin şeyhi olan Hafız Ebu Said El-Ala’i, İbni Teymiyye hakkında 

birçok mesele nakletmiştir. Bunu ise Hafız Muhaddis tarihçi Şemseddin 

b. Tolon, “Zahair El-Kasr” adlı kitabında bizlere bildirmiştir. 

Diyor ki: “İmam Ebu Said El-Ala’i, İbni Teymiyye’nin âlimlere, icmaya ve 

insanlara muhalif olduğu meseleleri nakletmiştir. 

Bu meselelerin bir kısmi akaid ile ilgili bir kısmı da füru'lardadır. Bazı 

meseleleri icmaya karşı bazıları da mezhepte güçlü olan görüşlere 

karşıdır.” 

“Allahü Teâlânın, sapıtmasına ilmini sebep ettiği kimsedir.” [İbni Hacer-

i Mekki - Fetava-yı hadisiyye] 

“İbni Teymiye öyle bir kimsedir ki, bozuk sözlerine ve çürük 

vesikalarına, büyük âlimler cevap vermişler ve düşüncelerinin 
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çirkinliğini ortaya koymuşlardır.” [Şam, Mısır ve Kudüs’de kadılık 

yapmış olan Şafii fıkıh ve hadis âlimlerinden Muhammed] 

İzz ibni Cemaa, onun için, “Allahü teâlâ’nın dalalete sürüklediği, 

azdırdığı ve zillet gömleği giydirdiği kimsedir. İslam âlimlerine ve 

bilhassa Hulefa-i raşidine karşı ahmakça itirazlarda bulunmuştur” 

demiştir. [İbni Hacer-i Mekki - El-cevher-ül-munzam] 

“İbni Teymiye’nin sözlerinin kıymeti yoktur. O, dalalettedir ve 

Müslümanları dalalete sürüklemektedir. Müslümanların icmasından 

ayrılmış, bid’at yolunu tutmuştur. İslam âlimleri, onun dalalette [sapık] 

olduğunu, söz birliği ile bildirdi. Kutbüd-Berdiri, Şerhi Muhtasarda, 

bunu uzun yazmaktadır.” [Tahir Muhammed Süleyman - Zahiretül-

fıkhil-kübra] 

“Kitab-ül Arş onun en çirkin kitaplarındandır. Ona Şeyh-ül-İslam diyenin 

kâfir olacağını söyleyen âlimler vardır.” [İmam-ı Sübki] (Nebras 

haşiyesinde bildiriliyor.) 

“Şam camiinin minberinden inerken ‘Allah, gökten yere, benim indiğim 

gibi iner’ dedi.” [İbni Battuta -Tuhfetünnüzzar tarihi] 

 

İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki: 

“İbni Teymiye, tasavvufu inkâr eder, evliyaya, ariflere dil uzatırdı. 

Kitaplarını okumaktan, yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıdır.” 

[Tabakat-ül-kübra] 

İmam-ı Süyuti hazretleri buyuruyor ki: 

“İbni Teymiye kibirliydi. Kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, 

karşısındakini küçümsemek, büyüklerle alay etmek âdeti idi.” [Kam-ul 

Muarıd] 
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Muhammed Ali Bey; Hitat-uş-Şam kitabında diyor ki: 

“İbni Teymiye’nin hedefi, Luther adındaki papazın hedefine benzer. 

Fakat Hristiyanlığın reformcusu muvaffak oldu. İslam’ınki olamadı.” 

İbni Hacer-i Askalani hazretleri buyuruyor ki: 

“İbni Teymiye; ‘Kabri Nebeviyi ziyaret için sefere çıkmak haramdır.’  

‘Hz. Ali, iman ettiği zaman çocuk olduğu için Müslümanlığı sahih 

olmadı.’ ‘Hz. Osman malı çok severdi’ diyerek eshab-ı kiramın 

büyüklerine dil uzattı.” [Ed-Dürer-ül-Kamine] 

İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki: 

“İbni Teymiye, Peygamberlerin masumiyetini (günahtan korunmuş 

olduklarını) reddetmiştir. Halbuki masumiyet Peygamberlerin 

sıfatlarındandır. 

Başta Peygamber efendimizin (aleyhisselatü vesselam) kabri şerifleri 

olmak üzere eshab-ı kiramın, velilerin, âlimlerin ve salih Müslümanların 

kabirlerinin ziyaret edilmesine karşı çıkmış, bunları şefaate vesile 

kılmayı da haram saymıştır.” [Fetava-i Hadisiyye] 

 

Sonuç olarak, alimlerimizin dâl ve mudill(sapmış ve saptıran) olarak 

bildirdiği bu ve bunun gibi mezhepsiz alimlerin kitaplarından yırtıcı 

aslandan kaçar gibi kaçmanızı tavsiye ederim. 

Zira aslan ancak canınızı alabilir.  

Bid'at ehli bir alim ise, tıpkı şeytan gibi imanınızı alır... 
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‘İsa Gelmeyecek’ Diyenlerin İmani Durumu Nedir? 
 

Soru: Hocam Selamun aleykum. Bazıları Hazreti İsa inmeyecek, Mehdi 

hurafe vb. şeyler diyor. Bu kişiler imani yönden zarar görür mü? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

'İsa inmeyecek' diyenlerin imanından şüphe edilir! Hem, en az manevi 

mütevâtir bir olaya ve hem de icmaya karşı gelmişlerdir. 

Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişini ve Hazreti İsa'nın ahir zamanda tekrar 

dünyaya döneceğini ve bu nüzul keyfiyetini bildiren yaklaşık yüz kadar 

hadis-i şerif vardır. Bu hadislerden en az kırk kadarı, hadis kriterleri 

açısından 'sahih' sayılır. 

Hazreti Muhammed’in (aleyhisselatü vesselam) ümmetine mensup 

müçtehitlerin dinî bir meselede ittifakları olarak tanımlayabileceğimiz 

icma, nüzul-i İsa meselesinde de delil olarak zikredilmiştir. Allah onu 

göğe yükseltmek suretiyle Yahudilerin elinden kurtarmış olduğuna, 

ikinci defa geleceğine Müslüman âlimlerin ekseriyetinin ittifakı, bu 

meseledeki icma delilini teşkil etmiştir. (Hevvam, el-Mesîh, s.349-353.) 

Hiçbir kelamcı, hadisçi, fakih ve müfessir, nüzul akidesini reddetmiş 

değildir. Farklı yorumlarına rağmen bütün müfessirlerin nüzul inancına 

sahip olmaları, bu konuda bir delil teşkil etmektedir. (Mustafa Sabri, 

Mevkıfü’l-Akl, s.245-6.) 

El Ezher Fetva Heyetinin de görüşü bu istikamettedir: “Bizim için bu 

konuda tercihe şayan olan görüş, cumhurun görüşüdür.” 

Sünni, Şii ve Mu’tezilî âlimlerin yanı sıra; kelam, tefsir ve hadis 

âlimlerinin de ittifakı şudur: “Allah, İsâ’yı (aleyhisselam) cismiyle ve 

ruhuyla yanına yükseltti. Düşmanları olan Yahudiler onu 

öldüremediler.” 
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Ebu Hanife, İmam Malik, Şafii, Ahmed b. Hanbel, Evzaî, Buharî, Müslim, 

Eş’arî ve Matüridî gibi imamların hepsi bu meseleye inanmışlardır. 

Onlardan bu hususta muhalif bir görüş rivayet edilmemiştir. 

Nüzule inanmanın vücubunu savunan bazı muasır görüşler, buna 

inanmayanın kâfir olacağını söylemişlerdir. (Leymud, Cevheretut-

Tevhîd, s.48.) 

Çağdaş âlimlerden Kevserî, her ne kadar bu derece açık söylemiyorsa 

da, nüzul-i İsâ’yı inkâr etmenin son derece mahzurlu olduğunu, 

“mütevâtiri inkâr eden kâfir olur” şeklindeki bir görüşü naklederek, 

inkâr edenin küfrüne işaret etmektedir. “Hadislerde nüzul-i İsâ’nın zikri, 

zekâtların miktarının zikrinden daha az değildir.” (Kevserî, a.e. s.110-

11, 115.) 

 

Hazreti Mehdi'nin gelişi de sahih hadislerle ve ümmetin icmaıyla sabit 

olan bir akîde maddesidir. 

İcmâya uymanın farz olduğunun delilleri şunlardır: 

"Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra 

Peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu 

yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış 

yeridir." (Nisâ 115) 

 

“Allah bu ümmeti dalâlette birleştirmez. Allah’ın yedi kudreti 

cemaatin üzerinedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.” (Tirmizî, 

Fiten 7) 

“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf 

olduğunu gördüğünüzde, Sevad-ı âzâma (büyük çoğunluğa) tâbi 

olun.” (İbn Mace, Fiten 8) 
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Kader Konusunu Kolay Anlamamız İçin Bize Basit Bir 

Tarif Yapabilir misiniz? 
 

Soru: Selamün aleyküm hocam. İmanın şartlarından birisi olan kader 

konusunu kolayca anlayabilmemiz için biz gençlere kısa ve kolay bir 

tarif yapabilir misiniz? 

Cevap: Ve aleyküm selam kardeşim 

Kader, Allah'ın olmuş ve olacak olan her şeyi bilmesi ve bu bilgileri bir 

levhaya (Levhi mahfuz) yazmış olmasıdır. 

Allah'ın, hakkımızda bir yere yazmış olduğu bu bilgiler, seçimlerimiz 

konusunda bizi zorlamaz. 

Bir örnekle basitleştireceğim; 

Haftaya Salı akşamı bir Türk takımının Şampiyonlar ligi yarı final maçı 

olsa ve ben bir kağıda, 'önümüzdeki sohbete şu takımın taraftarı olan 3 

derviş gelmeyecek' diye yazsam ve o dervişler de tahminimi haklı 

çıkartıp maçı cihadın önüne alsa ve sohbete gelmese... 

Sorularım şunlar: 

1. Ben o kağıda, sohbete gelmeyeceklerini yazdığım için mi bu üç 

kardeşim sohbete gelmedi? 

2. Yoksa onların futbola ne kadar düşkün olduklarını bildiğim için mi 

kağıda gelmeyecekler diye yazdım? 

3. Bir hafta sonra sohbete gelen bu kardeşler, yazdığım yazıyı görünce, 

'sen öyle yazdığın için biz sohbete gelemedik hocam' diyebilirler mi? 

Burada benim yaptığım sadece bir tahmindir. 

Allah'ın, yarattığı kulları hakkındaki bilgisi ise bir tahminden öte, kesin 

bilgidir. 

Ve bu kesin bilgi, ilim maluma tâbidir kavli gereği, kulu, iyilik ya da 

kötülük yapması konusunda zorlamaz. 
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Konu, derin bir konu olduğu ve çoklarının ayakları burada kaydığı için 

iki büyük imamdan nakil yapmak zorunda hissettim: 

İmam Âzam'ın Kader Görüşü (rahmetullahi aleyh) 

"Dünya ve ahiretteki her şey, Allah´ın dilemesi, ilmi, kazası, kaderi ve 

Levh-i Mahfuz´a yazmasıyla olur. Fakat Levh-i Mahfuz´a yazılan, 

vasfedilerek yazılmıştır; hükümle değil. Yani Levh-i Mahfuz´a hayırlar, 

mahiyetler, itaatler, fiiller, iradeler, hasılı her şey vasıflarıyla yazılmıştır. 

Mücerret, sebepsiz ve vasıfsız hüküm verilerek yazılmamıştır. 

Meselâ; 'Ahmet, mü´min olsun ve hayır işlesin; Avram ise kâfir olsun ve 

şer işlesin' şeklinde, hükümlü olarak yazılmamıştır. Eğer böyle olsaydı; 

Ahmet mü´min olup hayır işlemeğe; Avram da kâfir olup şer istemeğe 

mecbur olurdu. O zaman, ilâhî emir ve yasaklara lüzum kalmazdı. Fakat 

Levh-i Mahfuz´a yazılan yazı; vasıflıdır. Çünkü Ahmet kendi irade ve 

ihtiyarı ile kendi kudretini sarfederek mü´min olmayı ister. Allah, 

Ahmet için imanı yaratır o da mü´mîn olur. Avram ise yine, kendi irade 

ve ihtiyarı ile kâfir olmayı ister, kudretini küfre sarfeder; Allah da, onun 

için küfrü yaratır. Levh-i Mahfuz´a da öyle yazılır. Böylece, kul üzerine 

bir zorlama olmaz. 

Allah, hiç kimseyi küfür-iman, hayır-şer üzere cebretmez. Yani onların 

kalbinde İman veya küfrü, amellerinde de hayır veya şerri zorla 

yaratmaz. Ancak kulun, ihtiyarını, rızasını, muhabbetini ve kudretini 

sarfetmesi ile yaratır..." 

İmam Rabbani'nin Kader Tarifi (rahmetullahi aleyh) 

Eğer başımıza gelen iş, kaza-i muallak ise, kabul olan dua veya hayırlı 

bir iş ile önlenebilir. Bir işin kaza-i muallak mı, kaza-i mübrem mi 

olduğunu bilemediğimiz için, tedbirli olmayı ihmal etmememiz gerekir. 

İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: 

"Kaza, yani Allahü teâlânın yaratacağı şeyler, iki kısımdır: kaza-i muallak 
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ve kaza-i mübrem. Birincisi, şarta bağlı olarak, yaratılacak şeyler 

demektir ki, bunların yaratılma şekli değişebilir veya hiç yaratılmaz. 

İkincisi, şartsız, muhakkak yaratılacak demek olup, hiçbir suretle 

değişmez, muhakkak yaratılır. Kaf sûresinin, "Sözümüz değiştirilmez" 

mealindeki 29. âyet-i kerimesi, kaza-i mübremi bildirmektedir." 

(Mektubat 1/217) 

 

Tedbir, takdiri değiştirmez 

Adak, kaza-i mübremi yani kaderi değiştirmek için değildir. Namaz 

kılmak, oruç tutmak ve zekât vermek gibi bütün ibadetler de böyledir. 

Hiçbiri kaderi değiştirmek için yapılmaz. Dinin emrine uyularak yapılır. 

Alınan tedbirler takdiri değiştirmez. Fakat biz kaza ve kaderimizi, 

başımıza gelecekleri bilmediğimiz için, bizimki sadece tedbir almaktır. 

Tedbir almak, sebeplere yapışmak ise dinimizin emridir. (Redd-ül-

muhtar, Dürer, Kudurî, Mebsut) 

İmam Gazali'nin Kaza ve Kader Görüşü (rahmetullahi aleyh) 

"Kader, Allahu Teâlâ'nın ezelde olmasını takdir ettiği şeye denir; kaza 

ise onun yaratılmasıdır. Kaza ile kader arasındaki fark şudur: 

Kader, daha umumi bir mâna içerir; kaza ise daha özel bir alanda 

kullanılır. Buna göre, her şeyin ilk olarak ilâhî ilimde tedbir 

edilmesi/şekil, miktar ve zamanının belirlenmesi kaderdir; bu şeylerin 

takdir edilen zaman ve belirlenen şekilde meydana gelmesi kazadır. 

Şu halde, bir şeyin ilk olarak belirlenmesi kader, onun icra edilmesi ve 

işin bitirilmesi ise kazadır. 'Hâkim hükmünü yerine getirdi' denilince bu 

mâna kastedilir." (İmam Gazali - Hak Yolunun Esasları) 

 

İlgili sohbetim: 

Kader konusunda basit bir örnek: Oyuncakçı dükkanı ve çocuk... 

https://youtu.be/tFe5T7YRc8w
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Kadınlara El Öptüren Bir Şeyh Olur mu? 
 

Soru: Selamun aleyküm hocam. Size bir yazı göndermiştim (şeyhlerin 

kadınlara el öptürme meselesi ile ilgili) siz bu yazıya cevap vermiştiniz. 

Ben cevabınızı bu tarikattan bazı kardeşlere gönderince onlar da bana 

size gönderdiğim yazıyı yazan zatın kitabından detaylı bilgi gönderdiler. 

Sizi fazla meşgul etmemek için önemli olan sadece bir sayfayı 

gönderiyorum. Buna cevap yazarsanız bu görüşte olan kardeşlere 

cevabınızı ileteceğim inşaallah, belki bir kaç kişi yanlış görüşünden 

döner. 

Cevap: Aleykum selam ve rahmetullah 

Yazar Nur suresi 31. ayetten cımbızla çekip bir nakil yapmış ama çok 

yanlış bir mana vererek harama helal deme cür'etini göstermiştir! 

Nur 31. ayeti şudur: "Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan 

sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan 

kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının 

üstüne koysunlar. Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, 

kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, 

kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız 

kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, 

erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli 

yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. 

Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey 

müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin 

umduğunuza nail olasınız." (Nûr 31) 

 

Şimdi, bu ayete nasıl olur da 'namahrem de olsa Peygamberimize 

helaldir' manası verilebilir? 

Namahremin Resulullah'a haram olduğuna dair bir hadisi şerif; 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

411 

“Hz. Âişe'den rivâyete göre, bir gün Hz. Ebû Bekir'in kızı Esmâ ince bir 

elbise ile Allah Resulunun huzuruna girmişti. Resulullah aleyhisselam 

ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: 

"Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çagına ulaşınca, onun şu ve şu 

yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir." Hz. Peygamber 

bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti." (Ebu Davûd, Libâs, 31) 

 

Madem namahrem helal, Allah'ın Peygamberi karısının kız kardeşinden 

neden yüz çevirdi? 

Eğer denilirse ki; 'Kur'anda kadınların elini sıkmayı yasaklayan hiçbir 

ayet yoktur, Peygamberin uygulaması bizi ilgilendirmez!' 

Bu söz de Kur’ân’ı inkar olur! 

Allah Teala hazretleri, şu ayeti kerime ile, Efendimiz aleyhisselam’a 

dine dair helal kılma ve haram kılma yetkisi verdiğini beyan ediyor: 

"...işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten 

meneder, onlara temiz şeyleri HELAL, pis şeyleri HARAM KILAR..." 

(A'raf 157) 

Yine başka bir ayet, bu yetkiyi delillendirmeye yetecektir: 

“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve Ahiret gününe iman 

etmeyen, Allah’ın ve RESULÜNÜN HARAM KILDIĞINI haram 

saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, ezilip büzülüp kendi 

elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.” (Tevbe 29) 

 

Allah'ın Peygamberinin haram kıldığı pis şeylerden birisi de, erkeklerle 

kadınların aynı ortamda beraber bulunmalarıdır. 

Ümmü Seleme anamız şöyle anlatıyor: "Meymûne, Resûlullah 

aleyhisselam'ın yanındayken ben de oradaydım. Tesettürle 

emrolunduktan sonra, Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm oraya gelmişti. 
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Resûlullah bize hitaben; "Ondan sakının, yani örtünün!" buyurdu. Biz; 

'O âmâ değil mi, bizi göremiyor ve bilemiyor?' deyince, Allah'ın Resûlü 

cevaben şöyle buyurdular: "Siz de mi âmâsınız? O sizi görmese bile, siz 

onu görüyorsunuz." (Ebû Dâvûd) 

Peygamberimiz, bu hadisi şerifte, erkek âma olsa bile kadınlarla aynı 

ortamda bulunmasını yasaklıyor! 

Hangi hoca yahut hangi şeyh, Resulullah'ın yasak kıldığına helal 

diyebilir? 

Yine Allah Teala, Ahzâb Suresi 53. ayetinde, "...Peygamber'in 

hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu, 

hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir 

davranıştır..." buyurmaktadır. 

Bu, şu demektir: Bütün şaibelerden, vehimlerden uzak bulunan 

Peygamber hanımlarıyla bile irtibata geçerken, 'perde arkası' gibi bir 

hudut gözetiliyor ise, diğer insanlar için haydi haydi bir sınır olması 

gerekecektir. 

 

Konuya ışık tutan diğer hadisi şerifler: 

Peygamber aleyhisselam’a biat eden kadınlar dediler ki: "Ey Allah'ın 

Resulü, biat ederken elimizi tutmadınız." Peygamberimiz, "(Ben) 

kadınların elini tutup tokalaşmam." buyurdu. (Ahmed bin Hanbel, 

Nesâî, İbn Mâce) 

Hazreti Aişe (radiyallahü anha) biat ile ilgili şöyle buyuruyor: 

"Allah'a yemin ederim ki, Resulüllah'ın eli bir kadının eline dokunmadı. 

Sadece sözle onlardan biat aldı." (Müslim) 

Yine kıymetlimiz, bir başka hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: 

"Sizden birinizin, başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl 

olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır." (Taberâni, 

Mucemu’l Kebir, 20 / 212 - Heysemi, Mecmuuz Zevaid, 4/326) 
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Resulullah diyor ki, başına bir demir girmesi harama dokunmandan 

daha iyi; Bid'at ehli diyor ki 'yok benim kalbim temiz, talebelerime el 

öptürebilirim!' 

Sübhanallah! Bunlar bu dini Peygamberimizden daha iyi biliyorlar 

demek(!) 

"Herhangi bir kimse, bir kadınla yalnız kaldığı takdirde, mutlaka 

onların üçüncüsü şeytandır." (Tirmizi) 

Demek bu şeyh(!) şeytanını Müslüman yapmış ki kadınlarla yalnız 

kalabiliyor(!) 

"...Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse 

ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın 

azabı çetindir." (Haşr 7) 

Bu âyeti kerime de bize öğretiyor ki, Allah'ın Peygamberine itaat 

etmeyen kişi, bizzat o Peygamberi vazifelendiren Allah'a karşı gelmiş 

demektir ki, bu da çetin bir azaba doğru yelken açmış anlamına geliyor! 

Bu kadar ayet ve hadis, kadınlara yakınlaşma konusunda sınırlarımızı 

belirlemişken, hangi hoca yahut şeyh 'eğer niyetiniz güzelse kadınlara 

el öptürebilirsiniz(!)' diye fetva verebilir? 

 

Sakın yanlış anlaşılmasın, hariçten gazel okumuyorum! Ben de bir 

mürşid-i kamilin talebesi olmaya çalışıyorum. 

Ancak benim şeyhim İhramcızâde (rahimehullah) hep şöyle derdi: 

"Şeriattır cümle işlerin başı, 

Şeriatsız tarikat şeytanın işi!" 

"Şeriaattan kıl kadar ayrıldığımı görürseniz beni terkedin!" 

Sevgili kardeşim; "...Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde 

Allah'tan korkun ve bana itaat edin." hükmü, mürşidinizin de Allah'tan 

korkmasını ve Peygamberine itaat etmesini mecbur kılıyor! (Âli İmran 50)
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İlk felsefeci Şeytan'dır. Aklıyla kıyas yaparak, ateşin topraktan üstün 

olduğunu söylemiş ve ilk emri çiğnemiştir. Bugün bilimsel olarak da 

toprak elementinin ateş elementinden üstün olduğu kabul edilmiştir. 

Şeytan, eğer aklını nakle tabi ederek kıyas yapsaydı, selim bir akılla 

Yaratıcısına, neden topraktan yaratılmış olan insana secde etmesi 

gerektiğini sorar ve kurtulurdu. Ama sormadı... 

"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca 

gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller 

vardır." (Ali İmran 190) 

 

Bizler, Kur'an'ı bizden daha iyi anlayan son Peygamberin sözlerine 

müracaat ediyoruz. (Allah'ın Peygamberine selam olsun) 

Mealistlerse, hadisleri reddederek, Kur'an'ı, kendisine vahyolunan 

Peygamberden daha iyi anladıklarını iddia ediyorlar! 

Farkımız bu... 

 

‘Hadislere güvenmiyorum’ derken Edip Yüksel'in hadislerini naklediyor! 

Çarpılmış!.. 

 

En korktuğun anda “Allah'ım, Allah'ım” diyorsun! Niye “Zeus, Zeus” 

demiyorsun Ateyiz? 

 

Üçlemeci Batı ve yerli köpeklerinin tarikatlara olan düşmanlığı, 

sözkonusu vatan olduğunda dergahları kışlaya çevirmemizden 

sebeptir... 

İşgale direnmeyecek olan fikir fahişeleri istiyorlar!
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Kaza Namazı Var mı? 

Soru: Selamün aleyküm hocam. Çalıştığım iş yerinde Selefi bir arkadaş 

kaza namazı diye bir şey olmadığını, geçmişte kılmadığım namazları 

kılmak zorunda olmadığımı söyledi. Kaza namazının delili yokmuş. 

Selefi olursam kaza kılmak zorunda değilmişim. Bu konu hakkında beni 

aydınlatır mısınız? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Mezhepsiz Vehhabi-Selefiler, namaz kılmayanlara direk kafir dedikleri 

için, onlara göre siz namaza başladığınız anda Müslüman oldunuz(!) 

Evveliyatınızda oruç ta tutsanız, Cumalara da gitseniz, müşrik olarak 

gitmiştiniz(!) 

Bu delilsiz ve müçtehidsiz olan arızalı zihin yapısıyla, milyara yakın 

Müslümana da müşrik damgası vurmuş olurlar. 

İş arkadaşınız, sizi kendi uyduruk akidesine çekmek için de bir söz 

uydurmuş: 'Selefi olursan borçların sıfırlanır(!)' 

Allah ile pazarlık yapabilen(!) bu adamlar, kimin alacağını kimden 

siliyor(!)? 

Sözü uzatmadan, alimlerin konu hakkındaki delillerine geçelim: 

 

* KAZA NAMAZININ DELİLLERİ 

Kasten namazı terk etme günahının, kaza ile telâfisinin mümkün 

olmayacağı, esasen Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in bu 

konudaki söz ve uygulamalarının hep mazeret sebebiyle vakti geçirilmiş 

namazlarla ilgili olduğu düşüncesinden hareketle, bazı kimseler kasten, 

bile bile terk edilmiş olan namazların kaza edilemeyeceği görüşünde 

iseler de, başta dört mezhep müctehid ve fakihleri olmak üzere İslâm 

âlimlerinin cumhuruna (çoğunluğuna) göre, edası farz olan namazların, 

mazeretsiz, kasten terk edilmiş de olsa, kazası da farzdır. 
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Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak 

açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi 

ve sellem) bizzat kendisi vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve 

ashabına da bunu tavsiye etmiştir. 

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) 

“Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. 

Onun kefareti ancak budur.” buyurmuştur. (Buhari, Mevakitü’s-Salati, 

No: 572; Müslim, Mesacid ve Mevadi’u’s-Salat, 56 H. No: 1592) 

Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek savaşı sırasında 

harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar; bunun 

üzerine, 

“Bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve 

kabirlerini ateşle doldursun” diye beddua etmiş ve ikindi namazını 

akşam ile yatsı arasında kaza etmiştir. (Müslim, Mesacid ve Mevadi’u’s-

Salat, 36, H. No: 1450) 

Ayrıca Hayber Fethinden dönerken, bir yerde konakladıklarında uyuya 

kalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan 

sonra kaza etmişlerdir. (Müslim, Mesacid ve Mevadi’u’s-Salat, 56, H. 

No: 1592) 

 

Beş vakit namazın farzı ve vitir namazı kaza edilir. Kazaya kalan sabah 

namazı, o günün öğle vaktinden önce kaza edilecekse sünneti de kaza 

edilir. 

Ayrıca, öğle namazının dört rekatlık ilk sünneti de vakit çıkmadıkça 

öğlenin farzından sonra kılınır. Öte yandan geçmiş namazlar, kazaya 

nasıl kaldıysa öyle kılınırlar, yani seferi olarak kaldıysa seferi, mukim 

olarak kaldıysa mukim gibi kaza edilir. (Mevsili, İhtiyar, İstanbul, I, 63-

65) 
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Unutma ve uyuma gibi bir mazeret olmaksızın, kasıtlı olarak terk edilen 

namazların kazası ile ilgili herhangi bir hadis bulunmamaktadır. Fakat 

bu, kasıtlı olarak terk edilen namazların kazasının gerekmediği 

anlamına gelmez. 

Zira örneğin, Ramazan’da kasıtlı olarak cinsel ilişkiye girerek orucunu 

bozan kimseye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in hem 

keffareti hem de o günkü orucun kazasını emretmesi, bir farz ibadetin 

kasıtlı olarak terk edilmesi durumunda da kazasının gerektiğine delildir. 

(Beyhaki, Sünen, Daru’l-Fikr, ts. , IV, 226) 

Öte yandan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bir mazerete 

dayalı olarak vaktinde kılamadığı namazları kaza etmesi ve sahabeye de 

bu yönde emir buyurmasına bakılacak olursa, mazeretsiz olarak terk 

edilen namazların kaza edilmesinin evleviyetle gerekli olacağı sonucuna 

ulaşılır. (Nevevi, el-Mecmu’, Daru’l-Fikr, ts., III, 71) 

CEVAP 2: 

Namazın kazasıyla ilgili hadisler şöyledir: 

“Biriniz bir namazı unutursa, hatırladığında onu kılsın. Çünkü bunun 

başka bir kefareti yoktur.” (Buhari-Müslim / Neylu’l-Evtar, a.y) 

“Kimin uykudan dolayı ve unutarak kılmadığı namazı varsa, 

hatırlayınca kılsın. Çünkü yüce Allah: ‘Beni anmak için namaz kıl’ 

(Tâhâ 14) buyurmuştur." (Müslim / Neylu’l-Evtar, a.y) 

“Kim vaktinde namaz kılmayı unutursa, hatırladığı zaman kılsın. 

Çünkü Yüce Allah: ‘Beni anmak için namaz kıl’ buyuruyor.” (Buhari, 

Tirmizi hariç/kütübü Sitte (Neylu’l-Evtar, a.y) 

- Aslında denilebilir ki, Hz. Peygamberin, namazın kaza edilmesinden 

söz ettiği yerde, “unutmak veya uyku” gibi iki gerekçeyi zikretmesinin 

sebebi, kaza namazlarının ancak bu iki şarta bağlı olduğuna işaret 
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etmek için değil, mü’min kimselerin mazeretsiz namazı terk etmesinin 

düşünülemeyecek kadar kötü bir şey olduğuna vurgu yapmak içindir. 

Buna göre, mü’min bir kimse, olsa olsa namazı ya uykuda olduğu ya da 

unuttuğu için terk edebilir. Bu üslup irşadın bir gereğidir. 

Aksi takdirde, şayet “kim bir namazı terk ederse, onu daha sonra kaza 

etsin” demiş olsaydı, birçok kimse, namazı kazaya bırakmanın çok 

önemli bir şey olmadığını düşünür; vaktinde kılmazsam da sonra 

kılarım diyebilirdi. Oysa bu tarz bir düşünce, çok ciddi bir laubaliliktir. 

- Hz. Peygamberin, Hendek savaşında düşmanın fırsat vermemesi 

yüzünden ikindi namazını (bazı rivayetlerde 4 veya beş vakit namazı) 

kazaya bıraktığı, daha sonra bunları kaza ettiği bilinmektedir. (Tirmizi, 

Nesai, İbn Hanbel’in bu rivayetleri için bk. Nasbu’r-Raye, 2/264-166) 

- Hz. Peygamberin bu gazvede unutmadan ve uykuda kalmadan 

geçirdiği bu namazlarını kaza etmesi, işi sadece “unutma” ve uyku"ya 

bağlamanın yersiz olduğunun delilidir. 

- Kaza namazını inkar eden batıl Zahiri mezhebinin imamı Davud ile 

onun talebesinin özelliği, nasları zahirinden başka bir anlamda kabul 

etmemektir. Bu mezhebin tabileri iki elin parmağı kadardır. Daha 

doğrusu bu mezhep çoktan tarihe karışmıştır. 

İşte bu mezhep imamlarına göre, hadiste “unutarak” denildiğine göre, 

unutmadan bilerek kazaya bırakılan namazlar kaza edilmez(!) 

(Vehhabi-Selefiler, delillerini müçtehid alimlerden değil, bu tür radikal 

cereyanlardan alırlar.) 

Halbuki “Allah’ın borcu, ödenmeye en layıktır” manasına gelen hadisin 

bu konudaki ifadesi çok açıktır. (Buhari, Savm, 43; Müslim, Sıyam, 

154,155; Neylu’l-Evtar, 1-2/333) 
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- İmam Nevevi, bu zahiri mezhebine bağlı alimlerin görüşlerine itibar 

edilmeyeceğini, bu görüşün bir cehalet mahsulü olduğunu belirtmiştir. 

(Nevevî, Şerhu sahihi Müslim, 5/183) 

- Bilerek de olsa vaktinde kılınmayan namazın kaza edilmesinin gerekli 

olduğu konusunda dört mezhep alimlerinin ittifakı bir icma 

hükmündedir. Bunun dışındaki görüşlere itibar edilmez. 

CEVAP 3: 

İmam-ı Rabbani (rahmetullahi aleyh) şöyle der: 

"Farzın yanında nafileler kıymetsizdir. Sünnetlerin farzlar yanındaki 

kıymeti de, deniz yanında bir damla su gibi bile değildir. Melun şeytan, 

mü’minleri aldatarak, farzları küçük gösteriyor, nafileyi teşvik ediyor. 

Hâlbuki bir altın zekât vermek, yüz bin altın sadaka vermekten daha 

sevabdır." (Mektubat-ı Rabbani 1/29, 1/260, 3/17) 

Yıllarca farz kaza namazı borcu olana sünnetleri bırakma demek, koca 

denize değil, bir damlaya itibar et demek gibi çok abes ve cahilce bir 

sözdür. 

Hiç kazası olmayanın da kaza namazı kılması caizdir. (Redd-ül-muhtar, 

Hindiyye) 

Farzlara önem verip, tembellikle yapmayanın imanı gitmez, fakat bir 

farzı yapmayan Müslüman, iki büyük günaha girer: 

Birincisi, o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek, yani farzı geciktirmek 

günahıdır. Bunun affolması için tevbe etmek, yani pişman olmak 

gerekir. 

İkincisi, bu farzı terk etmek günahıdır. Bu büyük günahın affolması için, 

bu farzı hemen kaza etmek gerekir. Kazayı geciktirmek de, ayrıca büyük 

günah olur. Kaza geciktikçe, günahlar, katlanarak artar, sayılamayacak 

kadar çoğalır. Hadis-i şerifte, "Bir namazı, bilerek, özürsüz kılmayan, 
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seksen hukbe [1 hukbe = 80 yıl] Cehennemde kalacaktır" buyuruluyor. 

Bu müthiş günahların altından kurtulabilmek için, farz namazları bir an 

önce kaza etmek gerekir. (Tergib-üs-salat) 

 

İbni Nüceym hazretleri şöyle der: 

"Farz namazları vaktinden sonraya bırakmak büyük günah olup, ancak 

tevbe etmekle affolur. Tevbe ederken, kılmadığı namazları kaza etmesi 

gerekir. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse, ayrıca büyük bir 

günah daha işlemiş olur." (Kebair ve segair) 

- Bir kimse, hadis-i şerifle kılınması çok övülen kuşluk, evvabin, 

teheccüt gibi namazları ömründe hiç kılmasa, ahirette niye kılmadın 

diye sorguya çekilmez. Fakat bir farzı yapmazsa, büyük günah işleyeceği 

için sorguya çekilir. Âlimlerimizin bildirdiği gibi, kılınması şart olan farzı 

geciktirip, nafile kılmak ahmaklıktır. 

 

Seyyid Abdülkadir-i Geylani (rahmetullahi aleyh) şöyle dedi: 

"Hazret-i Ali’nin rivayet ettiği, "Farz namaz borcu olanın nafile kılması, 

doğurması yakın olan hamileye benzer. Doğumu yakınken çocuğu 

düşürür. Artık bu kadına, hamile de, ana da denmez.  

Bu kimse de böyle olup, farz namazlarını ödemedikçe, Allah, nafile 

namazlarını kabul etmez." hadis-i şerifi gösteriyor ki, farz borcu varken 

nafileyle meşgul olmak ahmaklıktır. Kaza borcu olanın nafile kılması, 

alacaklıya, borçlunun hediye götürmesine benzer ki, elbette kabul 

olmaz. Mü’min, bir tüccara benzer. Farzlar sermayesi, nafilelerse 

kazancıdır. Sermaye kurtarılmadan kâr olmaz." (Fütuh-ul-gayb m. 48) 

 

* Alıntı Başlangıcı: Sorularla İslamiyet, Dinimiz İslam 
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Kur’an’ı Muhammed mi Uydurdu? 
 

Soru: Selamun aleykum hocam. Nihal Atsız'ın bir sözü vardı. Kur'an 

hakkında şöyle diyor: 

"Kur'an ‘âlemlerin sahibi olan Tanrı'ya hamd ederim’ diye 

başlamaktadır. Belli ki bu söz de Muhammed'indir. Çünkü Tanrı, kendi 

kendisine hamd etmez. Müfessirler her ne kadar Tanrı "böyle diyin" 

demek istemiştir yolunda tevillere geçmişlerse de Kur’an’ın sonundaki 

küçük sûrelerde olduğu gibi, sûrenin başına bir "söyle, de ki" hitabını 

eklemeyi Tanrı düşünmez miydi?" - Nihal Atsız 

Bunun cevapları nelerdir hocam? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Kör, görmez uydurur! Sağır, duymaz uydurur! Cahil, bilmez uydurur! 

Belli ki bu şahıs, Allah'ın kelimelerini hiç okumamış ve Ateistlerden 

işittiği kulaktan dolma bilgilere papağanlık yaparak uydurmalarda 

bulunmuş. 

 

Şimdi Fatiha suresinin ilk ayetine bakalım, yazarın dediği gibi miymiş? 

1. Bismillâhir rahmânir rahîm - Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi 

ile. 

Bir kere Fatiha'nın ilk ayeti besmele ile başlar, buradan çaktı! 

2. El hamdu lillâhi rabbil âlemîn - Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a 

mahsustur... 

Yazarın kastettiği ayet, işte bu ikinci ayettir. 

Yazar, ayete, "âlemlerin sahibi olan Tanrı'ya hamd ederim" diye mana 

vermiş! Belli ki Arapçanın A'sını bile bilmiyor. 
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Allah Teala bu ayette kendisini yüceltirken, "O Allah" diyerek yüceltiyor 

ve şöyle diyor; "Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." 

Şimdi, nerde burada, "Tanrı'ya hamd ederim" sözü? 

 

Yazarın düştüğü diğer logar çukuru da "sûrenin başına bir ‘söyle’, ‘de ki’ 

hitabını eklenmesi gerektiği" sözüdür. 

Allah, her ayetin başına sırf bu yazar istiyor diye, "de ki" diyerek mi 

başlamak zorundadır? Bu korunmuş Kitâbın ve kâinatın sahibi olan 

Allah, hangi sureye nasıl başlaması gerektiğini size mi soracaktır? 

Daha bir Hollywood filminin senaryosuna bile müdahale edemeyen 

adamlar, Allah'ın yazdığı kitaba müdahale etmek için türlü zırvalar 

serdediyor! 

 

Din cahili yazar, aklı sıra bir kelime tahrifiyle Peygamberimizin vahiy 

almadığını ve Kur'ân'ı kendisinin uydurduğunu isbat edeyim derken, 

işte böyle rezil oluyor! 

 

Ve sonra Allah, bu yazara ve de tâbi olduklarına meydan okuyor: 

 

"Yoksa o Kur'ân'ı (Muhammed'in kendisi) uydurdu mu diyorlar?  

De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir 

sûre getirin ve Allah’tan başka çağırabileceğiniz kim varsa, onları da 

yardıma çağırın." (Yunus 38) 

 

  



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

423 

Maymunlar, İnsandan mı Geldi? 
 

Soru: Selamün aleyküm hocam. Nasılsınız iyisinizdir inşallah? Hocam 

benim bi sorum olacaktı. Darwin teorisine göre insanlar maymundan 

gelmiştir ki ben bunu kesinlikle reddediyorum. Geçen arkadaşım 

insanlar maymundan değil, maymunlar insandan gelmiştir dedi, hatta 

Kur'anda bununla ilgili bi ayette varmış. Tereddütte kaldım size 

danışmak istedim. 

Allahu Tealaya isyan etmelerinden dolayı Allah o insanları ibret olması 

için maymuna çevirmiştir dedi. Beni aydınlatırsanız çok sevinirim. 

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

İlginç bir fantezi! Böylesini ilk defa duyuyorum... 

Salt meal okumanın ve tefsir okumadan, bağlamından çıkararak ayete 

mana vermenin kaçınılmaz bir sonucu olarak yeni bir fikir uydurmuş bu 

arkadaşınız. 

Allah Teala, hayvanları, insanları yaratmadan önce yaratmıştır. 

Yeryüzünde insanlar yokken hayvanlar ve cinler vardı. 

Maymun da bu hayvanlardan bir türdür. 

Eminim ki Darwin, arkadaşınızın bu teorisini duysaydı, midesi patlayana 

kadar gülerdi. Gerçi, bir Yaratıcının varlığını inkar ettiği için şimdilerde 

gülecek hali olduğunu da pek sanmıyorum... 

 

İnsan, bir assolist misali; melek, cin, şeytan ve hayvandan sonra 

yaratılmış olan Allah'ın yeryüzündeki en güzel eseridir, halifesidir. 

Arkadaşınızın bahsettiği ayetler şunlardır: 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

424 

“İçinizden Cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle 

yapanlara 'Aşağılık maymun olun!' dedik. Bunu, hem bu hâdiseye 

şahit olanlara, hem de sonradan gelecek olan nesillere bir ibret ve 

korunacakları da bir öğüt kıldık.” (Bakara 65-66) 

* Zikredilen bu ayetler, sebt/cumartesi günü yasağını delen Yahudiler 

hakkındadır. Onlar, hem balıkları avlamak hem de Cumartesi günü 

yasağına uymayı sağlamak için -akıllarınca- şöyle bir hileye başvurdular: 

Cumartesi akın akın gelen balıkları avlamıyorlar, fakat onları bir 

havuzda topluyorlardı. Cumartesi günü geçtikten sonra, havuzda 

toplanmış balıkları alıp götürüyorlardı. Akıllarınca, artık ne şiş ne de 

kebap yanmıştı. 

Allah, onların bu durumunu akılsız canlılardan biri olan maymuna 

benzetmiştir. Maymunlar -birçok hayvan gibi- gördükleri yeşilliklerin 

sırf dış görünüşlerine bakarak hareket ederler; bazen yedikleri yeşillik, 

zehirli yasemin otu olup onları öldürebilir. 

Adı geçen Yahudiler de Allah’ın hükümlerinin iç hikmetine bakmayarak, 

dış görünüşünü esas alarak hileye başvurdukları için Allah onları 

maymuna çevirdi. 

Bu çevirme işi, alimlerin çoğunluğuna göre bir hakikattir; onlar hem 

maddî hem manevî duygularıyla maymuna çevrilmiştir. Mücahid gibi 

diğer bir kısım alimlere göre ise, bu cismanî değil, ruhanî, yani akılsız, 

hayvanî duygular taşıyan bir surete çevrilmişlerdir. (Taberî, İbn Aşur, 

ilgili ayetin tefsiri) 

 

Söz konusu Yahudilerin bulunduğu bölgede en çok göze çarpan 

hayvanlar maymunlardı. Onlardan misal vermek daha çarpıcıdır. Ayrıca, 

hayvanlar içerisinde maymunlar hile yapabilecek bir kurnazlığa da 

sahiptir. Bu da Yahudilerin yaptıkları kurnazlığa uygun bir misal 

olmuştur. 
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Elmalılı'nın izahına göre, insan ile maymun arasındaki fark, bir kıl ve 

kuyruktan ibaret olmayıp, akıl, mantık ve ahlâk farkı vardır. Maymunun 

bütün hüneri taklitçiliğidir. Halbuki maymunun önünde günlerce ateş 

yakılsa, karşısında ısınması öğretilse, sonra da bir kıra götürülüp önüne 

odun ve kibrit konsa, odunları kendi başına yakıp ısınması mümkün 

değildir. İşte maneviyatı silinmiş insanlar da böyledir. Onlar kör bir 

taklitten başka bir şey düşünemezler. İlk bakışta insan gibi görünseler 

de hakikatte maymundan başka bir şey değillerdir. Fındığı kırar, yerde 

bir fındık ağacını dikmeyi idrak edemezler. (Hak Dini Kur'ân Dili, ilgili 

ayetlerin tefsiri) 

 

* Alıntı başlangıcı – Sorularla İslamiyet 

 

Milletimizi Dinsizleştirme Akımına Karşı Nasıl 

Mücadele Edebiliriz? 
 

Soru: Selamun aleyküm muhterem hocam. Hocam malumunuz 

ülkemizde ve dünyada dinsizlikte çok artış var. Bugün Müslümanların 

çocukları dinsiz olup Ebu Cehil’in kullanmadığı kelimeleri Efendimiz 

(a.s.)'a söylüyorlar. Modernizmin de vesilesiyle bu çocuklar saparken 

aynı zamanda hedeflerine İslam'ı alıyorlar. Selamet dinini haşa kafa 

kesme dini gibi gösterenler bu hakkı nereden buluyor? Dinlerin insanlık 

düşmanı olduğunu, hakimiyet kurmak için insan katlettiğini söyleyip 

dinsizliklerine taraftar buluyorlar. Bunlara nasıl cevap verebiliriz 

özellikle cihad ve fetih konularında? Biz bu konulara girmek istemesek 

de zorla çekenler de olabiliyor. Hürmetlerimle. 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Özellikle ülkemizdeki dinsizlerin, Hristiyanlık ya da Musevilikle alakalı 

bir sorunları yoktur. Onların sorunu sadece İslam'ladır. 
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Sosyal medyada açılmış olan sayfalardaki tüm paylaşımları İslam'ı 

karalamak ve bu Müslüman milletin çocuklarını, Ateizm denilen 'güneşi 

inkar dinine' sevketmek üzerine kurulmuştur. 

Yine içerideki Vatikan hizmetkarı Modernist - Mealist hocalar da, 

"Müslümanları Hristiyanlaştıramasakta, en azından her şeyin serbest 

olduğu yeni bir din öğreterek onları Deist yapabiliriz" düşüncesiyle bir 

çalışma içindeler. 

Bunların yanında Ateist ve Komünist gruplar, ebedi olan Cehennemden 

özel bir yer kapmak adına böyle canhıraş çalışırlarken, Müslümanların 

içindeki Müslüman görünümlü ajanlar da, İslam'ı karalamak ve vampir 

Batı'nın köpekliğini yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. 

Öyle ki, artık açıktan, "Ben ve arkadaşlarım, Batı'nın hizmetindeyiz" 

deyinceye kadar renklerini belli ediyorlar! 

 

Daeş ve Nusra gibi, üçlemeci Batı'ya hizmet eden taşeron terör 

örgütlerinin kafa kesme videolarının da, Hollywood yapımı üst kalite 

prodüksiyonlar olduğu ortaya çıkmıştı zaten. 

Hülasa, tüm bu çalışmaların tamamının İslam'ı yok etmek için yapıldığı 

gerçeğini iyi anlamalıyız öncelikle. 

Bu savaşta, özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanmalı ve İslam karşıtı 

sayfaların tam karşısına gerçekleri anlatan sayfalar açılmalıdır. 

Her Müslüman, bu konudaki yazıları ve sohbetleri profilinde paylaşması 

ve bu soğuk savaşta yapılan bilgi cihadına aktif destek vermelidir. 

 

Unutmamalıdır ki, Facebook ve Twitter'ın zekatı İslam'a davettir.  

Bu alanlarda tükettikleri zamanı cihatla değerlendirmeyenler, boşa 

geçirdikleri zamandan mesuldürler... 
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‘Ben Mezhebe Uymam’ Diyenler, Kendi Hocalarının 

Mezhebine Uymuş Olmuyor mu? 
 

Soru: Hocam selamün aleyküm. Etrafımızda ben mezhebe uymam 

sadece Kur'an'a bakarım diyen sizin tabirinizle slogancı kimseler türedi. 

Mezhebe uymam Kur'an'a uyarım diyenler aslında kendi hocalarının 

mezhebine uymuş olmuyorlarmı? Neticede bunlarda izleyip dinlediği 

hocalarından etkilenmiş ve onların yazdığı meallere uyuyorlar değilmi? 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

'Hanefi'ye, Şafii'ye uymam, Kur'an'a uyarım' diyen kim varsa, en evvel 

bir iftiracıdır. 

Ebu Hanife ve İmam Şafii gibiler Kur'an'a uymamış mıdır yani(!)? 

Bunlara, "Sen mi daha büyük alimsin, yoksa bütün ümmetin İmamı 

Azam künyesini taktığı Ebu Hanife mi?" desem, hemen 'elbette Ebu 

Hanife' derler ve takiye yaparlar! 

Zındıklık limiti artmış ise, 'ben onlardan daha iyi alimim' diyen de çıkar 

elbet. ‘O da adam, ben de adam’ diyen biri meşhur oldu zaten… 

 

Allah selamet versin, Mahmut Toptaş hoca bu türedi tiplerden biriyle 

olan konuşmasını yazıya dökmüştü. Nakledeyim ki akıllarında ve 

kalplerindeki çelişkinin büyüklüğünü farketmiş olun: 

SEN DE "ATEŞ" MEZHEBİNDENSİN! 

‘Bana Kur'an yeter!’cilerden beni sevdiğini söyleyen biri, kendisi 

Hadisleri kabul etmeyerek doğru yolu bulduğundan, beni de çok 

sevdiğinden irşad etmek için yanıma geldi. 

İkindi namazı okunmuştu. Biraz sohbetten sonra “Namazı kılalım” 

dedim ve kalktım. “Sünneti de kılalım” deyince o yerinden kalkmadı, 

ben Sünneti kıldım, ayağa kalkınca Kamet getirmeye niyetlendi ama 
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ben ona “Kamet getirmek Sünnettir, senin prensiplerini bozmamak için 

ben Kamet getireyim” dedim ve hem Müezzinlik hem İmamlık yaptım. 

Namazdan sonra “Farz namazları nasıl kılarsın?” deyince “Senin kıldığın 

gibi dört rekat kılarım” dedi. 

- Ezana karşı değilsin değil mi? 

- Değilim. 

- Ama Ezan okumak sünnet. 

- Kamete karşı değilsin? 

- Değilim. 

- Kamet de sünnet. 

- Erkek çocukları sünnet etmeye karşı mısın? 

- Değilim. 

- Sünnet olmak da sünnet. 

- Namaz kılmaya başlarken Tekbir getirirken elleri kaldırmak sünnet. 

- Elleri bağlamak sünnet. 

- Euzü besmele çekmek sünnet. 

- Kıyamda iken “Fatiha okuyun” diye bir ayet yok. 

- Namaz içindeki tekbirler, Rükudaki ve secdedeki tesbihler sünnet. Ne 

yapacaksın şimdi? 

Oturuşlarda okuduğumuz Ettehıyyatü bir hadistir. Sübhaneke hadistir. 

- Bütün bunları kaldırıverirsen ne yapacaksın? 

- İkindi namazının farzının dört rekat olduğunu Sevgili 

peygamberimizden öğreniyoruz. 

- Sevgili peygamberimiz; 

- “Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi kılınız” buyurmuş. (Buhari, 

Sahih, K. Ezan, Bab’ül-Ezan lil müsafir) 

- Ya Allah’ın elçisine uyarak namaz kılacağız veya Nasrettin hocanın 

hindisi gibi sessiz ve hareketsiz duracağız. 

- Sonra senin mezhebin var. dedim 

- Hayır yok. 

- Var. 
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- Vallahi yok 

- Billahi var. 

- Ben Kur’an’ı okuyup ona göre amel ediyorum. Dedi. 

- Kur’an’ı Arapçasından okuyup anlayabiliyor musun? 

- Hayır. 

- Mealden okuyorsun? 

- Evet. 

- İşte mezhep odur. Ben Hanefi’yim. İmam Ebu Hanife (Allah ona 

rahmet eylesin) Kur’an’ı ve Sünneti okumuş, Tabiini görenlerden eğitim 

almış ve anladıklarını yazmış, ben de onun yazdıklarına göre amel 

ediyorum ve amelde mezhebim onun yazdıkları oluyor. 

- Sen de bu mealini okuduğun kişinin yazdıklarına göre amel ettiğinden 

amelde mezhebin o kişi oluyor” dedim. 

- Elindeki meal kimin? diye sorduğumda Süleyman Ateş’in meali 

olduğunu söyledi. 

- Bak, dedim, Süleyman Ateş bey, anladığını sayfanın kenarına yazmış. 

Sen onu okuyup ona göre yaşamaya çalışıyorsun, sen “Ateş” 

mezhebindensin. Benim mealim de yayınlandı. Benim mealdekiler, 

benim anladıklarımdır. 

Ona uyarsan, “Toptaş” mezhebinden olursun. Kur’an-ı Kerim kime nazil 

olmuşsa onun anladığı, tebliğ ettiği, anlattığı, uyguladığı en 

doğrusudur” dediğimde aklına yattı ve gitti.” 

Mahmut Toptaş 
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İran, yine İsrail’e atarlı, rüzgarlı bu aralar!  

Gene bi yerlerde Müslümanları öldürecek belli ki... 

 

17 - 25 Aralık darbe girişiminden sonraki toplamalar, damara stent 

takma; 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki toplamalarsa, açık kalp 

ameliyatıyla damarlardaki cerahatleri temizleme operasyonudur.  

Lakin atıyoruz, atıyoruz, bitmiyor... 

 

FETÖ deşifre oldu! Yeni proje, Muhammed’siz İslam! 

 

Yarın CHP iktidara gelse, PKK'lı, FETÖ'cü ve DAEŞ'çi teröristler teker 

teker sokağa salınır; 

Bizim gibi Ehli Sünnet itikadındaki hocalar da sudan iftiralarla teker 

teker içeri alınır! 

Oy kullanmak bu kadar önemli işte... 

 

Adamlar sizin tanrınızı öldürmüş(!); 

Buna rağmen en sevdiğiniz millet Yahudiler! 

Ne ayaksınız oğlum siz?.. (Hristiyan takipçiye bir serzeniş)  

 

Çıkarın artık şu amatör maskelerinizi! 

"Biz Ateistiz, biz Marksistiz, biz İslam'a düşmanız. Atatürkçülüğümüz ve 

laikliğimiz aldatmacadır." deyin açıkça, mert olun azcık.  

Ne kadar gizleseniz de biz sizin ne olduğunuzu çok iyi biliriz...
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Mucizeleri ve Kaderi İnkar Eden Bir İmamın 

Arkasında Namaz Kılınır mı? 

Soru: Selamü aleyküm hocam, bir sorum olacaktı. Peşinde namaz 

kıldığım bir imam, 'Ben mucizelere inanmam, yok ay ikiye yarılmış falan 

filan!' dedi. Ben de 'ya hocam olur mu böyle şey. İsra, Miraç olayı var, 

Kur’an’da geçiyor' dedim ve elini Kur’ân’ın üstüne koyarak, 'Ben 

Kuran'dan başka mucize tanımam(!)' dedi. 

Kader konusunda da tartışmamız oldu ve imanın şartları arasında kader 

olmadığını savundu. Bu imamın peşinde namaz kılınır mı? Kılmak 

zorunda kalırsak tazeleyelim mi? Saygılar, Allah'a emanet olunuz. 

Cevap: Ve aleyküm selam ve rahmetullah 

Mezhepsiz bir adama rastgelmişsiniz. Peygambersiz Müslümanlardan(!) 

Öncelikle bilmeliyiz ki, imanın altı şartından biri olan kaderi inkar eden 

ya da Kur’an’da geçen mucizelerden sadece birini bile kabul etmeyen 

kişi, İslam dininden çıkar. Şehadet ve tövbeden sonra, eğer evliyse 

nikahını tazelemelidir. 

Bu çakma imam, 'Ben Kur’an’dan başka mucize tanımam(!)' derken, o 

övdüğü Kur’ân’ın içindeki ayetlerin bir kısmını da inkar etmiş oldu! 

"...Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı 

ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında 

ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. 

Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir." hükmü, bu 

gibi yarım imanlı(!) adamların durumunu bildiriyor. (Bakara 85) 

Fetvaya gelince; 

Namazınızı bu hocanın peşinde kılmadan önce, bozuk itikadını 

biliyorduysanız, iade lazımdır. 

Yok, eğer bu sapıkça fantezilerini sonradan öğrendiyseniz, iade lazım 

değildir... 
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Bu gibi din tahrifçisi, Peygamber düşmanı imamlara şahit olduğunuzda, 

ismini ve vazifeli olduğu camiyi Diyanet İşlerine mail, fax ya da telefon 

yoluyla bildirin. Umuyorum ki, Ehli Sünnet itikadında olan Diyanetimiz, 

içlerindeki bu çürük elmaları temizleme erdemini gösterecektir... 

Şimdi geçelim, 14 asırdır nakledilen Mucize ve Kader hakkındaki 

delillerimize: 

'Peygamberin Kur’an’dan başka mucizesi yoktur(!)' diyen hadis 

inkarcılarının, inkar ettiği ayetlere ve hadislere bakalım; 

“Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen 

yüz çevirirler ve: 'eskiden beri devam ede gelen bir sihirdir' derler.” 

(Kamer 1-2) 

Görüldüğü üzere, ayeti kerimenin başı, açıkça ayın ikiye bölündüğünü 

beyan ediyor. Hemen devamında ise, kafirlerin, bu gibi gördükleri her 

mucizeden sonra, 'bu bir sihirdir' yaftası yapıştırıp, iman etmekten 

kaçtıklarını haber veriyor. 

Her ne kadar ayet, ayın ondördü gibi sarih olsa da, biz yine de meşhur 

Elmalılı tefsirinden bir nakil yapalım: 

1-2. Saat yaklaştı, mü’minlere sevabın, kâfirlere cezanın vaad edildiği 

kıyamet vakti günden güne yaklaşmaktadır. Hazırlanmak gerekir. Ve ay 

yarıldı. Peygamber aleyhisselam’ın en parlak mucizelerinden olan ayın 

yarılması mucizesi meydana geldi. Sahabe, Tâbiîn ve Müteahhirîn (daha 

sonraki dönemde yaşayanlar)'dan bilinen tefsircilerin hepsi, âyetin bu 

mucizeyi haber verdiğinde ittifak etmişlerdir. Haber meşhurdur, 

sahabeden bir hayli kimse rivayet etmiştir. Bunlar arasında Hz. Ali, İbnü 

Mes'ud, İbnü Abbas, Huzeyfe, Enes, Cübeyr b. Mut'im, İbnü Ömer ve 

daha başkalarını sayabiliriz. Gerçi İbnü Abbas ve Enes gibi bazıları bu 

olaya bizzat şahid olmamışlardır. Zira İbnü Abbas henüz dünyaya 

gelmemişti, Enes de Medine'de o sıralarda dört beş yaşlarında 

bulunuyordu. Fakat âyetin tefsirinde, olayı sahih olarak rivayet 
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etmişlerdir. İbni Mes'ud, Cübeyr b. Mut'îm ise, bizzat şahid olarak 

rivayet edenlerdendir. 

Buharî İbnü Mes'ud'dan şu rivâyetleri nakleder: 

1) "Resulullah aleyhisselam'ın devrinde ay iki parçaya ayrıldı. Bir parça 

dağın üstünde, bir parça da dağın ardında idi. Resulullah: "Şahid olun" 

buyurdu. 

2) "Ay yarıldı, biz peygamberle beraberdik, iki parça oldu, bize “şahid 

olun, şahid olun” buyurdu." 

Buharî'de, İbnü Abbas'tan yapılan bir nakil de şöyledir: "Peygamberin 

zamanında ay ikiye ayrıldı." 

Enes'ten de bir rivayet vardır; "Mekke halkı, kendilerine bir âyet 

gösterilmesini istediler. Peygamber de ayın yarılması mucizesini 

gösterdi, ay iki parçaya ayrıldı." 

Müslim'in ise İbnü Mes'ud'dan yaptığı rivâyetler şöyledir: 

1) "Resulullah'ın sözüyle ay iki parçaya bölündü. Resulullah: "Şahid 

olun" buyurdu." 

2) "Biz Resulullah ile Mina'da bulunduğumuz sırada idi, ay ikiye ayrıldı. 

Bir parçası dağın arkasında, bir parçası da beri tarafında idi. Resulullah 

bize: "Şahid olun" buyurdu. 

3) "Resulullah'ın sözüyle ay iki kısma ayrıldı. Bir kısmını dağ örttü, bir 

kısmı da dağın üstünde idi. Resulullah "Allah'ım şahid ol" dedi. İbnü Ebî 

Adi rivâyetinde ise, "şahid olun, şahid olun" dediği nakledilir." 

Buharî'nin yaptığı gibi, Tirmizi de İbnü Mes'ud'dan şu hadisleri 

nakleder:  

"Biz Resulullah ile beraber Mina'daydık. Ay, iki parçaya bölündü. Bir 

parçası, dağın ötesinde, bir parçası da berisinde idi. Resulullah bize 

"şahid olun" dedi." 

Tirmizî, Cübeyr b. Mutim'den de şu nakilde bulunur: "Peygamber'in 

sözüyle ay yarıldı, hatta iki parça oldu. Biri şu dağın üstünde, diğeri de 

şu dağın üstünde idi. Bunun üzerine, "Muhammed bizi büyüledi." 
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dediler. Bir kısmı da, "Eğer bizi büyüledi ise, herkesi de büyüleyemez 

ya!" dediler. 

İSRA VE MİRAC 

Ayın ikiye bölünmesi mucizesinden sonra, şimdi de yine Kur’an’dan 

inkar ettikleri bir başka mucizeye bakalım:  

“Kulunu (Muhammed’i), ona âyetlerini göstermek üzere, bir gece 

Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı ne 

yücedir…” (İsrâ 1) 

Kıymetli Peygamberimiz (övgüler ve selam üstüne olsun!), ilâhî emir 

üzerine Cebrail (aleyhisselam)’ın refakatinde bir gecenin belirli bir 

kısmında, Mekke-i Mükerremedeki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’te 

bulunan Mescid-i Aksa’ya süratle götürülmüş; oradan da, yedi kat 

gökyüzüne yükseltilerek, “sidre-i Müntehâ” ya ve diğer yüce 

makamlara çıkarılmış; bir çok ilâhî lütuflara mazhar olduktan sonra, 

tekrar Mekke-i Mükerreme’ye ulaştırılmıştır. Buharî ve Müslim’in 

sahihlerinde mevcut meşhur bir hadise göre; bu mucize, Hicret’ten bir 

buçuk yıl önce Receb ayının yirmiyedinci gecesi vuku bulmuştur. 

İsrâ’nın, ruh ve ceset birlikte tahakkuk ettiğinde icmâ vardır. İsrâ 

mucizesi, yukarda kaydedilen âyetle sâbit olduğundan, inkâr eden kâfir 

olur. Miraç hadisesinde de icmâ-ı ümmet varsa da, keyfiyetin de, yani 

oluş şeklinde ittifak olunmamıştır. Ancak âlimlerin büyük çoğunluğuna 

göre, Miraç'ta, ruh ve ceset birlikte ve uyanık olarak tahakkuk etmiştir. 

“Mirac gecesi Cehennemi gösterdiler, çoğunun kadın olduğunu 

gördüm.” (Tirmizi) 

“İsra gecesi [Miraca çıkınca] Cennetin kapısı üzerinde “Sadakanın on, 

ödünç vermenin sevabı onsekiz mislidir” yazılmış olduğunu gördüm.” 

(Beyhaki)  

Bu konudaki hadis-i şerifler, burada aktaramayacağım kadar çoktur... 
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KADER VE ALIN YAZISI 

Şimdi de kaderi ve alın yazısını inkar eden bir adamın, hangi ayet ve 

hadisleri inkar etmiş olduğuna bakalım; 

"Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet 

yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın..." 

(Hadîd 22) 

Rabbimiz, bu ayetinde, başa gelecek olan bir musibetin, daha 

oluşmadan önce bir kitapta (Levh-i mahfuz) yazılı olduğunu beyan 

ediyor ki, buna 'kader' denir. 

 

"De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez..." 

(Tevbe 51) 

İyilik ya da kötülük, bize gelecek her ne varsa, bu muhakkak, Allah'ın 

bizim için yazdığından başkası olamaz ki buna alın yazısı, yani kader 

denir. 

 

"Muhakkak ki, Biz her şeyi bir kader (muayyen bir ölçü) ile yarattık." 

Ayeti de konu hakkındaki en açık delillerdendir. (Kamer 49)  
 

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: 

"Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) 

isabet edecek şeyi atlatamayacağını, (hayır ve şerden) kaçacak olan 

şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe, iman etmiş olmaz." (Tirmizi, 

Kader 10, 2145.) 

Ubâde İbnu's-Sâmit radıyallahu anh, oğluna ölümü sırasında demiştir 

ki: "Oğulcuğum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, 

kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın hakikatının 

tadını asla bulamazsın. Zira ben, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın 

şöyle söylediğini işittim: 
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"Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve: "Kıyamete kadar 

olacak şeylerin miktarlarını yaz!" dedi." 

"Oğulcuğum, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan şunu da işittim: 

"Kim bu inanç dışında olarak ölürse, benden değildir." (Ebu Davud, 

Sünnet 17, (4700); Tirmizi, Kader 17, (2156) 

 

"Her ümmetin Mecusisi vardır. Bu ümmetin Mecusileri de 'Kader 

yoktur' diyenlerdir. Onlardan kim ölürse cenazesinde bulunmayın. 

Kim hasta olursa ziyaret etmeyin. Onlar, Deccal'ın taraftarlarıdır. 

Allah'ın, bunları Deccal'a kavuşturması haktır." (Ebu Davud, bab: 14, 

Hadis no: 4692) 

 

Ömer bin Hattab, Resulullah’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

"Siz, kaderi inkar edenlerle oturup kalkmayın ve onlara söz açmayın." 

(Ebu Davud, bab: 14, Hadis no: 4710) 

 

Mucize ve kader hakkındaki bu kadar ayet ve hadisi inkar eden bir 

adam, güneşin varlığını inkar eden bir adamın akıl mesabesindedir ki, 

deliler imamlık yapamazlar.  

Binnetice; delilerin arkalarında kılınan namaz da geçersizdir... 
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Müslüman Bir Arkadaşım Hristiyan Oldu. Onu Nasıl 

Düzeltebilirim? 
 

Soru: Hocam s.a. size bir şey danışcaktım. Geçen gün sevdiğim bi 

arkadaşa denk geldim bu arkadaşla uzun bi süre görüşememiştik bu 

arkadaş Müslümandı ama ne yazık ki din değiştirip Hristiyan olmuş, bu 

arkadaşa nasıl yardım edicem? Kendimce yanlış yolda olduğunu 

anlattım ama ikna edemedim çok üzülüyorum hocam bu arkadaşı 

kaybetmek de istemiyorum ne yapacağımı şaşırdım. 

Cevap: Selamün aleyküm 

Kolay yolu tercih edip kuralsız ve sınırsız bir yaşam isteyen bu 

arkadaşınıza davetinizi, Hristiyanların, temeldeki en zayıf noktalarını 

bildirerek yapmanız lazım gelir. 

Hristiyanların en zayıf olduğu birinci nokta, 'Allah bir değil, üçtür! Baba, 

Oğul ve Kutsal Ruh' demeleridir. 

"Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir 

tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden 

vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu 

bir azap dokunacaktır." buyuran Kur'an, onların kafir olduklarını ve 

elemli bir azaba atılacaklarını bize bildiriyor. (Mâide 73) 

Halbuki biz Müslümanlar, yerleri ve gökleri yaratan tek bir ilah 

olduğuna ve eğer ikinci bir ilah olsa idi, bu düzenin devam 

edemeyeceğine iman etmişizdir. 

 

"Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin 

de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların 

nitelemelerinden uzaktır, yücedir." hükmü, bunu delillendirir. (Enbiyâ 

22) 
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Hristiyanların en zayıf olduğu ikinci nokta ise, bir değil, dört ayrı İncil'e 

sahip olmalarıdır. Ve bu dört ayrı İncil nüshası da adeta birbirlerine 

reddiye yaparcasına açık çelişkilerle doludur. 

Oysa bizim kitabımız Kur'an tektir ve kıyamete kadar da bir tek ayeti 

dahi (Mealistler, Tarihselciler ve Şii'ler ne kadar uğraşsalar da) 

değiştirilemeyecektir. 

"Şüphesiz, Kur’an’ı biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette 

biziz." (Hicr 9) 
 

Tahrif edilmiş olan bu İncil'lerde, Allah'ın seçtiği Peygamberlerine 

atılmış olan akıl almaz iftiralar mevcuttur. 

Örneğin, (Tekvin 9:20-25)'e göre tufan sonrası Nuh, şarap içip sarhoş 

olarak çırılçıpIak ortalıkta dolaşması; oğlu Ham'ın, O'na cinsel 

istismarda (tecavüz) bulunması(!) ve Nuh'un bunu fark ederek Ham'ın 

oğlu Kenan'a “diğer kardeşlerine köleler kölesi ol” diye beddua etmesi! 

Bir diğer ahlaki zaaf, Lut peygamber ve kızları ile ilgili, (Tekvin 19:30-

38)'e göre Lut'un kızları Lut'u sarhoş edip öz babalarıyla zina etmişler(!) 

Bir diğeri, Rab Yehova tarafından sık sık kendisinden sonrakilere örnek 

gösterilen Davut peygambere yapılan zina isnadı. (2. Samuel 11. kısım) 

Süleyman Peygamberin, karılarına uyarak hayatının son dönemlerinde 

Allah'ı bırakıp putlara tapması(!) (1.Krallar 11:5-9) gibi burada 

sayamayacağımız daha birçok iftirada bulunulmaktadır bu İncil’lerde… 
 

Bu isnatları hiçbir insani ve ahlaki temele dayandırmak ve meşru 

göstermek mümkün değildir. (Tüm Peygamberlerimizi tenzih ederiz.) 

Yine Hristiyanların, asla cevap veremediği problemli noktalardan bir 

tanesi de Allah'ın Peygamberi İsa aleyhisselam'ı da bir tanrı (İlah) 

olarak kabul etmeleridir. 
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Halbuki yemek yiyen, uyuyan ve tuvalete gitmek zorunda olan 

insanlardan ilah olamaz. Zira bunlar ihtiyaç sahibi demektirler.  

Allah ise, her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. 

"O ikisi (İsâ ile Meryem) de yemek yerlerdi." hükmü, yemek yemek 

zorunda olan yaratılmışların, yerlerin ve göklerin ilahı olamayacağını 

tüm insanlığa delillendiriyor. (Mâide 75) 

Sonra, Yahudiler tarafından çarmıha gerilebilen ve öldürülebilen(!) 

(onların inancına göre) birisi nasıl ilah olabilir? 

 

Yine İsa Mesih'in, Allah'ın oğlu olduğunu söylemeleri de Allah'ın 

gazabını çekmelerine vesile olan bir başka inanışlarıdır. 

Allah Teala, bu sözlerine karşılık şöyle buyurur: 

"Onların, Rahman olan Allah'a oğul isnâd etmelerinden neredeyse 

gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar parçalanıp çökecektir." 

(Meryem 91) 

Görüldüğü üzere bugünkü Hristiyanlık, bir hurafeler dini halini almış 

uydurmalar bütünü durumundadır. Nefsine düşkün olan ve Allah'ın 

hayatına müdahale etmesini istemeyen bazı zayıf insanların, 3 İlah 

inancını benimsemesini normal karşılıyorum... 

Konu hakkında, Cennetlik Papaz yazımı ve Yahudi-Hristiyanlar 

hakkındaki sohbetlerimi izlemenizi, kendinizi geliştirmenizi ve bu 

vatandaşımıza göndermenizi tavsiye ediyorum. Hidayet ancak 

Allah'tandır... 

 

İlgili yazı ve sohbetlerim: 

Cennetlik Papaz (!) / Kerem Önder Resmi Sitesi 

Kerem Önder – Hristiyanlar (YouTube) 

 

http://keremonder.com/cennetlik-papaz/
https://www.youtube.com/results?search_query=Kerem+%C3%B6nder+Hristiyanlar
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Namazda Ettehiyyatü Duasını Okumak Şirk midir? 
 

Soru: Kerem hocam selamun aleyküm. Benim 2 sorum var da yardım 

ederseniz sevinirim. 

1. Namazda tahiyyat duasında, "esselamu aleyke eyyühen nebiyyü" demenin 

şirk olduğu, namazı Allah için kılmamız gerekirken peygambere selam 

göndererek şirke düstüğümüzü söyleyenler var. Dogru mu bu? 

2. Mescitlere Allah isminin yanına Hz. Muhammedin ismini yazmak ta şirk 

diyorlar. Ne diyorsunuz hocam? Yardım edin lütfen. 

Cevap: Ve aleyküm selam 

1. Bu iki herzeyi söyleyenler, ülkemizdeki radikal Mealistlerdir. 

Kökleri, Hindistan'da İngilizlerin kurduğu Kurâniyyûn tarikatına dayanır. 

Bunlar, Peygamberimize tâbi olmayı şirk olarak görür ama kendi 

hocalarına, önderlerine tâbi olmayı muvahhidlik olarak lanse ederler. 

Kur'an'ın bir kısmına inanır, bir kısmını inkar eder ılımlı süslümanlar! 

Bu Mealcilere göre, Muhammed aleyhisselam'a tâbi olmamızı emreden 

yüzlerce ayet, Peygamberimizin yaşadığı dönemi ilgilendiriyor olup 

şimdiki Müslümanları ilgilendirmemektedir ve bu ayetlerin hükmü 

kalkmıştır. Kur'an'da bulunması gereksizdir ve çıkarılmalıdır!! 

Nitekim yakın zamanda bu görüşlerini açıkça dillendiren modernist bir 

profesör(!), gelen yoğun tepkiler üzerine, 'çok ileri gittim, özür dilerim' 

demek zorunda kalmıştır. 

Örnek olarak, manasını tahrif etmek suretiyle inkar ettikleri bir ayeti 

getireyim; 

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman 

edenler! Siz de O'na tam bir teslimiyetle salat ve selam edin!" (Ahzab 

56) 

Sübhanallah! Şimdi bu sapkınlara göre, Allah, bu ayette bize 

Peygamberini övdürerek kendisine şirk koşmamızı mı emrediyor(!)? 
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Gelin şimdi de, namazdaki oturuşlarda, Peygamberimiz 

aleyhisselam'dan görüp okuduğumuz Ettehiyyatü duasının manasına 

bakalım: 

"Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh'ü Teâlâ'ya 

mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine 

olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının 

üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh Teâlâ birdir ve yine şahâdet 

ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür." 

Şirk, Allah Resulünün bize öğrettiği bu duanın neresindedir? 

Hayatını tevhide adamış olan son Peygamber, bizden şirk koşmamızı mı 

istemiştir!! 

Şu halde, neden oturuşlarda Ettahiyyatü duasını okuyoruz? 

1. Allah, bize Resulünü övmemizi ve ona dua etmemizi emrettiği için. 

2. Resulünde de, namazlarda bu duayı okuma uygulamasını 

gördüğümüz için. 

İnkar ettikleri bir başka ayete bakalım: 

"Lekad kâne lekum fî Resûlillâhi usvetun hasenetun..." - "Andolsun, 

Allah’ın Resûlünde sizin için güzel bir örnek vardır..." (Ahzap 21) 

Allah diyor ki, Resulüm size örnektir; bunlar diyor ki, 'Hayır! Mealist 

hocamız bize örnektir!' 

Bu Peygamber düşmanları, Allah'ın Resulüne savaş açtıkları için 

burunları yerden kalkmıyor böyle. 

Resulullah aleyhisselam'ın, “Yanında adım zikrolunup da bana salavât 

getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün.” hadisini daha yakinen 

anlayabiliyorum artık. (Tirmizi, Daavat 110) 

2. Camilerdeki Muhammed yazılarına tahammülsüzlükleri ise, 

tamamen Allah Resulüne olan kinlerinden ileri gelmektedir. 
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İslam'ın 5 şartından birisi Kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i 

şehadette Allah Teala'nın isminin yanında Muhammed aleyhisselam'ın 

ismi anılmadıkça şehadet geçersizdir. Müslüman olmak için gelen o kişi, 

Allah'ın bir olduğunu söylese bile, Peygamberimizin Peygamberliğini 

kabul etmeyip O'na tâbi olmadıkça, hâlâ bir gayri müslim demektir; 

iman etmiş olmaz. 

Rabbimiz Allah Teala bile, arşın sütunlarında kendi adının yanına 

Muhammed aleyhisselam'ın adını koyuyor da, bu Peygamber 

düşmanlarına ne oluyor ki son Nebi'ye haset ediyorlar? 

Allah'ın Peygamberi buyurdu (Övgüler ve selam üstüne olsun): 

“Adem (aleyhisselam) hataya düştüğü zaman ‘Ya Rabbi! Muhammed 

hakkı için beni affetmeni senden diliyorum’ dedi.  

Allahu Teala da: “Ey Adem! Muhammed’i henüz yaratmadığım halde 

sen onu nasıl bildin?” diye sordu. 

Adem (aleyhisselam) da: ‘Ya Rabbi! Beni yarattığımda başımı 

kaldırdım ki, Arş’ın sütunlarında: “La ilahe ilallah, Muhammedür 

Rasulüllah” yazılı olduğunu gördüm. Senin ismine bitiştirdiğin 

kimsenin, muhakkak ki Senin en çok sevdiğin bir kimse olduğunu 

anladım’ dedi. 

Allahu Teala da: “Ey Adem! Doğru söyledin. O hakikaten yarattıklarım 

içinde en çok sevdiğimdir. Madem ki O’nun hakkı için benden affını 

istedin, ben de seni affettim. Zaten, O olmasaydı seni yaratmazdım.” 

buyurdu. (Hakim el-Müstedrek, no:4228, 2/672; Beyhaki, Delailü’n-

Nübüvve 5/489) 

 

Hem Ettehiyyatü duası ve hem de Allah - Muhammed yazıları hakkında 

yaptığım iki sohbetimi gönderiyorum: 

Camilerdeki Allah ve Muhammed levhalarına şirk diyen cahiller! 

Ettahiyyatü duası nasıl oluştu? - Teşehhüd  

https://www.youtube.com/watch?v=TbktfYPsWZM
https://youtu.be/SM7F6J8R4G4


Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

443 

Neden Özellikle Mustafa İslamoğlu’na Takıntılısınız? 
 

Soru: Sayın hocam sorum şu. Mustafa İslamoğlu ve Mehmet okuyan 

hocaları genelde dinleyen takip eden ve seven biriyim ama onları ilah 

gibi görmüyorum. Onların da hataları var. Her neyse soruma geçmek 

istiyorum. Siz islamı insanlara anlatan birisiniz. Ama nedense mustafa 

İslamoğluna hep takıntılısınız. İslam dininde Müslümanın Müslümana 

böyle kötü konuşması İslam dininde ne derece doğrudur? Not: sizi de 

seven saygı duyan biriyim. Cevap için acele etmenize gerek yok. Müsait 

olduğunuz zaman cevabınızı yazın. Kolay gelsin iyi çalışmalar 

Cevap: Selamün aleyküm 

Sevgili kardeşim; Allah için yaptığımız buğzumuz, sadece malum şahsa 

değildir. Bid'at ehlinin tamamına buğzeder ve hepsine reddiye yaparız. 

Hakkımızda biraz araştırma yapmış olsaydınız, 72 sapkın fırkanın 

tamamına ismen ve cismen reddiyelerimizin yazılı ve videolu olarak 

mevcut olduğunu görürdünüz. 

Reddiyelerimde, zikrettiğiniz kişinin diğerlerine nazaran ön planda 

olması ise, bu şahsın, ülkemizde dini tahrif etmek isteyen bid'at ehli 

hocaların taklit mercii olması ve bir televizyon kanalıyla bu zehri 

milletimize salgılaması sebebiyledir. 

Yoksa kendisini şahsen tanımam. Bana bir kötülüğü de olmamıştır. 

Lakin bu din, hepimizin kişisel meselelerinden üstündür ve Dini Mübin-i 

İslam'a kötülük yapan, bütün ümmete düşmanlık etmiş olur. 

 

"...Böyle kötü konuşmanız ne derece doğru" demişsiniz: 

Ben asla kimseye hakaret etmedim. Sadece yaptıkları tahrifleri 

delilleriyle çürüttüm. 

İcra ettikleri bu Ali Cengiz oyunlarının iç yüzünü açıklamak, kötü 
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konuşmak demek değildir. Tam aksine, açıklamamak ve karışmamak, 

bile bile hakkı gizlemek olur ki, Allah Teala sizi ve bizi şöyle ikaz eder: 

"Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin." (Bakara 42) 

 

Ümmeti Muhammed'e düşmanlık eden, Ehli Sünnete savaş açıp Şia'nın 

ve batılı oryantalistlerin tarafını tutan ve onları paklayan bir adama 

kafamı takmayacam da çiçekten böcekten mi bahsedicem bu millete? 

Fıkralarla dersi kaynatmak isteyen talebeler, her zaman hayırsız 

talebeler olarak bilinirler ki, ben onlardan değilim hamdolsun. 

Size sorum şudur ki; 

Bu şahıs, Peygamberimizin, sahabilerinin, tabiin ve ulemanın 

getirdikleri 14 asırlık Dine, "uydurulmuş din" deyip aşağılayan biriyken, 

siz nasıl bir ümmetsiniz ki, hala bu adamı ilgiyle takib etmeye devam 

edebiliyorsunuz? (Allah'ın selamı öncülerimizin üstüne olsun) 

Siz bir Müslüman olarak, Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'a 

hakaret eden karikatürler yayınlayan Carlie Hebdo'ya lanetler okurken, 

ülkemizde Allah Resulu ve talebelerinin itibarını yerlere atan bu ve 

bunun gibi şahıslara karşı nasıl saygı duyabilirsiniz?  

Bu hareketiniz, en hafif tabiriyle Allah'a ve Resulüne karşı bir 

ikiyüzlülük değil midir? 

 

Hakkımda bilmeniz gereken en önemli bilgiyi size vereyim; 

Allah'ın Kitabı olan Kur'an'ı Kerim'i ve bu Kitabın tâbi olmamızı farz 

kıldığı son Peygamberini yalanlayan babam olsa, canımdan çok 

sevdiğim babama bile ilmi reddiye yapmak asli vazifemdir. 

 

Şunu iyice anlayın ki, mesele isimler ve kuklalar değildir. Yıkmak ve 

kırmak istediğimiz asıl şey, bu ipli kuklaları oynatan parmaklardır. 
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Biz Ehli Sünnet hocalar, bu parmaklara ve bu parmakları hareket 

ettiren kirli zihinlere düşmanız. 

Büyük resmi görebilenlere selam olsun... 

 

Allah'ın Peygamberi buyurdu (sallallahu aleyhi vesellem): 

"Bid'at sahibine hürmet eden, İslam dîninin yıkılmasına yardım etmiş 

olur." (Taberâni) 

 

"Onlardan bir grup var ki, Kitap’tan olmadığı hâlde Kitap’tan sanasınız 

diye (okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve, “Bu, 

Allah katındandır” derler. Hâlbuki o, Allah katından değildir. Bile bile 

Allah’a karşı yalan söylerler." 

(Âl-i İmran 78) 
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Diyanet reisini de halk seçsin artık!  

Kim Ehli Sünnet, kim Ehli bid'at bellolsun... 

Yerli gavurlardan bu milletin çektiği zulüm yeter! 

 
 

İhsan Şenocak hocayı görevden alan Diyanet, bize de şunu demiş 

oluyor: 

“Allah’ın evinde, Allah’ın her ayetini okuyamazsınız hocalar!” 

Vallahi bizi öldürmeden susturamazsınız;  

Her yerde O'nun ayetlerini haykıracağız... 

 
 

Dün, bize karşı Avustralya ve Yeni Zelanda'lı gençleri savaştıran Batı; 

Bugün de Marksist Kürtleri ve Vehhabi Arapları kullanma kararı aldı. 

Onlar, bizimle yüzyüze savaşmayı göze alamazlar! 

Tarihimizi hiç unutmadılar; biz unutmuş olsakta...  

 
 

Çıplak ayağa meshediyorsa, Şii’dir; 

İnce çorabın üzerine meshediyorsa, Vehhabi’dir; 

Ayakkabının üzerine meshediyorsa, Mealci’dir;   

Mestin üzerine meshediyorsa, Ehli Sünnet’tir… 
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Peygamberimize Kur’an’dan Başka Vahiy Gelmiş 

midir? 

Soru: Hocam Allah hayrınızı arttırsın. Çalıştığım yerde bir arkadaşım 

hadisleri reddederken Peygambere Kur'an dışında bir vahiy 

gelmemiştir, hadisler vahiy değildir diye bir söz söyledi. Araştıracağımı 

söyledim. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz hocam? 

Cevap: Selamun aleyküm; Duanız için Allah sizi sevsin... 

Vahiy iki türlüdür: 

1. Vahyi Metluv: Tilavet olunan vahiy; Kur'an. 

2. Vahyi gayri Metluv: Kur'an dışındaki vahiy; Hadisler ve Sünnet. 

Peygamberimiz aleyhisselam'ı, işlevsiz bir postacı yerine koyan bu 

Mealiste siz şöyle deyin: 

“Kur'an'da 25 Peygamberin ismi vardır. Bunlardan 4 tanesinin kitabı 

vardır, diğer 21 Peygamberin Kitabı yoktur. 

Bu 21 Peygamberin Peygamber olduğunu kabul ediyor musun?” diye 

sorun. 

Ediyorum derse, bu Nebilerin Kitap dışında vahiy aldıklarını da kabul 

ediyor demektir ki, bu da kendini yalanladığı anlamına gelir. 

Yok eğer, kendilerine Kitap verilmemiş olan bu 21 Peygamberin 

Peygamberliğini kabul etmiyorum diyorsa, zaten kafir olmuş demektir. 

Kafirlerin, İslam hakkındaki fikirlerine de itibar edilmez... 

Sünnetin de vahiy olduğuna, Kur'an'dan birkaç delil getirmekle 

yetinelim: 

1. Delil: "Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a gönülden 

boyun eğerek namaza durun. 

Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek 
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üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah’ı, daha önce 

bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal 

vakitlerdeki gibi kılın.)" (Bakara 38,39) 

Bu ayetlerde, Allah'ın mü’minlere namazı nasıl kılacaklarını öğrettiği 

zikredilmektedir ki, buradan da namaz vakitlerinden tutun da rekat 

sayılarına, her rekatta hangi fiilin kaç defa hangi sıra ile yapılacağına 

kadar namazla ilgili her şeyin Allah tarafından öğretildiğini anlıyoruz. 

Tüm bunlar böyle ayrıntılı şekilde Kur'an'da yazmadığına ve biz bunları 

sünnetten öğrendiğimize göre de, sünnet, Allah'ın gayri metluv bir 

vahyidir demektir. 

2. Delil: "Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan 

(Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, 

çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya (Kudüs'e) götüren 

Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür." (İsrâ 1) 

Eğer Resulullah (aleyhisselatü vesselam) Mirac'ta Amenerresûlü 

haricinde hiçbir ayet almadı ise, Mirac'ın amacı ve faydası ne idi? 

Amenerresulü haricinde hiçbir şey görüp duymadı mı? Başka şeyler de 

görüp duydu ise bunlar nelerdi? 

Allah'ın gösterdiği bu ayetler nelerdi? Resulullah'ın gördüğü bu ayetler 

de Kur'an'da yazılıp okunmadığına göre, bunlara gayrimetluv vahy, yani 

hadis ve sünnet denilir? 

3. Delil: "(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru 

çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) 

elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), 

yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de 

nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. 

Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir 

gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından 

habersiz değildir." (Bakara 44) 
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Bu ayette, Resulullah'ın Kâbe'nin kıble olması ile ilgili vahiy beklediği, 

beklediği vahiy gelmediği için de Kudüs'e doğru namaz kılmaya devam 

ettiği, fakat gönlünün Kâbe'ye doğru namaz kılmaktan yana olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Konumuzla alakası ise şudur: 

Eğer, Resulullah'ın Kudüs'e doğru namaz kılması kendi ictihadı ile 

olsaydı, Kâbe'ye dönmek için vahiy beklemez, yeni bir ictihadda 

bulunur ve Kâbe'ye dönerdi. Kâbe'ye yönelmek için vahiy beklemesi, 

Kudüs'e yönelmesinin de bir vahyin neticesinde olduğunu 

isbatlamaktadır. Fakat Kur'an'da Kudüs'e doğru namaz kılınması ile ilgili 

bir vahiy olmadığına göre, bu vahiy, vahyi gayri metluv şeklinde olan bir 

vahiy demektir. 

4. Delil: "Hatırlayın ki, Allah size, iki taifeden (kervan veya Kureyş 

ordusundan) birinin sizin olduğunu vadediyordu; siz de kuvvetsiz 

olanın (kervanın) sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle 

hakkı gerçekleştirmek ve (Kureyş ordusunu yok ederek) kafirlerin 

ardını kesmek istiyordu." (Enfâl 7) 

Bu ayetler Bedir Savaşı ile ilgili olup savaş sonrasında inmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de, Bedir Savaşı öncesinde iki taifeden birinin 

Müslümanların olacağı ile ilgili bir ayet olmadığına göre, Allah'ın bu 

konudaki vaadi Kur'an dışı vahiy, yani sünnet kanalı ile olmuş demektir. 

5. Delil: "Musa'nın annesine, "O(çocuğu)nu emzir, başına bir şey 

gelmesinden korkuyorsan (bir sandık içinde) onu suya bırak, korkma, 

üzülme, biz onu tekrar sana geri vereceğiz ve onu elçilerden 

yapacağız." diye vahyettik." (Kasas 7) 

Bu ayette de Musa (aleyhisselam)'ın annesine, hem ilerde bebeğine 

kavuşacağı, hem de oğlunun bir Peygamber olacağı müjdelenmiş ve bu 

iki gaybî haber de gerçekleşmiştir. 

Konumuzla alakası ise; 
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Allah'ın, Peygamber olmayanlara bile insanlığı ilgilendiren konularda 

vahyi gayri metluv türünden ilhamlar indirdiğini isbatlıyor olmasıdır. 

6. Delil: "Onun altından bir ses kendisine şöyle seslendi: "Sakın 

üzülme, Rabbin içinde bulunanı şerefli kılmıştır. Hurma ağacını 

kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün." (Meryem 24-25) 

Bu iki ayette görüldüğü üzere, Meryem aleyhisselam'a, bir nebiye 

hamile kaldığını bırakın, ne yiyip ne içeceği bile ilham edilmiştir. 

Musa aleyhisselam'ın annesi gibi Meryem aleyhisselam'ın da bir kitabı 

olmadığına göre, ona vahyedilen bu bilgiler de o ümmetin kitabına 

yazılmayan ve okunmayan bir vahiy(ilham) idi ki, işte alimler buna 

vahy-i gayri metluv, yani okunmayan vahiy diyorlar. 

Zira bu tür vahiyler namazda okunmadığı gibi, Kur'an gibi, hatim, 

teberrük vesaire için de okunmaz... 

 

Kur'an dışındaki vahyi inkar ederek, "Kur'an, hadisler olmadan da tam 

olarak anlaşılabilir!" diyen hadis inkarcılarına Tebbet suresini de sorun: 

Tebbet Suresi - Bismillâhirrahmânirrahîm... 

"1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. 

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. 

3. O, alevli bir ateşte yanacak. 

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). 

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde." 

Ebu Leheb kimdir? 

Elleri neden kurusun? 

Neden cehenneme gidecek? 

Karısının suçu ne? 

Boynuna neden ip geçirilecek? 

Firavun ve nemrud gibi eli kanlı azılı kafirler dururken, neden sadece bu 

adama namazlarımızda beddua edip duruyoruz? 
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Hadi bunları sünnete başvurmadan, sadece Kur'an ile açıklayın da 

görelim?!! 

Konu hakkındaki vaazım: 

Peygamberi hakem yapmadıkça, iman etmiş olmazsın! 

 

Peygamberlerin Bir Kısmını Diğerlerinden Üstün 

Tutmak İmanı Zedeler mi? 
 

Soru: Selamun Aleyküm hocam 1 sorum var Allah rızası için cevaplayın 

Allah razı olsun. 

1) Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün tutmak imanı zedeler 

mi? 
 

Cevap: Ve aleyküm selam 

1) Peygamberlerin tamamına imanda ayrım yapmamak, sahih imanın 

gereğidir. 

 

Şu ayet, bu itikadın delilidir: 

"Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler 

de her biri "Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: 

peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman 

getirdiler..." (Bakara 285) 

Bu inancı temel aldıktan sonra Peygamberlerin bazısının bazısından 

daha faziletli olduğuna inanmak da Kur'an'ın emridir. 

En basit örnek olarak, dört kutsal Kitabı verdiği Peygamberler, Resuller 

olarak diğer Peygamberlerden faziletçe daha üstündür. 

https://youtu.be/hC6g0KhFvDg
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Konuya delil olan ayetler: 

"İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. 

İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini 

yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa’ya ise açık deliller verdik ve onu 

Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik..." (Bakara 253) 

 

"Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, 

peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da 

Zebûr’u verdik." (İsrâ 55) 

 

Son Peygamber Muhammed aleyhisselatü vesselam ise, kıyamete 

kadar geçerli olan son şeriatla gönderildiği ve bütün dünyanın 

Peygamberi olduğu için, tüm Peygamberlerden üstündür. 

 

Buna delil olan ayeti kerime de aşağıdadır: 

"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, 

kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de 

inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman 

edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir." (Âli İmran 110) 

 

Biz Muhammed ümmeti, ayetle sabit olarak en hayırlı ümmet 

olduğumuza göre, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselatü 

vesselam da, tüm Peygamberler içindeki en hayırlı Peygamber olmuş 

oluyor. (Allah'ın bütün Peygamberlerine selam olsun) 

 

Konuyla alakalı vaazım: 

Bütün Peygamberler eşit mi? (Mezhepsizlerin inkar ettiği ayetler)   

https://youtu.be/lwq9HnNkG4g
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Peygamberimizle Dalga Geçen Biri Tekrar İslam’a 

Dönebilir mi? 
 

Soru: Selamın aleyküm hocam nasılsınız? Anasayfada önemli sorulara cevap 

verdiğinizi söyleyince sevindim. Bende farkında olmadan acaba yanlış bir şey 

mi söyledim diye üzülüyordum. Hocam kardeşimin iş yerinde bir abi eskiden 

tasavvufdaymış. Sonradan bir olay olmuş ve ayrılmış. Şimdi ise Peygamber 

Efendimiz (S.a.v) in Hz. Aişe (r.a)'nın evliliğiyle alakalı bazı sıkıntıları var. 

Kardeşime zaten gelmiş 50 yaşına neden küçük kızla evleniyor (haşa) demiş. 

Sonra da ellerini birleştirerek Yüzüklerin efendisi filmindeki o küçük yaratığın 

ses taklidiyle dalga mahiyetinde efendimissss demiş. Şimdi hocam bu abi 

Peygamber Efendimizin hakkına mı girmiş oldu? İleride tevbe etse dine 

yönelse tevbesi kabul olur mu? Peygamber Efendimizin hakkına girmemek 

için nelere dikkat etmeliyiz? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

İnkara düşüş sıralaması şöyledir: 

Önce hak mezhepleri inkar, sonra hadisleri inkar, sonra Peygamberimizi 

inkar, sonra tasavvufu inkar ve gelsin Deizm ya da Ateizm... 

Bu kişi, önce mezhep ve tarikatları inkar eden kişilerle görüşmüş, 

ardından İslam düşmanı arkadaşlar edindiği için bu tür asılsız 

karalamalarla önce aklı etkilenmiş, akabinde kalbinde şüpheler 

oluşmuş ve Peygamberimiz aleyhisselam ile alay etmek suretiyle küfre 

girmiştir. 

Şirk koşan kişinin bile tövbe edip İslam'a girmesi caizdir.  

Dini terkeden bu kişi de tövbe edebilir ve tekrar İslam'a dönebilir. 

Efendimiz aleyhisselam hakında yaptığı alayla ise kul hakkına girmiştir 

ve ahirette son Peygamberle yüzleşecektir.  

 

Diğer hususa gelince; 
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Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhisselam'ın Aişe annemizle çocuk 

yaşta evlendiği iftirası, batılıların İslam'a saldırmak ve yalanlamak için 

çokça kullandığı argümanlardandır. 

Doğuda İran ve Şii’ler Aişe annemize zina iftirası yaparken, Batıda da 

kafirlerin yine Aişe annemiz tarafından İslam'a saldırmaları şüphesiz bir 

tesadüf değildir. 

Mü'minlerin annesinin evlilik yaşıyla alakalı olarak şu makaleyi 

okumanızı öneririm: 

“Peygamberliğin gelişinden on yıl sonra, elli yaşındayken eşi Hz. 

Hatice'yi kaybeden Peygamberimiz (asm), kendisine hem ev işleri ve 

çocuklarının bakımında yardımcı olacak, hem de İslâm'a davet 

faaliyetlerinde destek olacak eşlere ihtiyacı vardı. Bunun için bir 

yandan yaşlı ve dul bir kadın olan Sevde'yi, öte yandan da en yakın 

arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir' in kızı Hz. Ayşe'yi istetti. 

Hz. Peygamberin bu isteği, vahyin başlangıcından on yıl sonradır. Hz. 

Ayşe vahiy başlangıcından beş altı yıl önce doğmuştur. Dolayısıyla Hz. 

Ayşe'nin Peygamberimiz ile evlendiği yaşın on yedi-on sekiz olduğu 

ortaya çıkar. Bu konu, daha detaylı bir şekilde Mevlana Şibli' nin "Asr-ı 

saadet" kitabında geçer. (İst. 1928. 2/ 997) 

Hz. Ayşe'nin evlendiği zaman, yaşının büyük olduğunu, ablası Esma'nın 

biyografisinden kesin olarak anlıyoruz. Eski biyografi kitapları Esma'dan 

bahsederken diyorlar ki: 

"Esma 100 yaşındayken, hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret 

vaktinde 27 yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından 10 yaş küçük olduğuna 

göre, onun da hicrette tam 17 yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. 

Ayşe, Hz. Peygamber'den önce Cübeyr'le nişanlanmıştı. Demek ki 

evlenecek çağda bir kızdı." 

(Hatemü'l enbiya Hz. Muhammed ve hayatı, Ali Himmet Berki, Osman 

Keskioğlu, s. 210) 
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Recm Denilen Vahşeti Nasıl Savunabilirsiniz? 
 

Soru: Youtube kanalınızda yayınlanan sohbetlerinizden her gün dört 

beş tanesini izliyorum. Hakkınızı vermeliyim çok şeyler öğrendim. Yalnız 

bir sohbetiniz içinde İslam’da recm vardır dediniz, böyle güzel bir dinde 

böyle bi vahşetin olduğunu nasıl savunabilirsiniz? 

Cevap: Sevgili kardeşim; 

Bu dinin yaratıcısı Allah'tır. Açıklayıcısı ve öğreticisi ise Resulullah'tır. 

Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikten sonra, Kerem kardeşin 

bu hükmü nasıl gizleyebilir? 

"Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir 

mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için, kendi işleri konusunda 

tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, 

şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır." ayeti, Resulullah 

(aleyhisselatü vesselam)'ın hüküm verdiği bir konuda benim hiçbir 

tercih yapma, kabul edip etmeme hakkım olmadığını bildirmiyor mu? 

(Ahzâb 36) 
 

Allah'ın Peygamberinin verdiği herhangi bir hükme karşı gelmem 

halinde, beni 'sapmış' olmakla suçlamıyor mu bu ayet? 

Peki bu ayetin emri, benim hakkımda olduğu kadar, bir Müslüman 

olarak sizin hakkınızda da gelmiş olmuyor mu? 

Allah'ın Peygamberi (aleyhisselatü vesselam)'ın ve Raşit Halifelerinin 

(radiyallahü anhüm) ve tüm ümmetin (icma) uyguladığı bu ilahi cezayı 

nasıl vahşet olarak yorumlayabiliyorsunuz? 

Sizce, Peygamberimiz ve kıymetli sahabileri vahşi insanlar mıydı(!)? 

(Hâşâ ve kellâ) 
 

Anlamanız için durumu bir örnekle yakınlaştıracağım; 
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Allah uzak etsin; evinize gittiğinizde, eşinizi yabancı bir erkekle zina 

yaparken yakalasaydınız, aklınıza ilk olarak ikisini de öldürmekten 

başka bir şey gelir miydi? 

Elbette gelmezdi ve bu onur kırıcı ihanetten dolayı, ölüm cezasını az 

bile bulurdunuz. 

İşte adalet dini olan İslam, namusuna ihanet edilmiş olan senin elini 

kana bulamanı istemediği için, bu öldürme işini devlete bırakarak, seni, 

20 yıl hapis yatma rezaletinden de kurtarmış olur. Hadise budur... 

 

Bu açıklamalardan sonra, geçelim İslam’da Recm'in delillerine: 

* Zina bütün semavî dinlerde haram kılınmış ve çok kötü bir fiil olarak 

kabul edilmiştir. İslam’da zina büyük günahlardan olup, ırz, namus ve 

neseplere yönelik olduğu için, cezası da hadlerin en şiddetlisidir. 

Zinanın cezası, fiili işleyenin evli veya bekâr oluşuna, İslâmî emir ve 

yasaklarla yükümlü bulunup bulunmamasına göre kısımlara ayrılır. 

Dayak, taşla öldürme, sürgün ve İslam devleti’nin koyacağı tazir cezası 

bunlar arasındadır. 

Hz. Peygamber’in evli olarak zina edene recm cezası uyguladığı, 

tevatüre ulaşan hadislerle sabittir. Temelde kıyasa göre evlilere de yüz 

değnek (celde) cezası uygulanması gerekirken, bu konudaki hadislerle 

amel edilerek recm cezası öngörülmüştür. 

Recm konusunda hükmü devam eden, fakat Kur’an ayeti olarak 

okunması neshedilen bir ayet de nakledilir. 

Abdullah b. Abbas (r. anhümâ), Hz. Ömer`in minberde şöyle dediğini 

rivâyet etmiştir. "Cenab-ı Allah Muhammed (s.a.s)`i hak ile göndermiş 

ve O`na Kitab`ı indirmiştir. Recm ayeti de O`na indirilen ayetlerden idi. 

Biz bu ayeti okuduk, ezberledik ve anladık. Resulullah (s.a.s) recmi 

uyguladı, ondan sonra biz de uyguladık." Korkarım, zaman geçince 

birileri çıkıp "Biz Allah`ın kitabında recmi bulamıyoruz" der ve Allah`ın 
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indirdiği bir farzı terkederek sapıklığa düşerler. Şüphesiz recm, Allah`ın 

kitabında, evli olmak, şahit, gebelik veya ikrar bulunmak şartıyla, zina 

eden kimse aleyhine bir haktır." (Müslim, Hudûd, 15) 

Hz. Ömer`in sözünü ettiği okunuşu mensuh ayet şudur: "İhtiyar erkekle 

ihtiyar kadın zina ederlerse, onları recmedin." (Mâlik, Muvatta, Hudûd 

10; İbn Mâce, Hudûd, 9; Ahmed b. Hanbel, V, 132, 183) 

Hz. Ömer`in recmi, Medine minberinden ilân etmesi, içlerinde birçok 

sahabe bulunan cematten hiç birinin buna karşı çıkmaması, recmin 

sabit olduğunu gösterir. (Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Ahmed 

Davudoğlu, Istanbul 1978, VIII, 350) 

İmam Serahsî (ö. 490/1097) Ömer (r.a)`in şöyle dediğini nakleder: 

"Eğer insanlar, Ömer Allah`ın Kitabına ilave yaptı demeyecek olsalar, 

‘ihtiyar erkekle ihtiyar kadın zina ettikleri...’ ifadesini Mushaf'ın 

haşiyesine yazardım" (es-Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1398/1978, IX, 37) 

Hz. Peygamber`in recm cezasına uygulama örnekleri: 

1. İşvereninin eşiyle zina eden bekâr işçiye yüz değnek ve bir yıl sürgün 

cezası, kadına ise recm uygulanmıştır. 

Ebû Hureyre ile Zeyd b. Halid el-Cühenî (r.anhumâ)`dan nakledildiğine 

göre, zina eden kadının kocası ile, zina eden işçinin babası Resulullah 

(s.a.s)`e başvurarak bu konuda "Allah`ın kitabı" ile hüküm vermesini 

istemişlerdir. İşçinin babası şöyle dedi: 

"Benim oğlum bu adamın yanında işçi idi. Onun hanımı ile zina etti. 

Bana, oğlum için recm gerektiği haber verildi. Ancak ben onun adına 

yüz koyunla bir cariye fidye verdim. Bu arada bilenlere danıştım, 

(oğlum bekâr olduğu için) ona yüz değnekle bir yıl sürgün cezası, bunun 

karısına ise recm cezası gerektiğini haber verdiler."  

Bunun üzerine, Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 
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“Nefsim kudret elinde olan Allah`a yemin ederim ki, aranızda Allah`ın 

kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ve koyunlar geri verilecek. Oğluna 

yüz değnekle bir yıl sürgün gerek. Ey Üneys, sen de bu adamın 

karısına git. Eğer zinasını itiraf ederse, onu recmet.” Üneys kadına 

gitmiş ve kadın suçunu itiraf etmiş, Hz. Peygamber`in emri üzerine de 

recmedilmiştir. (Müslim, Hudûd, 25; Buhârî, Hudûd III, 38, 46, 

Vekâlet,13) 
 

2. Zinasını dört defa ikrar eden Mâiz b. Mâlik (r.a)`in recmedilmesi. 

Mâiz b. Mâlik, Hz. Peygamber`e gelerek "Beni temizle" dedi. Hz. 

Peygamber "Yazık sana, çık git, Allah`a tövbe ve istiğfar et" buyurdu. 

Mâiz, pek uzaklaşmadan geri döndü ve "Ey Allah`ın Resulu! Beni 

temizle" dedi. Hz. Peygamber aynı sözlerle üç defa daha geri gönderdi. 

Dördüncü ikrarında "Seni hangi konuda temizleyeyim?" diye sordu. 

Mâiz; "Zinadan" dedi. Hz. Peygamber "Bunda akıl hastalığı var mıdır?" 

diye sordu. Böyle bir rahatsızlığı olmadığını söylediler. "Şarap içmiş 

olabilir mi?" diye sordu. Bir adam kalkıp içki kontrolü yaptı. Onda şarap 

kokusu tesbit edemedi. Hz. Peygamber tekrar "sen zina ettin mi?" diye 

sordu. Mâiz "Evet" cevabını verdi. Artık emir buyurdular ve Mâiz 

recmedildi. Recimden sonra onun hakkında sahabiler iki kısma 

ayrıldılar. Bir bölümü Mâiz`in helâk olduğunu, başka bir grup ise onun 

en faziletli tövbeyi yaptığını söylediler. Bu farklı yaklaşım üç gün sürdü. 

Daha sonra yanlarına gelen Resulullah (s.a.s) "Mâiz b. Mâlik için dua 

edin" buyurdu. "Allah Mâiz`e mağfiret eylesin" dediler. Hz. Peygamber 

şöyle buyurdu: "Mâiz öyle bir tövbe etti ki, bu tövbe bir ümmet 

arasında paylaştırılırsa onlara yeterdi" (Müslim, Hudûd, 22; eş-

Şevkânî, Neylül-Evtâr, VII, 95,109; ez-Zeylaî, Nasbu`r-Râye, III, 314 vd.) 
 

3. Gâmidiyeli evli kadının zinadan dolayı recmedilmesi. 
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Mâiz`in recmedilmesinden kısa bir süre sonra Ezd kabilesinin Gâmid 

kolundan bir kadın geldi ve "Ey Allah`ın elçisi! Beni temizle" dedi. Hz. 

Peygamber "Yazıklar olsun sana. Çık git, Allah’a tövbe ve istiğfar et" 

buyurdu. Kadın dedi: 

"Beni, Mâiz`i çevirdiğin gibi geri çevirmek istiyorsun" Hz. Peygamber, 

"Sana ne oldu?" diye sordu. Kadın kendisinin zinadan gebe olduğunu 

söyledi. Bunun üzerine "Sen mi?" buyurdu. Kadın "Evet" dedi.  

Hz. Peygamber, "Doğuruncaya kadar git" buyurdu. Kadının bu arada 

geçimini Ensar`dan bir adam üstlendi. Daha sonra Hz. Peygamber`e 

gelerek; 

"Gâmidli kadın doğurdu" dedi. Çocuğun bakımını da Ensar`dan birisi 

üzerine aldı ve kadın recmedildi." (Müslim, Hudûd, 22, 23, 24; Ibn 

Mâc`e, Diyât, 36; Mâlik, Muvatta, Hudûd, II) 

Başka bir rivâyette, çocuk sütten kesilinceye kadar emzirmesine izin 

verildiği, recm sırasında Hâlid b. Velîd (r.a)`ın üzerine kan sıçraması 

üzerine kadın hakkında kötü sözler söylediğini işiten Hz. Peygamber`in 

şöyle buyurduğu nakledilir: 

"Ey Halid! Yavaş ol. Nefsim kudret elinde olan Allah`a yemin ederim. 

Bu kadın öyle bir tövbe etti ki, onu bir baççı (vergi memuru) yapsaydı, 

şüphesiz mağfiret olunurdu" Sonra kadının hazırlanmasını emrederek 

cenazesini kılmış ve kadın defnedilmiştir (Müslim, Hudûd, 23) 

 

4. Evli bulunan Yahudi erkeği ile Yahudi kadınının zina sebebiyle 

recmedilmesi. Abdullah b. Ömer (r.a)`tan nakledildiğine göre, Hz. 

Peygamber`e, zina etmiş bir Yahudi erkeği ile bir Yahudi kadını 

getirmişler. Allah elçisi, Yahudilere, Tevrat’taki zina hükmünü 

sormuştur. Yahudiler; "yüzleri karaya boyanır, sırt sırta hayvan üzerine 

bindirilip sokaklarda dolaştırılır" demişler. Tevrat getirilmiş, ancak 

okuyan Yahudi genci recm ayetine gelince ceza kısmını parmağı ile 
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kapatıp atlayınca durumu farkeden ve Yahudi iken İslâm`a giren 

Abdullah b. Selâm, Hz. Peygamber`e Yahudinin Tevrat`ın üzerinden 

elini kaldırmasını emir buyurmasını istemiştir. Yahudi elini kaldırınca 

recm ayeti görülmüş ve her iki Yahudi hakkında da evli olarak zina 

ettikleri için recm uygulanmıştır. (Müslim, Hudûd, 26) 

 

Bera b. Azib (r.a)`ten nakledilen, iki Yahudinin recmedilmesi olayı ise 

şöyledir:  

Hz. Peygamber`e, yüzü kömürle karartılmış ve dayak vurulmuş bir 

Yahudi getirildi. Allah elçisi Yahudilere evlilerin zinasının Tevrat`taki 

hükmünü sordu. Onlar, bu şekilde olduğunu söyleyince, bir Yahudi 

bilginine "Sana, Tevrat`ı Musa ya indiren Allah aşkına soruyorum. 

Zina edenin Tevrat`taki hükmü nedir?" diye sordu, Yahudi bilgini; 

Tevrat`ta recim var. Fakat zina eşraf arasında artınca, şerefli birini 

getirirlerse serbest bırakır, yoksul biri yakalanırsa onu recmeder olduk. 

Bu iki sınıfa eşit ceza için recmi terkettik, kömürle boyayıp, dayak 

vurmayı recmin yerine koyduk."  

Bunun üzerine, Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Allah’ım! Senin emrini 

onlar değiştirdikten sonra ilk uygulayan benim.” Bunun üzerine emir 

verdi ve Yahudi recmedildi." (Müslim, Hudûd, 28) 

 

* Alıntı Başlangıcı - Sorularla İslamiyet 
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Mustafa İslamoğlu Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? 
 

Soru: Selamun aleyküm hocam. Eşim sizi son zamanlarda Youtube’den 

devamlı dinledi ve sohbetlerinize birkaç sefer katıldı. Fakat birkaç hafta 

önce başka bir hocanın tavsiyesi ile Mustafa İslamoğlu'nu dinlemeye ve 

okumaya başladı. Bu durumu yorumlayacak bilgiye sahip degilim o 

yüzden düşünceli ve tedirginim. Siz Mustafa İslamoglu hakkında ne 

düşünüyorsunuz. Ve bu durumda bana tavsiyeniz olur mu? 

Cevap: Aleyküm selam ve rahmetullah 

Malesef eşiniz çok kötü bir tuzağa düşmüş. Kendisine bu ülkenin 

gördüğü en kötü hocalardan biri tavsiye edilmiş. Kim bilir, ballandıra 

ballandıra anlatılan uyuşturucular gibi, nasıl da yaldızlayarak 

anlatmışlardır bu reformist türedi şahsı! 

Eşinizin okuduğu kitaplar veba yayar ve kanserlidir. (Hem veba, hem 

kanser!) 

Bu sahıs, Şia ideolojisinin ve mason Afgani ve Abduh’un reformist 

aklının (akılsızlığının) Türkiye'de yayılması için uğraş gösteren bir 

şahıstır. 

Kitaplarında, Efendimiz aleyhisselam'ı ve sahabesini tezyif eder ve 

faziletlerini inkar ederek iftiralarda bulunur. Örneğin, 'Üç 

Muhammed(!)' isimli kitabı, kıymetli Peygamberimiz ve dava 

arkadaşlarına kusmukçuklar saçar! (Allah’ın selamı öncülerimize) 

Özellikle Hazreti Ömer'e attığı 'ezanı değiştirdi(!)'  ve 'Uhud'da 

savaştan en önce o kaçtı(!)' iftiraları da, içinde gizlediği Şia damarının 

bir tezahürüdür. (Şia'nın en sevmediği sahabi, mü’minlerin emiri 

hazreti Ömer'dir. -radiyallahü anh-) 

Mezhep imamlarımıza attığı, 'Yahudilere meyletmişler(!)' iftirası ise, 

yukarıdaki hezeyanlarının yanında bir yel gibi kalır. 
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Ahmed bin Hanbel'e attığı, 'Müsned'inden zalim sultanlarla alakalı 

hadislerin tamamını kaldırmıştır(!)' iftirası ise, gözümüzün içine baka 

baka sizi kandırıyorum demek gibidir. Müsned oradadır. Zalim 

sultanlarla alakalı hadisler de içinde duruyor. Açıp okuma zahmetine 

girmediği için, mezhepsiz bir adamın kitabında attığı bir yalanı 

sahipleniyor ve hayatta olmayan ve kendisini savunamayacak olan bir 

müctehide, teraziden, hesaptan hiç korkmadan iftira edebiliyor. 

(Mahşer günü, iftiralarla karalamaya çalıştığı bu sahabelerle ve bu 

imamlarla gerçekleşecek olan kul hakkı yüzleşmesini, Allah bu dervişe 

de göstersin.) 

Bu şahsın, kabir azabına inanmadığını biliyorum, ama daha kötüsü, 

teraziye, Mizân’a inanıyor gibi de görünmüyor! (Bu denli kolayca iftira 

atabildiğine göre...) 

Kendisine sultanlarla alakalı bu hadisler gösterilince, konuyu başka bir 

mecraya çekip kıvırarak, laf cambazlığı ile sıvışmaya çalışıyor. 

Kibri ve egosu o nisbette büyümüş ki, ne geri adım atabiliyor, ne tövbe 

edip 'yanılmışım' diyebiliyor. 

Kadınların, muayyen hallerinde camiye girebileceğini(!) iddia etmesine 

ve o günlerde oruç tutabileceğini(!) uydurmasına ise hiç girmiyorum. 

Akıllı bir insan, sırf kitapları daha fazla satsın diye, ‘semenen kaliylen’ 

küçük bir dünya menfaati karşılığında ahiretinden nasıl bu kadar kolay 

vazgeçebilir ve 1400 yıllık müktesebâtın işine gelmeyen büyük bir 

kısmını nasıl yok sayabilir işte örneği?  

Altın kaseyi, kerpiç kaseyle takas etmek böyle bir şey olsa gerek. 
 

Hadis inkarcıları, şeytanın yâverleri! 

Mealizm dininin sahte peygamberleri! 

Kankası Abdülaziz Bayındır'ın, Ebubekir Sifil ve İhsan Şenocak hocalar 

karşısında yaptığı münazaralardan aldığı 8-1 ve 6-0 lık tarihi hezimetler 
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sonrasında, bu iki Ehli Sünnet hocanın münazara davetlerinin 

hepsinden kaçmasını normal karşılıyorum. 

Çünkü hakkın karşısında bâtılı savunmak zordur. Hile ister…  

Musa'nın karşısındaki büyücüler gibi, ipleri yılan diye bize yutturmaları 

gerekiyor. 

Bence yanına Abdülaziz Bayındır ve beyaz atlı prensi Mehmet Okuyan’ı 

da alıp, bu iki hocadan bir tanesinin karşısına çıkmalı. (Üçe karşı tek! 

Belki bu şekilde biraz dengeden bahsedebiliriz…) 

Lütfen eşinize, 'Hazreti Ömer'e iftira eden Şia sevdalısı hoca!' ve 

'Boşuna salavât getirmeyin! (Buhari - Müslim'e kin kusan sapkın hoca!)' 

isimli videolarımızı izletin. Bu tahrifçilerin içyüzüne biraz değindim. 

Kendisine bu yazdıklarımı da okutun. İnşaallah, bu kanser çok 

yayılmadan ciddi bir kemoterapi ile damarlarından sökülüp atılır. 

Yardım ve hidayet Allah'tandır. 

Ayrıca, eşinize, bu sünnet düşmanı adamı tavsiye eden kişi her kim ise, 

kocanızın düşmanı oldugunu ve ona bu dünyada daha büyük bir 

kötülük yapamayacağını da bilin. 

Bu kadar Ehli Sünnet hoca varken, yeni bir din(!) getirmek isteyen böyle 

reformistlere nasıl yönelir insan, ben şaşırıyorum? 

Bizim dinimiz 1400 yıllık bir dindir. 

Arkeolojik kazılarda keşfedilmiş 100 yıllık yeni bir din(!) getiren kişi kim 

olursa olsun ona inanmayın! 

Hristiyanlar ve Yahudiler gibi bu dini tahriş ve tahrif etmek istiyor 

demektir. Süslü kelimelerine ve ağızlarının içinde dillerini 

yuvarlamalarına aldanmayın! 

14 asırlık İslam ağacını yıkmak istiyor, koparmak istiyorlar. 

Allah'ın izniyle biz buradayız; Dokunamazlar bile... 
 

Çünkü "Ona ancak temizlenenler dokunabilir." (Vâkıa 79) 
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Beni tanıyanlar bilir.  

‘Ben inanmıyorum’ diyen adamlara bile saygım vardır. Asla baskı 

yapmam, hakaret etmem.  

Allah'ın, kulunun tercihine sabrettiği gibi, ben de bir kul olarak 

inançsızlara sabrederim ve o kimse dinden konu açmadıkça da ona 

dinden bahsetmem.  

Lakin dine hakaret etmeyen inançsızlara bu kadar hoşgörülü olan ben, 

İslam'a ve kutsallarına hakaret eden inançsızlara ve reklam adı altında 

kadınları bir köle gibi soyup teninden para kazanan ahlaksızlara karşı da 

nükleer bir nefrete sahibim aynı zamanda... 

Allah ömür ve şevk verdikçe, her alanda bu kadın sömürücülerine karşı 

da mücadelemi sürdüreceğim inşaallah.  

 

 
 

1. Fethullah Gülen,  

2. İskender Evrenesoğlu, 

3. Ahmed Hulusi, 

4. Edip Yüksel.  

 

Dördü de ılımlı, dilimli yeni bir İslam'ı anlatıyor ve dördü de aynı ülkede 

yaşıyor! 

Amerika!! 

Sizce tesadüf mü? 

Tesadüf, Ateistlerin tanrısıdır ve ben de, Allah'tan başka tanrılara 

inanmam...
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Selefi Akidesini Savunan Bir Adamla Evlenmeyi 

Düşünüyorum, Ne Dersiniz? 
 

Soru: Es selâmu aleykum, Hocam tevafuk oldu vehhabi selefiler 

videonuzu gördüm, paylaşımlarınızı inceledim ve anlatımınızı ikna edici 

buldum. Selef/Selefi salihin anlamlarına baktığımız zaman gayet ehli 

sünnete uygun bireyler gibi, sadece te'vilden uzaklar. Ama akidenin 

esaslarına baktığımız zaman hiçte öyle değil, hatta sünnete uymayan 

ideolojiler bile içeriyo. Mesela Tarikatler bidattir deniyo, caminin bidat 

olduğunu söyleyen var, vird çekmek, rabıta bunlar hep bidat deniyor, 

ama araştırdığım kadarıyla asrı saadette bunlara örnekler var. Mesela 

Ebu Bekir'in (r.a.) sessiz zikri gibi... 

Ben selefi akidesine mensup biri değilim fakat evlenmeyi düşündüğüm 

adam bu akideyi savunuyo. Sizden bu konuda yardım isteyeceğim 

mümkünse bana önerebileceğiniz kaynaklar dinlememi tavsiye 

edebileceğiniz sohbetler varsa eğer belirtebilir misiniz? Çok baktım 

fakat elime tatmin edici bi kaynak geçmedi... Yardımcı olabilmeniz 

mümkün müdür? 

Cevap: Ve Aleyküm Selam, 

Selef demek, ilk dönem alimleri demektir. Lakin günümüzdeki Selefiyim 

diyen kişilere baktığımızda, bu ilk dönem alimlerin görüşlerinden 

işlerine geleni aldıklarını, işlerine gelmeyenleri reddettiklerini ve hatta 

kimi zaman bu selef alimlerini bile sapıklıkla itham edebildiklerini 

görüyoruz. 

Her adamın bir babası olur. 

Eş adayınız, selef alimlerine bağlı olduğunu söylüyorsa, mezhebi 

günümüze kadar ulaşmış olan 4 müçtehid alimden, yani İmam Ebu 

Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmed'den hangisine bağlı 

olduğunu sorun. 
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Yok eğer 'biz hepsinden karışık alırız' diyorsa, bu kişi müçtehidlik 

iddiasında bulunan bir sapkındır. 

“Kur'an ve Sünnetteki delilleri ben onlardan daha iyi bilirim” demek 

istiyor! 

Bu konuda özellikle kız tarafından çok şikayet mesajları alıyorum. 

Kızın babası, damadın akidesini sormadan, namaz kıldığına ve sakalına 

bakıp Müslüman olduğuna kanaat getiriyor ve kızını veriyor. 

Evlilik akdinden sonra çocuk gerçek yüzünü gösteriyor ve kızı Suriye'ye, 

Vehhabi-Selefi terör örgütlerinin eğitim kamplarına götürüyor. 

Sonra kızın ana-babası, 'namaz kılıyordu bilemedik hocam' diye 

ağlamaya başlıyor. 

Müslümanım demekle bitiyor mu, insan bi akidesini sorar;  

Vehhabi'si var, Şii'si var, Mealisti var… 

Eş adayınızın, Daeş(Işid) ve Nusra gibi Vehhabi-Selefi terör örgütlerine 

bakışını öğrenin. 

Oy kullanma konusundaki bakışını sorun. 

Tekfirci mi, tarikat ve cemaatleri tekfir ediyor mu araştırın. 

Yine ümmetin çoğunluğunu tekfir ediyorsa, inatta rütbe atlamış ve 

artık Haricilerden olmuş demektir. 

‘Allah nerdedir’ diye sorun. ‘Göktedir’ derse, Allah'ı yarattıklarına 

benzetmiş bir tecsim ve teşbihçi olduğunu anlamış olursunuz. 

Takiye yapanların çoğu, burada gerçek yüzlerini ortaya koymak 

zorunda kalırlar. 
 

En önemlisi de 4 hak mezhepten birine tâbi değilse, söz ya da nişan ne 

bağınız varsa kopartın, yoksa hayatınız kararır... 

Vehhabi-Selefilerin, tıpkı Şii'ler gibi 72 sapık fırkadan olduklarının 

delillerini, yazılarım ve sohbetlerimin linkleri olmak üzere 

gönderiyorum. (Vehhabi – Kerem Önder Resmi Sitesi) 

https://keremonder.com/search?q=vehhabi
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Selefi Kişilerden Sohbet Dinlenir mi? 
 

Soru: Hocam sorum şudur. Kıbrıs’ta bizim okulda Selefi çok. Yakınlarda 

cami olmadığı için cuma namazlarında onlara katıldığımız oldu. Çok 

şükür artık camiye gitme imkanımız var. Selefilerin arkasında namaz 

kılınır mı? Selefi kişilerden sohbet dinlenir mi? 

Cevap: Selamün aleyküm 

Selefi - Vehhabiler ehli bid'attir. 

Hiçbir müçtehide tâbi olmazlar ve kendilerinin müçtehid olduğu 

iddiasındadırlar. İmamları, sapkın İbni Teymiye ve İbni 

Abdülvehhab'dır. 

'Allah gökte oturur' diyerek onun bir mekana muhtaç olduğunu 

söylerler. 

Kalpleri arızalı olduğu için, müteşabih ayetleri keyiflerine göre yorumlar 

ve Allah'ın sıfatlarını inkar ederek O'nu yarattıklarına benzetirler.  

Oysa bu teşbih(benzetme) akidesidir ve küfürdür. 

Harici kafasına sahiptirler. Kendilerine tâbi olmayan tüm ümmeti tekfir 

ederler. 

Şu anda dünya üzerinde İslam'ın adını kullanarak masum insanları 

katleden Işid, Nusra ve Boko Haram gibi bir sürü terör örgütünün 

inanışının da Vehhabi - Selefi akidesi olması bir tesadüf değildir. 

 

Bırakın sohbetlerine gitmeyi, bu mezhepsizleri gördüğünüz yerde 

şeytan görmüş gibi kaçın. 

Zira, Abdullah İbni Mesud, İmamı Azam, İmam Malik ve İmam Ahmed 

bin Hanbel gibi alimleri beğenmeyen ve bu müçtehidlere din 

öğretmeye çalışan adam, çoktan şeytanın askeri olmuş demektir... 

Örnek olması açısından, bid'at ehline karşı sahabenin tavrına bakalım: 
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Nâfi (radiyallahü anh) demiştir ki: 

Abdullah İbn Ömer (radiyallahü anh)'in kendisiyle mektuplaştığı Şam’lı 

bir arkadaşı vardı. (Onun kader inancını kabul etmediğini öğrenen) 

Abdullah İbn Ömer, O'na (şu mealde bir) mektup yazdı: 

"Senin kader hakkında bir takım (inkarcı) sözler söylediğin (haberi) 

bana ulaştı. (Binaenaleyh) sakın bir daha bana mektup yazma.  

Çünkü ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi: 

'Benim ümmetim içerisinde kaderi inkar eden bir takım kavimler 

ortaya çıkacaktır' derken işittim." (Sünen-i Ebu Davud, Sünnet: 4613) 

 

Resulullah aleyhisselatü vesselam ve sahabeleri gibi inanmayanlar 

bizden değildir: 

“Eğer onlar da SİZİN İNANDIĞINIZ GİBİ İNANIRLARSA doğru yolu 

bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. 

Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (Bakara 137) 
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Selefi ve Kemoterapi… 
 

Soru: Selâmün aleyküm, kandiliniz mübarek olsun. 

Öncelikle aklıma takılan birşeyi sormak istiyorum mümkünse. 

Komşumun oğlu Konya'ya okumaya gitti. Geldi, sakallı selefi salihin diye 

bi grupta. Bilmiyorum bana bazı şeyleri garip geliyor, ayetlerle 

konuşuyor, bilmediğim için tartışmaya giremiyorum. Namaz kılarken 

bazı şeyleri değişik bizim gibi kılmıyor. Sünnetleri terkediyor. Sürekli 

Bakara, Ali İmran, Ankebut surelerinden ayetlerle savunmaya geçiyor. 

Diyanetin imamının arkasında namaz kılmıyor. Cumaya gitmiyor, daha 

bir sürü şey. Ne yapmak lazım? Bugün camiye gitmedim, tesbih namazı 

kıldıracaktı fakat vazgeçti ve ben çok üzüldüm. Ne yapmak lazım, daha 

bir sürü şey, kafam karıştı. 

Bilgi verirseniz Allah razı olsun. Bir sürü birsürü şey. Oy kullanmadı 

mesela halifelik var diyor. 

Bi kitapçı var, ondan sürekli kitap alıyor, oruca bir gün sonra başladı 

hilal görünmedi diye. İmsakiyeden nerdeyse bi saat sonra niyetlendi, 

diyanet yanlış diyo lütfen bilgi verin hakkınızı helal edin... 

 

Cevap: Ve aleyküm selam ve rahmetullah 

Maalesef komşunuz Vehhabi olmuş. Yani kalp kanserine yakalanmış! 

Selefîlik adını kullanan bu Vehhabiler, Ehli sünnet değildir. Muhammed 

aleyhisselam’ın şeriat caddesinden ayrılmış, ve hevalarını ilah 

edinmişlerdir. 

Bu bâtıl yolcular, kendi görüşlerine uymayan bütün Müslümanlara kafir 

damgası vururlar. 

Kur’an’da geçen müşriklerle alakalı tüm ayetleri Müslümanlara 

uyarlayarak kafir hükmü basar ve daha sonra Işid'in yaptığı gibi 

Müslümanların kafalarını keser ve mallarına el koyarlar. 
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Mesela, "Onlar (kâfirler), atalarını sapıklıkta buldular ve peşlerinden 

koşup gittiler." (Saffât 69 - 70) ayetlerini bir Müslümana söyler ve 

'Hanefî mezhebine uyduğun için, atalarına uymuş oldun. Ama bu ayet, 

atalarına uyanların kafir olduğunu söylüyor' diyerek ayete hevasına 

göre mana verir ve kolaylıkla bir Müslümana kafir deme cür'etini 

gösterirler. 

Halbuki yukarıdaki ayetlerin tefsirlerini inceleyenler görürler ki, bu 

ayetler puta tapanlar hakkında inmiştir. 

Bir Müslüman, Resulullahın vârisleri olan âlimlere uyarsa, müşriklere 

uymuş olmaz. 

Yakup aleyhisselam, ölürken oğullarına sordu: "Benden sonra kime 

kulluk edeceksiniz?" 

Oğulları dediler ki: "Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı 

olan tek Allah’a kulluk edeceğiz." (Bakara 133) 

Yine oğlu Yusuf aleyhisselam buyurdu ki: "Atalarım İbrahim, İshak ve 

Ya'kub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız 

bize yakışmaz..." (Yusuf 38) 

Demek ki, atalarımız Müslüman ise, müşrik değil ise, onlara uymamız 

lazımdır. Yusuf nebi, Müslüman olan atalarının yolundan gittiğine göre, 

biz de Müslüman atalarımızın, yani mezhep imamlarımızın ve ehl-i 

sünnet âlimlerinin yolundan gitmeliyiz. 

Övgüler ve selam üstüne olsun, Allah'ın Peygamberi şöyle buyurdu: 

"Ahir zamanda bazıları, sizin ve atalarınızın yolundan ayrılıp, 

sünnetimden uzak kalacaklar, onlardan uzak durun." (Müslim) 

Ayrıca bu Selefici gencin, namaz kılarken sünnetleri terketmesi, 

Peygambersizlik mezhebinden olduğunun bir göstergesidir. 

Bu kanserli hastanın, bir an evvel kemoterapiye alınması lazımdır ki, 

çok geç olmadan Haricîler gibi dinden çıkmasın. 
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Bunların mantığı, halifemiz Hz. Ali'nin katilleri olan Haricîlere dayanır. 

Onlar da, Hz. Ali gibi bir sahabiyi keserken Allah'ın ayetlerini okuyorlar 

ve 'Ali’yi öldürmekle sevab işledik!' diyorlardı!  
 

Bu Genci Kurtarmak İçin Neler Yapılabilir: 

Çocuğun babası ve anası dirayetli ise, oğullarına ciddi yaptırımlarda 

bulunması lazımdır. Gerekirse okuduğu okulu değiştirmeye kadar 

varacak planlar yapmalıdırlar. İnternetten görüştüğü kişilere dikkat 

etmelidirler. Arkadaş listesinde kayıtlı olan Ebû'ların tamamı 

Vehhabidir. Bu çocuğu ifsâd edenler onlardır. (Bu yıl ülkemizden 2000 

kadar genç, cihad davetiyle kandırılmış ve helak olmaya çağırılmıştır. 

Bu sahte davete iştirak edenlerin hem dünyası, hem de ahireti helak 

olur, murdar giderler!) 

Aile olarak bu konuda bazı önlemler almazlarsa, yakın zamanda bu 

kanser hastasının iki belirtisini göreceklerdir. 

1) İlk belirti, babasına ve annesine, ‘Selefi olmadığınız için siz müşrik 

oldunuz. Müşriklerin de, Müslüman evlad üzerinde bir söz hakkı yoktur.’ 

diyecek ve evi terkedecek. 

2) İnternetten tanıştığı, yüzü peçeli, adını gizleyen Ebû bilmemnelerle, 

Suriye'ye Müslüman kesmeye gidecek. (Bu Vehhabilerin, Yahudi ve 

Hristiyanlara asla eli kalkmaz. Sadece müslümanları kesebilirler.)  

Birkaç ay sonra, gariban Müslümanlardan kestikleri kafaları önlerine 

dizecek ve Selefî yoldaşlarıyla sırıtarak Selfie pozu verecektir… 

Aşağıda, bu kardeşimizin manevi olarak tedavi edilebilmesi için gerekli 

olan birkaç yazımı ve reddiye yaptığım videolarımı paylaşıyorum. 

Komşunuza iletin ve oğluna izletmesini tavsiye ettiğimi söyleyin. Eğer 

gözleri kör ve kulakları sağır değilse, bu ikazdan sonra uyanacaktır. 

Hidayet ancak Allah'tandır. 

Kurtuluşu için dua edeceğim vesselam... 
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Selefiler, ‘Siz, Allah İşitir Deyince Neden Teşbih 

Olmuyor’ Diye Soruyorlar? 
 

Soru: Hocam selamün aleyküm, Benim şöyle bir sorum olacaktı, Selefiler 

‘Allah arşta’ deyince mahluklara benzetmiş oluyoruz da ‘Allah işitir, Allah 

görür’ deyince neden benzetmiş olmuyoruz diyorlar. Bu meseleyi açıklar 

mısınız? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Mezhepsiz Selefiler, eğer selef alimlerimiz gibi 'Allah, istiva etmiştir' 

deyip orada dursalardı ve 'Allah oturdu, ayaklarını sarkıttı' gibi tecsim 

ve teşbih ifade eden kelimeleri söylemeselerdi, ehli bid'at 

olmayacaklardı. 

Ama onlar, selef alimlerini terkedip Haricilere ve seleften 6 asır sonra 

gelen İbni Teymiye'ye tâbi oldular ve Allah'ı yarattıklarına benzettiler. 

Peki biz, 'Allah işitir' deyince neden teşbih olmuyor? 

Alimlerimiz, bize Allah'ın subuti sıfatlarını tarif ederken şöyle derler: 

Allah'ın Subûti Sıfatları (Sıfat-ı Sübutiyyesi): 

1- Hayat: Allah Teâlâ'nın hayat sâhibi olması demektir. Allah Teâlâ 

diridir. Hayatı, mahlûkların hayatına benzemeyip, zatına layık ve 

mahsûs olan hayat, ezelî ve ebedidir. 

2- İlim: Allah Teâlâ'nın her şeyi bilmesi, ilminin her şeyi kuşatması 

demektir. Allah Teâlâ herşeyi bilir. Bilmesi mahlûkâtın bilmesi gibi 

değildir. 

3- Semi’: Allah Teâlâ'nın her şeyi işitmesidir. Allah Teâlâ işitir. Vâsıtasız, 

cihetsiz işitir. İşitmesi, kulların işitmesine benzemez. 

4- Basar: Allah Teâlâ'nın her şeyi görmesidir. Allah Teâlâ görür. Aletsiz 

ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir... 
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Görüldüğü gibi, Allah'ın işitmesi ve görmesi gibi sıfatları, asla 

yarattıklarının işitmesine ve görmesine benzetilmez ve tenzih edilir. 

Vehhabi-Selefiler ise, Allah'ın arşta zatıyla oturduğunu söylediler.  

Tenzih etmediler ve benzettiler! İşte, büyük sapma buradadır. 

İmamların imamı Ebu Hanife (rahimehullah) konu hakkında şöyle der: 

"Bilmiyorum, Rabbim semada mı yoksa arzda mıdır?" diyen kimse kâfir 

olur. Keza "Allah, arş üzerindedir" diyen de; "Bilmiyorum, arş semada 

mı, yoksa arzda mıdır?" diyen de böyledir. (Zira bu sözlerde, Allah'a 

mekan isnadı vardır.) 

Allah'a dua ederken yukarıya yönelinir, aşağıya değil. Çünkü aşağının 

rubûbiyet ve ulûhiyet vasfı ile ilgisi yoktur. Nitekim hadiste şöyle 

rivayet edilir: Bir adam Hz. Peygamber'e siyah bir cariye getirdi ve 

‘benim üzerime mü'min bir köle azad etmek vacip oldu. Bu kâfi midir?’ 

diye sordu. Hz. Peygamber de cariyeye "Sen mü'min misin?" diye 

sordu. Câriye de "Evet," diye cevap verdi. Hz. Peygamber "Allah 

nerede?" diye sorunca, câriye semaya işaret etti. Bunun üzerine 

Peygamberimiz: "Bu câriye mü'mindir, azat et." buyurdu. (Müslim, el-

Mesacid, 33; Ebû Davud, es-Salat, 167.) (Ebu Hanife - Fıkhül Ebsât) 

Yine Ebu Hanife (rahimehullah) şöyle dedi: 

"Allahu Teâla mahlukların sıfatı ile tavsif edilemez. O'nun gazabı ve rızası 

keyfiyetsiz sıfatlarındandır. Sünnet ve Cemaat Ehli'nin görüşü budur. Allah 

gazap eder ve razı olur. ‘Onun gazabı, cezalandırması, rızası da, sevabıdır’ 

denemez. Biz onu, kendisini tavsif ettiği gibi tavsif ederiz. O birdir, hiç bir şeye 

muhtaç değildir. Doğurmamış, doğurulmamıştır, kendisine hiç bir şey denk 

değildir. Hayy, Kayyum, Kadir, duyan, gören, bilen O'dur. O'nun eli, kullarının 

elleri üzerindedir, fakat kulların eli gibi bir uzuv değildir. O ellerin yaratıcısıdır. 

O'nun yüzü, yarattıklarının yüzü gibi değildir. O bütün yüzlerin yaratıcısıdır. 

O'nun nefsi yarattıklarının nefsi gibi değildir. Bütün nefislerin yaratıcısı O'dur. 

"Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Duyan ve gören O'dur." (Şûra 11) (Ebu 

Hanife - Fıkhül Ebsât) 
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Uğur Koşar’ın Kitapları Okunabilir mi? 
 

Soru: Sevgili hocam. Uğur Koşar isimli bir yazar var. Kitapları hakkında 

bir incelemeniz oldu mu? Kitaplarından bazı paragrafları size 

gönderiyorum. Okunabilir mi, okunamaz mı? Teşekkürler 

Uğur Koşar: "Yaradan sana neden Hıristiyan oldun ya da neden Yahudi 

oldun diye sormayacaktır. O sana neden benim yolumda olmadın diye 

soracaktır. Onun yolu sevgi yoludur. Çünkü O sevginin kaynağıdır ve 

unutma tüm mezheplerin, dinlerin yolları O’na uzanır. Şimdi bir çocuk 

Hıristiyan bir toplumda doğmuşsa o nasıl Müslüman olsun? Allah senin 

yüreğindeki sevgiye bakar. Ayırım yapan zihindir. 

Sana, sen bir Hıristiyan’sın derler, ona sen bir Müslüman’sın derler. 

Yaradan huzurunda herkes birdir, O herkesi eşit yaratmıştır, o halde bu 

ayrımı neden yapıyorsun? Sevgi gerçek dindir. 

Yaradan namaz kılmanı ister ve namaz kılmaya izin veren Yaratıcı aynı 

zamanda meditasyonun doğmasına da izin vermiştir. Meditasyon Buda 

tarafından ortaya çıkmış olabilir, fakat Yaradan izin vermeden bir 

ağacın yaprağı bile yerinden nasıl oynasın? 

Sence Yaradan namaz kılmanı ve meditasyon yapmanı neden istemiştir, 

buna neden izin vermiştir? Çünkü namaz kıldığında ya da meditasyon 

yaptığında zihinden arınırsın, içsel yolculuğuna doğru yolculuğa 

çıkmışsındır…” (Kendini Bilen Rabbi’ni Bilir s.142) 

“Önemli olan senin öz niyetindir, sen Tanrı da desen yahut sen Allah da 

desen önemli olan kullandığın kelime değildir. Ben Allah diyorum, batı 

Tanrı diyebilir, doğu Yaradan diyebilir. Tüm yollar O’na uzanır, sen 

Müslüman da olsan, sen Yahudi de olsan senin yolun O’na ulaşacaktır. 

Anlıyor musun?” (Kendini Bilen Rabbi’ni Bilir s.224) 
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Cevap: Yazar hakkında bilgim yoktur, lakin bu gönderdiğiniz satırlar 

Uğur Koşar'a ait ise, kesinlikle süslü sevgi sözcükleriyle işi kotarıp 

dinsizliği meşru göstermeye çalışan bir Karmacı anlamına geliyor. 

Bu tür sapkın inanışta olan ve dinleri çorba etmek isteyen Karma 

felsefecilerine itibar etmeyin. 

Bu şahsın, İslam'dan bağımsız olan bu düşüncelerine göre, Yahudi de, 

Hristiyan da Müslümandır ve doğru yoldadır. Allah onları da, son 

Peygamberine tâbi olmasalar da Cennetine koyacaktır(!) 

 

Yazar böyle söylerken, bakalım yerlerin, göklerin ve bu dinin sahibi olan 

Allah ne buyurmuş: 

"Şüphesiz, inkâr eden Kitap Ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde 

ebedî kalmak üzere Cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların 

en kötüsüdürler." (Beyyine 6) 

Allah Teala bu ayetinde, Ehli Kitaba, yani Yahudi ve Hristiyanlara ve 

sonra puta tapan müşriklere, "inkar edenler" diye hitab ettikten 

hemen sonra, onların ebedi olarak Cehennemde kalacağını söylüyor. 

Ve sonra orada durmayıp, onları "yaratılmış olanların en 

kötüsüdürler" buyurarak, son Peygamberini inkar etmeleri sebebiyle, 

artık yeryüzünde onlardan daha kötü canlılar bulunmadığını da 

bildiriyor… 

Peki kim doğru söylüyor? Uğur bey mi, yoksa Allah mı(!)? 

Yine başka bir sözünde: 

"Yaradan huzurunda herkes birdir..." demiş yazar! 

Oysa Allah'ımız, Kur'an'da tüm insanları üçe ayırmıştır: Mü'min, Kafir, 

Münafık. 

Madem Allah huzurunda insanların hepsi birse, bu kafirlerle münafıklar 

kimlerdir? 
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Ben şimdi Allah'a mı inanayım, bu fantezi yazarına mı? 

Ya da şöyle sorayım: Kafirleri ve münafıkları tarif eden Allah, bu 

ayetlerde boş sözler mi söylemiştir(!)? 

Yine naklettiğiniz başka bir sözünde: 

"...Sevgi gerçek dindir." demiş! 

Yahu sevgiyi anlatmayan ve öğretmeyen beşeri ya da ilahi bir din mi var 

ki? İstisnasız her din, sevgiden ve çeşitlerinden bahseder. 

Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler Allah'ı sevmiyor mu? 

Hepsi der ki, ‘en çok biz seviyoruz.’ 

Ama sevgi eylem gerektirir. Kuru kuruya ben Allah'ı seviyorum, öyleyse 

kurtuldum demekle olur mu? 

Hitler de Allah'ı ve (onlara göre) oğlu İsa'yı çok seven bir Hristiyan'dı! 

Milyonlarca masumu katletti ama... 

Seviyorsan, Yaradana itaat etmen gerekiyor. Seven sevdiğine itaat 

eder. Bakın Allah'ımız, sevgi iddiasında bulunanlar hakkında son 

Peygamberi Muhammed aleyhisselam'a ne emrediyor: 

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

günahlarınızı bağışlasın...” (Âl-i İmran 31) 

Allah'a ve Resulüne itaat edilmeden kurulan tüm sevgi sözcükleri, hayal 

gücüne yaslanarak yazılmış olan bir roman gibi hükümsüzdür. 

Tedavülden kalkmış olan para kağıtları gibidir... 

Daha aşağıda, namazla meditasyonu aynı safa koyduğu bölüme hiç 

girmeyeceğim, midem kaldırmıyor! 
 

Allah Teala, bu yazara ölmeden önce tövbe ve hidayet; yazdığı bu tür 

kitaplardaki itikâdi yanlışlarını ve saptırdığı insanları düzeltebilmesi için 

de zaman versin... 
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Size Hakaret Ettim, Helallik İstiyorum Hocam… 
 

Soru: Selamün aleyküm hocam. Nasıl başlarım bilmiyorum, ben 

“Arnavutların İslam'a uymayan iki âdeti” isimli sohbetinizi izledim. 

Videoyu yayınlayan gruptaki kişilerin hepsi de Arnavut. Onlar bu video 

için size hakaretler ederken ben de sizi tanımadan araştırmadan 

hakaretlere katıldım. Çok utanıyorum. Sonra Arnavutlar hakkındaki 

diğer sohbetlerinizi izleyince çok büyük bir hata yaptığımı anladım. 

Profilinizi buldum, yazılarınızı fetvalarınızı okudum ve sizin gerçek bir 

Ehli Sünnet hoca olduğunuzu anladım. Çok çok özür dilerim lütfen bu 

Arnavut kardeşinize hakkınızı helal edin hocam. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam kardeşim 

Ben de sizin gibi bir Arnavut'um. Bizim atalarımız, Osmanlı ordusunun 

akıncılarından olduğu için, savunmada kalmayı değil, hücum etmeyi 

severim. 

Dini tahrif eden bütün bid'at hareketlerine reddiye yaptığım gibi, 

cehaletten ve âdetlerden dolayı İslam'a uymayan fiiller işleyen insanları 

da uyarmak, "Hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin." 

hükmü sebebiyle, bir davetçi olarak vazifemdir. (Bakara 42) 

Öncelikle bilmelisiniz ki, benim sohbet meclisime gelen insanların 

yarıdan fazlası Arnavut'tur. Eğer olmayan birşeyler anlatıp iftira ediyor 

isem, bu Arnavut'lar bizim ilim meclisimize niye geliyorlar, insan hiç 

düşünmez mi? 

Arnavutlar, kendilerine iftira eden(!) bir adamı konuştururlar mı hiç? 

Demek ki doğru ve yaşanmış olan şeyleri anlatıyorum ve etrafımdaki 

insanlar, alışageldikleri âdetlere göre değil, İslam'a göre hayatlarını 

şekillendirmeye başlıyorlar. 

Oysa bize iftira ve hakaretler eden insanlar şu ayeti bilselerdi; 
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"Ve enzir aşîratekel akrabîn - (Önce) en yakın akrabanı uyar." (Şuarâ 

214) 

Allah Teala bu ayette, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'a, 

"uyarmaya önce kendi insanlarından ve akrabalarından başla" diye 

emrediyor. 

Peki zamane hocalarının çoğu ne yapıyor?  

Kendisi ve yakınları haricinde kim varsa onlara giydiriyor.  

Kendileri hep kusursuz!! 

Bu derviş ise, birçok hocanın aksine, çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına 

batıran bir hatiptir. 

Bundan sebep, düzeltmeye önce kendim, sonra etrafımdaki insanlar ve 

sonra diğer Müslüman kardeşlerimle devam etmem Muhammedî bir 

yöntemdir. (Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun) 

 

Allah'ın Peygamberi'nin şu tehdidi varken ben nasıl susabilirim, deyin? 

"Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, siz ya iyiliği 

emretmeye ve kötülükten nehyetmeye devam edersiniz ya da Allahu 

Teala yakında sizin üzerinize azabını gönderir. Sonra siz dua edersiniz 

ama Allahu Teala duanızı kabul etmez." (Tirmizi) 

 

Şu hadisin beyan ettiği kadar da mı imanımız yok, hak aşkına? 

Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“Sizden kim bir münker (kötülük) görürse onu eliyle değiştirsin; buna 

gücü yetmezse, diliyle onun kötülüğünü söylesin; buna da gücü 

yetmezse, kalbiyle ona buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.” 

(Müslim, İman, 78; Tirmizî Fiten, 11- Nesaî iman 17 İbn Mâce, Fiten, 20) 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

479 

Helalliğe gelince… 

Şu yazdığınız özür yazısında samimi olduğunuzu düşünüyorum ve size 

hakkımı helal ediyorum kardeşim. 

 

Umuyorum ki, sizin bizi araştırma ve tanıma zahmetine girdiğiniz gibi, 

diğer Müslüman kardeşlerim de o tatlı iftira rüzgarına kapılmadan bizi 

araştırır, Arnavutlar hakkındaki tüm sohbetlerimi izler ve hakkımda 

yapılmak istenen bu çirkin algıya karşı bir savunmaya geçerler. 
 

"Ves selâmu alâ menittebeal hüdâ - Selâm, doğru yola uyanlara 

olsun." 

 

Arnavutlar hakkındaki sohbetlerim: 

Kerem Önder- Arnavut (YouTube) 

 

Şeyhe ve Alimlere Hürmet Etmek Şirk mi? 
 

Soru: Selamün Aleyküm hocam. Şeyhinin elini öpmek ona hürmet 

etmek ondan aşağıda oturmak bazı sapkınların dediği gibi şirk midir? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Muhammed aleyhisselam'ın huzurundayken, başına kuş konmuş gibi 

bir edeple ve hürmetle oturan sahabiler müşrik miydiler(!)? 

Peygamberimiz, her hutbeye çıktığında, tâbi oldukları Peygamberi 

alçaktan izleyen sahabiler şirk mi koşmuşlardır(!)? 

Efendimiz aleyhisselatü vesselam, Hudeybiye'de saçlarını kestirip 

“bunları sahabilere dağıtın” emrini verdikten sonra, mübarek 

saçlarından bir tel olsun almak için birbiriyle yarışan sahabiler şirk içine 

mi düşmüştür(!)? 

https://www.youtube.com/results?search_query=Kerem+%C3%96nder+Arnavut
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Kâb b. Mâlik ve arkadaşları (radiyallahü anhüm), affedilmelerine ilişkin 

ayetler inince, Rasûlullah'a giderek mübarek ellerini öpmüşlerdir. 

Allah'ın affettiği bu sahabiler bir insanın elini öperek şirk mi işlemiştir? 

Daha önemli soru şudur: 

Sahabi efendilerimiz, öncülerimiz; tüm bu hürmet ve sevgi tezahürü 

içindelerken, tevhid Peygamberi olan Muhammed aleyhisselam, 

talebelerini neden bu kötü işlerden(!) beri etmemiştir? 

Bize İslam dinini getiren Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'a 

hürmet ve saygı nasıl caiz ise, onun getirdiği dini nakleden ve öğreten 

sahabeye, alimlere ve şeyhlere de hürmet ve saygı göstermek öyle 

caizdir. 

Bunun şirk olduğunu söyleyenler, olsa olsa rahmet Peygamberi 

Muhammed aleyhisselam ve sahabeleri ile ciddi problemleri olan 

Mealistler ve Selefîcilerdir... 

 

Useyd İbnu Hudayr radıyallahu anh anlatıyor: "Ensardan mizahçı bir zat 

vardı. (Bir gün yine) konuşup yanındakileri güldürürken, Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm elindeki çubuğu (şaka yollu) adamın böğrüne 

dürttü. Bunun üzerine adam: 

"Ey Allah'ın Resülü (canımı yaktınız). Müsaade edin kısas yapayım!" 

dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: "Haydi yap!" buyurdu. Adam: 

"Ama üzerinizde gömlek var, benim üzerimde yoktu (kısas tam olması 

için çıkarmalısınız)!" 

Adamın talebi üzerine, Aleyhissalâtu vesselâm gömleğini kaldı(rıp 

böğrünü aç)tı. Adam, Resülullah'ı kucaklayıp böğrünü öpmeye başladı 

ve: 

"Ben bunu arzu etmiştim ey Allah'ın Resülü!" dedi." (Ebu Dâvud, Edeb 

160, (5224) 
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Şia, Hadisleri İnkar Eder mi? 
 

Soru: Selamun aleyküm Hocam. 

Şii’ler, hadisleri inkar ederler mi? 

Cevap: Ve aleyküm Selam 

Şia, 10-15 kadar sahabe hariç diğer tüm sahabeleri 'kafir' olarak 

gördüğü için, onlardan hadis rivayet etmez. 

Ne gariptir ki, Kur'ân'ı mushaflaştıran sahabeler de, onların kafir 

dedikleri aynı sahabelerdir! 

Şia'nın kafirler diyerek hitab ettiği sahabe efendilerimiz hakkında, Allah 

Teala Kur’an’da şöyle buyurmuştur: 

"İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara 

uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı 

olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan ve içinde ebedî 

kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır." (Tevbe 

100) 

Allah buyudu ki, "hem Ben onlardan razıyım, hem o sahabeler Benden 

razıdır." 

Şia buyurdu ki, ‘Allah razı ama biz razı değiliz!’ 

Sizden kim razı olsun nasipsizler? 

 

Yine Rabbimiz Teala, sahabelerden bahsettiği başka bir ayetinde: 

"...İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve 

savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan 

harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah, 

hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir. Allah, bütün 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Hadid 10) 
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Allah Telala’nın şu ayetine bakın ki, "Allah, sahabelerin hepsine de en 

güzel olanı (cenneti) va’detmiştir..." buyuruyor. 

Şii’ler ise diyor ki, ‘Hayır, sahabeler Cehenneme gidecektir!’ 

Şimdi biz kime inanalım(!)? 

 

Şimdi de meşhur rıdvan biatından bir delil getirelim: 

"Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan razı 

olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu 

vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler 

nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir." (Fetih 18-19) 

 

Rabbimiz bu ayette de, Hudeybiye'deki o ağacın altında, Resulullah 

aleyhisselatü vesselam'a biat eden 1400 sahabenin tamamından razı 

olduğunu, "Ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan razı 

olmuştur" kelimeleriyle bildiriyorken, sahabeye bu kin neden? 

 

Peki bu Şia'ya ne oluyor ki, Allah'ın “onlardan razıyım” dediği insanlara 

'kafirler' diyerek, rivayet ettikleri hadisleri toptan inkar edebiliyorlar? 
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“Sadece Kur’an” Diyenler, Çocuklarını Sünnet 

Ettirmiyor! 
 

Soru: Hocam sizi ilk Youtube'da dinledim ve Facebook'tan profilinizi 

buldum. Muhakkak cevap vereceğinize inanıyorum inşaallah. 

Bu aralar Işid’in kadınları af buyurun sünnet etme olayı var. Face'te 

haber sayfasına ayetlerle yorum yapan biri, erkek sünnetinin bile 

Kur'an'da olmadığını ve kendi çocuklarına yaptırmayacağını, sünnetin 

sadece bir gelenek olduğunu söylüyordu. Peygamberimiz hangi hadisi 

ile sünneti farz kılmıştır? Açıklarsanız çok mutlu olurum. 

Cevap: Kur’an’da olmayan her bir şeyi terketme geleneği, hadis 

inkarcılarının sıklıkla izlediği bir yöntemdir. Bu süpürme yöntemiyle 

Peygamberimiz aleyhisselam’ı aradan çıkartıp, dinin 10 olan emir 

sayısını 3'e indirerek, kendilerince kolay bir din yaşama gayretindeler. 

Bu cahiller, İslam’ı Hristiyanlık gibi tahrif etmek çalışması içindedirler. 

'Kur’an’da sünnet emri yok!' diye sünnet olmamak, en başta 

"...Peygambere uyun..." (A'raf 158) diyen Kur’ân’ı inkardır.  

İslam'da nice hükümler vardır ki, Kur’an’da olmayıp hadislerle farz ya 

da haram kılınmıştır. Örneğin, namazın rekat sayısı, Orucun, Haccın, 

Zekâtın önemli şartları Kur’an’da değil, hadislerde beyan edilmiştir. 

Unutmamak gerekir ki, hadis ilmi, İslam’da yasa koymanın ikinci 

kaynağıdır. “...Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne 

yasakladıysa ondan da sakının...” mealindeki ayet, hadislerin de bir 

yasa koyma kaynağı olduğuna dair, İslam alimleri için şaşmaz bir rehber 

olmuştur. (Haşr 7) 

Çocuklarını sünnet ettirmeyecek olan bu cahil kimse, beş vakit kıldığı 

namazı (Beş mi kılıyor üç mü, o da muamma?) bundan sonra, 

Peygamberimiz aleyhisselam’ın bildirdiği hadislere göre kılmasın o 

zaman, kendisi yeni bir namaz kılma şekli uydursun! (Edip Yüksel gibi) 
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İslam'da Sünnet olmanın delillerine gelince: 

Sünnet olmak Kur’an’da yer almamıştır. Ancak Hz. Peygamber 

aleyhisselam’ın sünnetinde/hadislerinde yer almıştır. 

İslam’da, “fıtrattan olduğu” ifadesiyle daha önceki peygamberlerin 

prensibi olarak zikredilen hususlardan biri de sünnet olmaktır. 

Hanefî ve Malikî mezhebine göre sünnet olmak sünneti hüdâdır, Şafiî 

ve Hanbeli mezhebine göre vacip/farzdır, çünkü bu İslam’ın/Müslüman 

olmanın bir simgesidir. (V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/306-7, 310) 

Sünnet olmak, İslam’ın bir şiarıdır. Bu sebeple, şiarlar/simgeler sünnet 

kabilinden de olsa, farzlar gibi önemlidir. Bu sebeple, sünnet olmayı 

“sünnet” olarak kabul eden alimlerin görüşlerini de bu çerçevede 

değerlendirmek gerekir. İslam ümmeti, hayatı boyunca bu işe böyle 

bakmıştır. Hz. İbrahim aleyhisselam, seksen yaşında iken sünnet 

olduğuna dair -Buharî, Müslim gibi en sahih kaynaklardan gelen- 

rivayetler vardır. (Neylu’l-evtar, 1/111) 

"Hiç kuşkusuz ilk misafir edinen, ilk defa don giyen ve ilk kez sünnet 

olan Hz. İbrahim'dir." (Muvatta, Sıfatu'n-Nebî', 4) 

Sünnet olmak, ondan sonra bütün peygamberlerde ve onlara 

uyanlarda devam etmiş, Efendimiz (aleyhisselam), peygamber olarak 

gönderilinceye kadar sürüp gitmiştir. 

"Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet 

olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek..." 

(Tirmizî, Ahmed b. Hanbel) 

Hz. Peygamber, ileri yaşlarda Müslüman olanlara, seksen yaşlarında da 

olsalar, "Üzerindeki (İslâm'ın hoşlanmadığı) fazla kılları temizle, traş 

et ve sünnet ol." buyururdu. (Kenzul-Ummâl, I, 263) 

Usaym b. Kelib'in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivâyete 

göre, dedesi demiş ki: "Peygamberimiz'e geldim ve İslamiyeti kabul 

ettim. Bunun üzerine Efendimiz (aleyhisselam) şöyle buyurdular: 
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"Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol!" (Ahmed İbn Hanbel III. / 

415; Ebu Davud, Tahare, 129) 

Sünnetin hangi yaşlarda yapılacağına dair ortak bir görüş yoktur. 

Bölgelere göre yedi günlükten, on üç yaşına kadar değişmektedir. 

Çocukların büluğa ermeden sünnet ettirilmeleri babalarının bir 

vazifesidir. Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam) torunları Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin'i, doğumlarının yedinci gününde sünnet ettirmişti. 

Efendimiz aleyhisselam’ın sünnet olmayla alakalı bunca emri varken, 

'Ben oğlumu sünnet yaptırmam!' demek, olsa olsa Peygamber 

düşmanlığındandır... 
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Vehhabiler, Sapık İtikadlarında Samimiler mi? 
 

Soru: Selamun aleyküm. Hocam, Vehhabi Selefiler sapık itikatlarında 

samimiler mi, yoksa bir yere mi hizmet ediyorlar? Çevremizde dine yeni 

yönelmiş insanları fazlasıyla etkiliyorlar, ona, buna şirk diyerek. 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Vehhabi Selefiler, tıpkı FETÖ gibidirler. 

Alttakilerin çoğunluğu samimidir, kimlerin güdümünde olduklarını 

bilmez ve tezcanlılıkla bütün ümmeti tekfir eder, dünyada sadece 

kendilerinin Müslüman olduğuna inanarak aldanırlar. 

Ancak tavanları, yani üstteki akılları, İngiltere, Amerika ve İsrail gibi 

İslam'ın en büyük üç düşmanı olan devletlere hizmet ettiklerini ve mali 

destek aldıklarını gizlemeye çalışırlar. 

Tıpkı Şii İran gibi, yapmacık söylemlerle bu küfür devletlerine 

düşmanmış gibi görünür ama Müslüman ümmete düşmanlık etmek ve 

tekfir etmekten başka da hiçbir işe yaramazlar. 

Hiçbir Vehhabi Selefi'nin Amerika, İngiltere ya da İsrail'e cihad ilan 

ettiğini ve onları vurmaya başladığını göremezsiniz.  

Onlar sadece Müslümanları öldürür, mallarına ve namuslarına el 

uzatırlar. 

Vehhabi Selefi akidesindeki DAEŞ de bunun en açık örneğidir. 
 

Alttaki videoda, Amerika'nın son başkan adayı olan Hillary Clinton'un, 

Müslümanların Vehhabi kanadını neden destekledikleri itirafını 

izleyebilirsiniz: 

Hillary Clinton: “Vahhabi Mücahitleri Rusya'ya Karşı Destekledik” 

https://youtu.be/2QT4CzJgC00
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Dün Vehhabileri kullanarak Rusya'yı zayıflatmaya çalışan Amerika, 

bugün aynı terör örgütlerini kullanarak Türkiye'deki Ehli Sünnet 

omurgayı çökertip kendine bağlı Selefi köleler haline dönüştürmek 

istiyor. 

Yine, yakın zamanda Rusya'ya sığınan Amerikan ajanı Edward Snowden 

da Daeş'i, Amerika, İngiltere ve İsrail'in kurduğunu açıklamıştır. 

Tavandaki Vehhabi Selefiler, bu üç küfür devleti tarafından 

kullanıldıklarını biliyorlar, lakin tabandaki samimi Müslümanlarsa 

bundan habersiz Muhammed ümmetine kurşun sıkmaya ve temiz 

akidemizi ifsad etmeye devam ediyor. 

 

Yine, bu sapkın akide sahiplerinin Batı'nın kontrolü altında olduğunun 

en önemli delilllerinden biri de, seçimlerde oy vermek hususundaki 

küfür söylemleridir. 

Vehhabilere göre, Müslümanlar şeriatla yönetilmeyen yerlerde oy 

kullanmamalı ve kendilerini yönetme görevini Hristiyan olan devletlere 

bırakmalıdırlar. 

Oy kullanmış olan Müslümanlara, ‘siz müşrik oldunuz’ demeleri de 

putperest efendilerinden aldıkları bu talimatlar sebebiyledir. 

Allah Teala, bu bid'at ehli küfür destekçilerini ümmete düşmanlık 

safından kurtarsın ve ana caddeye, Ehli Sünnet’e döndürsün... 
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Birine Zındık Dersek Dinden Çıkar mıyız? 
 

Soru: Selamün aleyküm Hocam. Birine yanlışlıkla zındık dersek ne olur? 

Dinden mi çıkarız? 

Cevap: Ve aleykum selam 

Zındık kelimesini hafızanızdan silin ve kimseye karşı kullanmayın.  

Çok tehlikeli bir kelimedir. 

İslam tarihine baktığımızda, Ehli Sünnet'in, sapık fırkalara, bazı 

inançlarından dolayı zındık dediklerini görüyoruz. 

Mesela, Kâdı Iyaz, Hazreti Peygamber'e küfreden kimseyi zındık saymış, 

İmam-ı Gazâli de, cismânî haşri inkâr eden İslâm filozoflarını zındık 

olarak nitelendirmiştir. 

Ahmed b. Hanbel, Kur'ân'ın mahluk olduğunu söyleyenleri zındık kabul 

etmiştir. 

Yine, kaderi inkâr edenlere zındık denildiği de bilinmektedir... 

Zındık, Müslüman gibi görünüp, İslam esaslarını kabul etmeyen adama 

denir. 

Bu kelimeyi hiçkimse hakkında kullanmayın, çünkü siz bir din alimi 

değilsiniz. 

Zira bunu birine söylediğinizde, karşıdaki insan eğer Müslümansa, bu 

kelime size döner. 

 

Ebû Zer’den (radiyallahü anh) rivayet edilen hadis-i şerifte 

Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyuruyor: 

“Hiç kimse, başka bir kişiye fasık (yoldan çıkmış sapmış) diye söz 

atamaz, kafir diyemez. Eğer fasık dediği kimse fasık, kafir dediği 

kimse de kafir değilse, bu sıfatlar muhakkak onları söyleyen kimseye 

döner.” (Buhari, Edeb, 44) 
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“Bir kimse din kardeşine kafir derse, bu söz ikisinden birine döner.” 

(Buhari, Edeb, 73 / Müslim, İman, 111) 

 

“Her kim bir adama: ‘Ey kafir’ veya ‘Allah’ın düşmanı’ der de o adam 

dediği gibi değilse, o sözler bunları söyleyene döner.” (Müslim, İman, 

112) 

 

Aslında bu sözleri böyle pervasızca söylememizin en önemli sebebi, 

içten içe kendi amellerimizle övünmemizdir. 

Kur'an, bu tehlikeye işaretle, “Kendinizi temize çıkarmayın, çünkü O 

(Allah), kötülükten sakınanı daha iyi bilir.” buyuruyor. (Necm 32) 

 

Son olarak, Allah'ın Peygamberinden bir nakil yapalım: (Övgüler ve 

selam üstüne olsun) 

 

“Bir adam; ‘vallahi Cenâb-ı Hakk falan kişiyi affetmez’ dedi. Bunun 

üzerine Aziz ve Celil olan Allah: 

“Falan kimseyi affetmeyeceğimi kim temin edebilir? Muhakkak ki ben 

o adamı bağışlar, senin amelinin sevabını da iptal ederim.” buyurdu.” 

(Müslim, Birr, 137) 
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'Cemaatlerin Hepsi Birbiriyle Kavgalıdır' Yalanı! 

İsmailağa cemaatinin bayan ihvanları, yer bulamadıkları için 2 yıldır 

İhramcızâde İlim Yayma Derneğimizde hizmet faaliyetlerini 

yürütüyorlar.  

‘Cemaatlerin hepsi birbirine düşmandır’ diyerek Ehli Sünnet’e 

utanmadan iftira eden Batı hizmetkarı Mealcileri, dünya ve ahirette 

rezil etsin Allah’ım... 

Ehli Sünnet olan bir Müslüman, hiçbir zaman kendi cemaatini, büyük 

cemaat olan ümmetin önüne koyamaz! 

Koyarsa sonucu FETÖ gibi olur... 

Vaazlarımı ve yazılarımı takib eden kardeşlerin büyük çoğunluğu 

Menzil, İsmailağa, Süleyman Efendi ve Risalei Nur talebelerinden 

oluşuyor. 

Halimize tesiri ve muhabbeti veren Allah’ıma hamdolsun... 

 

 

Süleymaniye Vakfı Ehli Sünnet mi? 

Soru: Selamün aleyküm hocam. Hocam Süleymaniye vakfı ehli sünnet 

midir? Allah’a emanet olun. 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Süleymaniye vakfı, tekfirci ve reformist Abdülaziz Bayındır’ın vakfıdır. 

Ehli Bid’attirler… 

Sapkın görüşlerinden birkaçı: 

Abdülaziz Bayındır / Kerem Önder Resmi Sitesi  

https://keremonder.com/search?q=abd%C3%BClaziz+bay%C4%B1nd%C4%B1r
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Üveysilik Yolu Hak mı? – Üveys Zikri Nedir? 
 

Soru: Selâmun Aleyküm güzel hocam. Hocam bir sorum vardı müsaade 

ederseniz. Üveysi yolu Ehli sünnet yolu mudur? Bir arkadaşım var, bana 

dedi ki; annem rüyasında Peygamberimizi (Aleyhisselâtu vesselam)'ı 

görmüş, o da aşkı üveysi kitabını oku demiş. Doğru mudur? Allah razı 

olsun güzel hocam 

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

"Allah'a ulaştıran yollar, mahlukatının nefesleri adedincedir" der İmamı 

Rabbani (rahmetullahi aleyh) 

Bu yollardan biri de Üveysîlik yoludur. Veysel Karani (rahimehullah), 

Muhammed aleyhisselam'ı göremeden ona aşık ve tâbi olduğu için bu 

yola Üveysîlik yolu denilmiştir. 

İslam tarihindeki en meşhur tarikat kollarından olan Nakşibendi yolu da 

aynı zamanda bir Üveysilik yoludur. 

Üveysilik meşrebi ile Nakşibendi tarikatına bağlanmak isteyen bir 

Müslüman, tarihte yaşamış olan herhangi bir mürşidi kamilden 

etkilenmiş ise, onun talebesi olmak kastıyla Allah rızası için iki rekat 

nafile namaz kılar ve sevabını bu mürşidin ruhuna hediye eder. 

Namaz sonu duasında ise şöyle der: 
 

"Allah'ım! Senin Kitabın Kur'an'ı Kerim'i ve Peygamberin Muhammed 

aleyhisselam'ı daha iyi tanımak ve anlayabilmek için bu salih kulunu 

kendime mürşid edinmek istiyorum. 

"Sadıklarla beraber olun" buyurdun; onlarla olmak istiyorum. (Tevbe 

119) 

"Bana yönelen kimsenin yoluna uy" buyurdun; onların meşrebinde 

sana yakınlaşmak istiyorum. (Lokman 15) 
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Beni ve mürşidimi, mahşer günü Muhammed aleyhisselam'ın Livâ-i 

Hamd sancağı altında haşret..." 

Burada en çok dikkat edilmesi gereken mesele şudur ki; günümüzde 

hak tarikatler olduğu gibi, ne yazık ki bâtıl tarikatler de mevcuttur. 

Kur'an ve sünnetten kıl kadar ayrılmayan gerçek mutasavvıfların 

kitaplarından okudukları bilgileri kendilerine uyarlayan ve Allah'ın 

kanunları anlamına gelen Şeriata uymayarak yeni bir din ihdas eden 

nice sahte tarikat erbabı, tarih boyunca mevcut olmuş ve kıyamete 

kadar da olacaktır. 

Biz Müslümanların buradaki ölçüsü, tâbi olunacak olan mürşidin adının 

ya da kerametlerinin büyüklüğü değil, Kur'an ve Sünnete ne kadar bağlı 

olduğu olmalıdır. 

 

Yeni türemiş olan bir gruptan ayrılan ve bize şikayetlerle müracaat 

eden bazı kardeşlerden işitiyorum ki, bugün kendilerine 'Üveysiyiz' 

diyen bazı tarikatçılar türemiş ve sohbetlerinde kadın - erkek karışık 

oturuyor; Sigara ve nargile eşliğinde sohbet dinliyor ve 'bizim cemaatte 

dişilik, erkeklik yoktur, hepimiz aynıyız' türünden uydurma fetvalarla, 

şeriatın açıkça haram saydığı meselelerde birbirlerine 

yakınlaşabiliyorlarmış! 

Yine bu sahte yolun yolcuları, yeni gelenleri kendilerine bağlamak için, 

'bizim dışımızdaki bütün cemaat ve tarikatler kıyamete kadar batıldır' 

türünden zırvaları da salık buyuruyorlarmış! 

 

Kedicikler cemaatine çok benzeyen bu grubun iki adım sonra varacağı 

yer, Mehdîlik ve yeni Peygamberliktir. Allah kurtarsın... 

Allah'ın Kitabına ve Peygamberinin yoluna uymayan bu tür batıl 

gruplara karşı bütün ümmeti Muhammedi uyarmak da biz tebliğcilerin 

başlıca vazifesidir. 
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Konuyu üstadım İhramcızade'nin (Allah ona rahmet etsin) bir sözüyle 

bitireyim: 

 

“Şeriatı gözetmeyenin tarîkatı olmaz. 

Bu yolun evveli şeriat, ortası tarîkat, sonu yine şeriattır. 

Gardaşlarım! Bizim tarîkatımız ne kadar büyürse büyüsün ne kadar 

incelirse incelsin, şeriattan kıl kadar ayrılmasına imkân yoktur. 

Şeriatta kıl kadar noksanı olanın, havada uçtuğunu görürseniz, vurup 

kanadını kırın. 

İstidrâçtan başka bir şey değildir. 

Şeriattan kıl kadar ayrıldığımı görürseniz, beni terk edin.” 

 

“…Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine 

uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, ne de bir 

koruyucu." (Ra'd 37) 

“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi 

aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan), Allah hakkında sizi 

aldatmasın.” (Fâtır 5) 

 

İlgili sohbet: Yeni bir sahte tarikat: Üveysilik ve Üveys Zikri... 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Gw29W0JiyIE
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Vefat Etmiş Olan Mürşide Rabıta Yapılabilir mi? 

Soru: Esselamu aleykum Hocam, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. 

Diğer tarikatlarda olan bazı sûfi kardeşlerimiz, Şeyhimiz İhramcızâde 

İsmail Hakkı efendinin son şeyh olduğunu, bu yüzden silsilemizin 

kesildiğini söylüyorlar. Ölü bir şeyhin müridine bir faydasının 

olamayacağını ve bu yüzden bu yolda boşuna çabaladığımızı iddia 

ediyorlar. Hangi tarikattasınız diye sorduğumuzda ‘Nakşibendiyiz’ 

diyorlar. Bizimle tepeden bakarak küçümseyici bir tonla konuşuyorlar. 

Bu gibilere nasıl cevap verilebilir?  

 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Faydayı yaratan Allah’tır. Mürşidin ruhu, O’nun faydayı yaratmasında 

sadece bir vesiledir, sebeptir.  

Hidayeti yaratan Allah’tır. Peygamberleri buna vesile etmiştir. 

Yağmuru yaratan ve yağdıran Allah’tır. Bulutları yağmura sebep 

etmiştir.  

Işığı yaratan ve aydınlatan Allah’tır. Güneşi, ışığa sebep etmiştir. 

Tasavvuf yolunun büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi (rahmetullahi aleyh) 

şöyle der:  

“Bu dine, şu iki adamdan daha zararlı kimse yoktur: 1. Dünya menfaati 

için çalışan alim; 2. Cahil sûfi.” 

 

Nakşibendi Yolu, Üveysîlik Yoludur Zaten:  

Hem Nakşibendî yolunda olduğunu söyleyip hem de dünyasını değişmiş 

olan bir mürşidi kâmilin ruhuna rabıta yapılamayacağını söylemek, 

azbuçuk tasavvuf ilmini tahsil etmiş olan bir dervişin yapacağı iş 

değildir. 
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Bu sufiler ya çok cahil, ya da köylü kurnazlığıyla başkasının tarikatını 

kötüleyip küçümseyerek kendi tarikatlarına adam devşirme 

gayretindeler. Bu yöntem, bid’at ehli olan Vehhabi Seleficilerin 

yöntemine benziyor.  

(Vehhabi – Selefiler, 1400 yıllık İslam’ın yanlış anlaşıldığını, 200 yıl önce 

İngilizlerle beraber bunu farkettiklerini ve gerçek İslam’ı(!) o zaman 

keşfettiklerini söyleyerek, kendilerine tâbi olmayan herkesin yanlış 

yolda ve şirk içinde olduğunu iddia ederler.) 

Tasavvuf büyükleri arasında kavga olmaz. Çocukların arasında kavga 

olur. 

Bu büyüklerin derdi Allah yoluna hizmet olduğu için, bu hayırlılar, 

birbirlerine karşı çok saygılı ve edeplidirler. Ancak farklı meşreplere 

bağlı (ilmi olmayan) dervişler arasında her zaman bir çekişme ve her 

zaman ‘Benim babam senin babanı döver!’ türünden çocuksu 

konuşmalar olmuştur. Bunun sebebi kibir ve karşı meşrepteki ihvanı 

küçümsemektir. 

‘…bu yolda boşuna çabaladığımızı iddia ediyorlar’ dediğiniz sufiler, 

Allah’ımızın, “Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.” âyetine 

inanmıyorlar mı acaba? (Zilzal 7) 

Kâfirlerin bile yaptıkları iyilikler azaplarını hafifletecekken, 

Müslümanların Allah yolundaki çabaları nasıl boşa olur? 

 

Dünyanın her yanına Ehli sünnet itikadını ulaştırmaya çalışan Süleyman 

Hilmi Tunahan efendinin talebeleri boşuna mı uğraşıyorlar? Vefat etmiş 

olan Süleyman efendiye rabıta ediyor ve gösterdiği çizgide devam 

ediyorlar diye zamanlarını boşa mı harcıyorlar?    

Çıkardıkları âlimlerin ve evliyânın kasetleriyle bir dönemin gençliğini 

bid’at yollardan kurtaran İhlas gurubu boş işlerle mi uğraşmıştır yani?  
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İmam-ı Rabbâni gibi bir müceddide rabıta edip sevgi bağını 

kuvvetlendirmeleri gereksiz bir çalışma mıdır?  

Resulullah aleyhisselam, “…Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş 

olmazsınız…” cümlesini hikaye olsun diye mi vazetti bize? (Müslim, 

Îmân 93-94; Tirmizî, Et’ime 45; İbni Mâce, Mukaddime 9)    

Nakşibendi yolundaki bir eğitim metodu olan rabıtanın birinci kademesi 

hayatta olan mürşide rabıtadır. İkinci kademesi vefat etmiş olan 

silsilemizin büyüklerine rabıtadır. Üçüncü kademesi ise, Allah’ın 

Peygamberi Muhammed aleyhisselam’a yapılan rabıtadır.  

Diri olan bir şeyhe rabıta yapmakla övünüp diğer tarikatları 

küçümseyen bu cahil sufiler, dünyasını değişmiş olan Efendimiz 

aleyhisselam’a niye rabıta yapıyorlar o zaman?  

Madem ölünün bir faydası yok, şu halde Resûlullah’a ve silsile 

büyüklerine rabıta etmeyi bıraksınlar!  

Bu nasipsizlerin söylemi şuna benziyor, ‘Resûlullah öldü, yolunu 

bırakalım!’ Böyle kafa olur mu?  

Allah’ın Peygamberi aleyhisselam vefat ettiyse, yolu var (Kur’an ve 

sünnet), halifeleri var… Ne yapalım şimdi, mürtedler gibi, ‘kendisi yoksa 

halifelerine uymayız!’ mı diyelim?    

Şeyhimiz, “Her beldede seyri sülükünü bitirmiş ve seyri sülük öğreten 

halifelerimiz vardır.” demedi mi yaşıyorken?  

İşi bitmiş olan bir veli, etrafındaki topluluğu başka bir mürşide 

sevkeder, halifelerine değil.  

Nitekim altın silsilemizde bulunan Niksarlı Hacı Ahmed efendi, vefat 

etmeden önce şeyhimiz İhramcızâde hazretlerine bir mektup yazarak 

bütün dervişlerinin eğitimini üstâdımıza havale ettiğini beyan etmiştir. 

(Allah’ın rahmeti dostlarının üstüne olsun!)    
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Bu tarikatta irşâdda bulunmakta, dirilerle vefat edenler müsâvîdirler. 

Aynen, feyiz almada çocuklarla ihtiyarların müsâvi olduğu gibidir.  

Muhabbet rabıtası ve şeyhin teveccühüyle müridler muradlarına vasıl 

olurlar. Tek şart ise, o velînin hayatta iken mürşid-i kâmil olması 

lazımdır. 

Malumdur ki mürşid-i kâmilden murad, feyz almak isteyenlerin 

kendisine rabıta edebilecekleri bir zat olup, Fenâ Fillah makamından 

sonra Bekâ Billah makamında bulunması ve bunun hakikatine ermiş 

olması lazımdır. 

Nakşî yolu, Üveysî yoludur dedik. Silsilemizin yedinci halkası olan Ebu’l 

Hasan Harakânî hazretleri, Bayezid-i Bistâmi’nin hemşehrisi ve 

türbesinin bekçisidir. 20 yıl kadar türbenin bakımıyla ilgilenmiş ve o 

büyük velîye rabıta etmiştir. Aralarında 100 yıllık bir zaman farkı 

olmasına rağmen, O’nun rûhâniyetinden feyz alarak Üveysî tarikle 

yetişmiş ve silsilemize girerek binlerce talebenin Allah’a yönelmesine 

vesile olmuştur.    

Silsilede geçen her şeyhin bir önceki şeyhten fiilen terbiye görmesi ve 

irşad görmüş olması şart değildir. Mesela Cafer‐i Sadık (rahimehullah) 

hazretleri, Beyazid-i Bestami (kuddise sirruhu) hazretleri ile; Beyazid-i 

Bestami’nin de Ebul Hasan Harakâni (kuddise sirruhu) ile zahiri bir 

bağlantıları yoktur.  

Bu zevat, dünyada birbirleri ile görüşmediler. Böyle olunca silsilede bir 

kopukluk var gibi görünür. Bu görüntü de Üveysilik ile ortadan kalkar. 

Bu zevatı kiram birbirlerinden manen terbiye almışlardır.  

Tıpkı Veysel Karani (rahimehullah) hazretlerinin Muhammed 

aleyhisselatü vesselam ile kopukluğu olmaması ve Peygamberinden 

manevi terbiye alması gibi…  
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Yine Behaeddin Nakşibend (rahmetullahi aleyh)’de iki koldan terbiye 

görmüştür. Seyyid Emir Gülal (rahmetullahi aleyh) onu fiilen terbiye 

etmiş, diğer taraftan Abdülhalık Gücduvâni de manen terbiye etmiştir.   

Hatta Behaeddin Nakşibend hazretleri, Nefy-ü isbat (Lâ ilâhe illallah) 

zikrinin nasıl çekileceğini de, kendisinden 150 yıl kadar önce yaşamış 

bulunan Abdülhâlık Gücdüvânî hazretlerinin ruhaniyetinden 

öğrendiğini beyan eder. Bedenen görüşmeleri olmamıştır. 

Ruhaniyetin verdiği fayda konusunda menâkıb kitaplarımızda 

kendisiyle alakalı şu menkıbe anlatılır; 

Bir zaman Behaeddin Nakşibend hazretleri manevi bir sıkıntıya düşer, 

yaşayan hiçbir velî Behâeddin’in sıkıntısını gideremez ve dağlara 

çıkarak kendisinde mecnuni bir hal başlar. Hızır aleyhisselam gelir ve 

“nedir bu sıkıntı ya Bahaeddin?“ der. 

Mevlana Bahaeddin “İsmi celali kalbime indiremedim, onun sıkıntısı” 

der. Hızır aleyhisselam, “Bağdat’a git, orada her bunalanın elinden 

tutan Şeyh Abdûlkâdir Geylânî’ye müracaat et, senin de muradın hâsıl 

olur“ der. Nakşibend Hazretleri Bağdat’a gider. Abdûlkâdir Geylânî 

hazretlerinin kabrini ziyaret eder.  

Şeyh Abdûlkâdir kabirden elini çıkarıp Behaeddin’in göğsüne koyar ve: 

“Tut elimi, sana el tutucu desinler. Bu sana nakş olsun, müridlerin çok 

olsun.” der ve böylece Nakşibend ismi de buradan kalır. Aynı zamanda 

ismi celâli de kalbine indirir ve kalbi çalışmaya başlar.    

Meşhur Reşâhat sahibi Şeyh Safiyuddin şöyle der:  

“Ölümden sonra terakkinin hayattakinden üstün olduğu üzerinde 

birçok keşif ehli birleşmiştir. Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin fikri de 

budur. Ebülhüseyn Nuri “Ölümden sonra terakki olmaz!” 

diyenlerdendir. 
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Halbuki birçok keşifle sabittir ki, ruha, beden alakasından sıyrıldıktan 

sonra bu dünyaya ait olmayan bir ilim verilmekte ve o da her ilim gibi 

terakki etmektedir.” (Reşâhat, Terc. Necip Fazıl)    

 

Bu çocuk hastalığını teşhis ettikten sonra, şimdi tedavisi için de birkaç 

delil yazalım:    

Allah Teâla hazretleri, Kur’ân’ı Kerim’de:  

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar 

diridirler; Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile 

sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. 

Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit 

kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin 

sevincini duymaktadırlar.” buyumaktadır. (Âli İmran 169-170)    

Buradaki şehitler cihâd-ı asğar (küçük savaşın) şehitleridir, Mürşid-i 

Kamiller ise cihâd-ı ekber (büyük savaşın) şehidleridirler. (Bu büyük 

savaşın şehitlerine nasıl silsilesi kesilmiş denilir?)    

Konuyla alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’in,  

“Her kim bana selâm verirse, onun selâmına mukabele edinceye 

kadar Allah ruhumu bana geri verir.” (Ebu Davud)  

“Mü’minler ölmezler, onlar fani olan dünya evinden bâki ve ebedi 

olan ahiret evine göç ederler.” (Müzekkîn nüfus)    

“İşlerinizde şaşırdığınız zaman, kabir ehlinden yardım isteyiniz.”  

(Acluni Keşfu’l-Hafa 1/85, 213.) hadislerini de iyi idrak etmek gerekir.  

Görüldüğü üzere, Mürşid-i kâmillere ölü demek, Allah’ın ayetlerini ve 

kıymetli Peygamberinin hadislerini inkâr etmektir ki, bu da insanı küfre 

düşürür.  
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Efendimiz aleyhisselam’ın, “…Şüphesiz, âlimler peygamberlerin 

vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakmışlardır, 

onların mirası ilimdir…” hadisine dayanarak, velilerin ittifak ettikleri bu 

mesele hakkında, o kıymetli âlimlerimizden de nakiller yapalım. (Ebu 

Davud, İlm 1; Tirmizi, İlm 19; İbni Mace, Mukaddime 17)    

Hanefi imamlarından Ubeydullah-ı Ahrar Semerkandi hazretleri; Tevbe 

sûresi 119 da geçen, “Sadıklarla beraber olunuz.” âyetinin tefsirinde; 

“Şüphesiz sadıklarla beraber olmak, sûrette ve mânada beraber 

olmaktır.” demiştir.   

Bir başka Hanefi alimi İbni Kemâl el-Vezir rahmetullahi aleyh şöyle 

dedi:    

“Dünyada bulunan ruh, muhafazasındaki kılıç gibidir. Ölümünden sonra 

ise, cismani alakalardan soyulduğu için kınından çıkmış kılıç gibi olur.”    

Allame Seyyid Cürcani rahmetullahi aleyh Mevâkıf şerhinde şöyle der:    

“Evliyaullah’ın suretlerinin, müridlerine zahir olabileceği gibi, öldükten 

sonra da müridlerinin onlardan feyz aldıkları bir gerçektir.”  

Şeyhi Ekber Muhyiddin-i Arabî kaddesallahu sirruh şöyle der:   

“Allah’ı zikredenlerin hayatı birleşir ve daimidir. Ölümle kesilmez, o 

diridir. Her ne kadar ölmüşse de onun hayatı fi sebilillah şehid olandan 

daha çok diri ve daha ziyade tamamdır. Ancak o şehid olan kimse 

Allah’ı çok zikreden kimselerden ise, o zaman onda iki hayat vardır. Biri 

şehidlik hayatı, diğeri de zikir hayatıdır. Allah’ı zikreden diridir, isterse 

ölmüş olsun, fakat zikri terk eden ise ölüdür. İsterse dünyada hayvani 

hayatla diri olsun.  

Nitekim hadis-i şerifte: “Rabbini zikredenle etmeyenin hali, diri ile 

ölünün hali gibidir. Rabbini zikreden kimse diridir, zikretmeyen kimse 

ise ölüdür.” (Buhari)  
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Buyurulmasından anlıyoruz ki, zâkirin hayatı şehidin hayatından 

hayırlıdır. Eğer o şehid zâkirlerden değilse.”  

Seyyid Yusuf ul Acemi El-Kürani rahmetullahi aleyh şöyle dedi:    

“Şeyhimiz Ebu Osman el Mağribî’den işittim ki: Bir insan bir velinin 

kabrini ziyaret ederse, o veli ziyaret edeni bilir, selam verirse selamını 

iade eder veya kabri üzerinde Allah’ı zikrederse, veli de onunla birlikte 

zikreder.  

Bilhassa ‘La İlahe İllallah’ zikrini yaparsa, o veli kalkar, bağdaş kurup 

oturur ve o ziyaretçisiyle birlikte zikreder. Çünkü veliler bir evden bir 

eve, yani dünya evinden ahiret evine göçerler.  

Bunların ölülerine hürmet ve saygı sağlıklarındaki saygı gibidir. Kabirleri 

ayakla çiğnenmemelidir. 

Binaenaleyh, Evliya cemaatına gerek hayatlarında ve gerekse 

vefatlarında ancak edeple muaşeret etmek lazımdır. Bir veli ölünce, 

bütün peygamberler ve velilerin ruhları onun üzerine namaz kılarlar.”    

Yine şöyle demişti:  

“Nice veliler vardır ki, sadık müridlerine vefatlarından sonra 

sağlığındakinden daha fazla faydalı olurlar. Bazı kullar vardır ki, 

terbiyelerini bizzat Cenab-ı Hak vasıtasız yapar, yine bir kısım kulların 

velayetini bazı velileri vasıtasıyla üzerine alır. İsterse o veli ölmüş 

bulunsun.  

O veli kabrinden müridine sesini duyurur ve yine Allah’ın bir kısım 

kulları vardır ki, terbiyelerini bizzat Resulullah Sallallahu aleyhi 

vesellem efendimiz vasıtasız üstlenir; çok salavat-ı şerif okuması 

sebebiyle.”   

Şeyh Abdülkâdir-i Geylânî (rahmetullahi aleyh) diyor ki:  
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“Öğleden evvel Resulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizi 

gördüm. Bana, “Evladım niçin konuşmuyorsun, vâaz etmiyorsun?” 

buyurdu.  

Ben de: ‘Dedeciğim, ben Arap olmayan bir kişiyim. Bağdat’ın fasih 

uleması karşısında nasıl konuşabilirim?’ dedim. O zaman “ağzını aç” 

buyurdu, açtım, yedi kere üfledi ve sonra, “Halka karşı konuş, onları 

Allah yoluna hikmet ve güzel nasihatle davet et.“ buyurdu… 

Bunu müteakip, öğle vakti kürsüye oturdum. Fakat çok fazla kalabalık 

vardı, yine irkildim. O zaman karşımda hazreti Ali radıyallahu anh’ı 

gördüm. O da sordu, cevap verdim ağzımı açtırdı, altı defa üfledi. ‘Niçin 

yedi kere üflemediniz?’ dedim. “Resulullah efendimize edeben“ dedi. 

Kayboldu. Bunun üzerine dilim açıldı ve halka vaaz etmeye başladım.”   

Müfessirlerin pîri lakaplı Fahreddin-i Râzi rahmetullahi aleyh diyor ki:    

“Bir sürü adamlar kendi şeyhlerinden izinsiz olarak şeyhlik davasına 

kalkmışlardır. Şeyhlerinin küçük bir işaretini te’vil edip, onu kullanmağa 

tevessül etmişlerdir. Bütün bu işlerden ve nefsimizin şerrinden Allah’a 

sığınırız.”  

Adamın biri Malik bin Dinar’a gelip, ‘dün gece seni cenneti gezerken 

gördüm’ dedi, Mâlik ona, “Şeytan benden ve senden başka eğlenecek 

adam bulamadı mı?” dedi.   

Ebu’l Hasan Şâzeli rahmetullahi aleyh şöyle dedi:    

“Evliyadan bazıları vardır ki uzun zamanda bir vücuda gelir. Vefatları ile 

de feyiz güneşi batmaz, zamanın kutuplarına bile bunlar feyiz verir. 

Kabirlerinden çok zaman, mü’minlerin kalplerine rabbâni ilim ve ilâhi 

maarifi neşr yoluyla tasarruflarını yürütürler.”   

“Veli, dünyada iken kınındaki kılıç gibidir. Ölünce, kınından çıkan kılıç 

gibi olup, tasarrufu ve tesiri kuvvetlenir.” (Berika)    
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Abdülhak-ı Dehlevî hazretleri şöyle dedi: 

“Vefat eden evliya zat, yaşayandan daha çok feyz verir, daha çok 

yardım eder.” (Mişkât tercümesi)   

Silsilemizin kilometre taşlarından Mevlâna Halid-i Bağdâdi rahmetullahi 

aleyh’in konuya paralel olarak zikrettiği birkaç örnekle devam edelim:    

“Büyükler, ruh külli olduğu vakit, yetmiş bin surette zahir olabilir 

demişlerdir. Bu dünyada böyledir, berzah aleminde ise, bu suretlere 

girmesi daha da kolaydır. Zira berzah aleminde ruh cesetten ayrıldığı 

için, daha kuvvetli ve müstakil olur.”    

Şafii imamlarından Gazali rahmetullahi aleyh İhya kitabında, namazın 

her rüknünde kalbin hazır olmasını anlatan bâbda şöyle der:    

“Peygamber Efendimizin suretini ve kerim şahsını kalbinde hazır eyle. 

‘Esselamu aleyke eyyuhennebiyyu’, derken inan ki senin selamın 

kendilerine ulaşır ve O daha kamili ile sana cevap verecektir.”  

Şeyh Şihab-i Hafacani’nin şeyhi olan Allame Şihab Ahmet El Mekki 

‘Şerhul Bab’ adlı kitabında, teşehhüd kelimelerinin manalarını 

açıklarken şöyle der:    

“Esselamu aleyke cümlesi ile Peygamber Efendimiz (aleyhisselatü 

vesselam)’a hitap edilmesinden maksat;  

Namaz kılan ümmetinden Efendimizin haberdar olmasıdır. Bu şekilde 

Peygamber Efendimiz namaz kılanın yanında bulunup, kıyamet günü de 

en faziletli ameli için şahitlik yapması mümkün olur.  

Ayrıca O’nun hazır olduğunun hatırlanması huşunun artmasına sebeb 

olur.” Sonra bu sözlerini İhya kitabında geçen yukarıdaki sözlerle 

doğrulamıştır.    

Hanefi alimlerinin büyüklerinden, alleme seyyid Şerif el-Cürcani, 

Mevakıf kitabının şerhinin sonunda ve ‘Şerhul-Matali’ kitabının 
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haşiyesinin hemen başlarında, velilerin suretlerinin müridlerine 

görünmeleri, ölümlerinden sonra da olsa sahih olduğunu, hatta 

müridlerin kendilerinden feyz alabileceklerini söylemiştir.   

Hambeliye mezhebinin alimlerinden gavs ve yüce imam Şeyh 

Abdülkadir-i Geylâni rahmetullahi aleyh şöyle der:    

“Fakir (Hak yolcusu salik) kişi veliler ile rabıta kurar. O rabıtadan dolayı 

da, onlardan faydalanır. Zahiren onlara fazlaca ikramda bulunmazsa da 

sakınca yoktur. 

Yabancı olup da onlara batıni rabıta yapmayan kişi onlardan 

faydalanamaz.”  

Bu sözler, İmam Sühreverdi’nin Avarif adındaki kitabının, müridin şeyhi 

ile olan edepleri babında zikr edilmiştir. 

“Ben diyorum ki, bu konuda büyük alimlerin sözleri sayılamayacak 

kadar çoktur. Bunda apaçık bir delil vardır ki, veliler için vefatlarından 

sonra gerçekleşen bir nevi tasarruf vardır. Bu konuda birçok 

muhakkikler, ifadeleri yaklaşık aynı ve kesin olan risaleler yazmışlardır.  

Onun için hidayet yoluna ulaştırılan kişi bunu inkar etmekten sakınsın, 

zira inkarı tehlikelidir.” (Mevlana Halidi Bağdadi – Mektubat)    

 

Velilerin ruhları, diri iken olduğu gibi, öldükten sonra da, yüksek 

mertebede olur. Allahü teâlâya manevi olarak yakındır. Evliyâda, 

dünyada da, öldükten sonra da keramet vardır.  

Keramet sahibi olan ruhlardır.  

Ruh ise, insanın ölmesi ile ölmez. Kerameti yapan, yaratan, Allahü 

teâlâdır. Her şey, O’nun kudreti ile olmaktadır. Her insan, Allah 

teâlâ’nın kudreti karşısında diri iken de, ölü iken de hiçtir.  
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Bunun için, Allahü teâlâ’nın dostlarından biri vasıtası ile, bir kuluna 

ihsanda bulunması şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtası ile çok 

şey yaratıp verdiğini, herkes her zaman görmektedir. İnsan diri iken de, 

ölü iken de bir şey yaratamaz. Ancak, Allahü teâlâ’nın yaratmasına 

vasıta ve sebep olmaktadır. (Mişkat)    

 

Peygamber efendimizin (Övgüler ve selam üstüne olsun!)  

Konstantiniyye hadisinde övdüğü Sultan Fatih’in şeyhi Akşemseddin 

hazretlerinin şiiriyle bitirelim:  

 

“Tasarruf ehlidir ruh-u veli, dü cihanda,  

Deme bu ölüdür, nasıl derde derman ola!  

Ruh şimşir-i Hüda’dır, ten kılıf olmuş ona,  

Dahi alâ kâr eder, bir tığ ki, üryân ola.”    

 

Sadesi; “Evliyanın ruhu, iş yapar iki cihanda,  

Deme, bu ölüdür, nasıl olur derde deva!  

Ruhu, Hakk’ın kılıcı, vücut kılıftır ona,  

Kınından çıkan kılıç tesirli olur daha.”  (Mecmuât-ül cevahir) 
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İcmâ’ya Uymanın Farz Oluşunun Delilleri 

(Ebu Hanife’nin mezhebi neydi?) 

Vehhabi-Selefi: Ebu Hanife'nin mezhebi yoktu! O da Selef alimlerine 

tabi idi. Ama siz Selef alimlerini bırakıp Ebu Hanife'ye ya da İmam 

Şafi'ye tabi oluyorsunuz! Doğru yol selef alimlerinin yoludur. Yanlış 

yapmış olamaz mısınız? (İtiraf etmeliyim ki, ilk kez kurduğu birkaç 

cümlenin içinde küfür geçmemiş olan bir Selefiye denk geldim! Allah 

Teala hepsini şu inkar bataklığından kurtarsın!) 

Hoca: 'Ebu Hanife'nin mezhebi yoktu' demişsin! Bu ne cahilce bir 

sözdür? 

Bilmez misin ki Müslümanlar iki sınıftır:  

Müçtehid olanlar, Mukallid olanlar. 

Müçtehid olanlar, Kur'an ve Sünnetin bütününe vakıf olduklarından 

dolayı, bu iki korunmuş olan kaynaktan istinbat eder ve hüküm 

çıkarabilirler. 

Mukallid olanlarsa, bu müctehidleri, ilmi seviyelerinin yetersizliğinden 

dolayı taklid etmek zorundadırlar! 

Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmed gibi selef uleması 

mutlak müçtehid olduklarından, bunların mezhebi yoktu denilemez!  

Bu kıymetli alimlerin mezhebi, Peygamberimiz ve sahabelerinin 

mezhebidir! 

 

Sonra, 'Siz Selef alimlerini bırakıp Ebu Hanife'ye ya da İmam Şafi'ye tabi 

oluyorsunuz' demişsin! 

Bu ne zırva böyle? İmam-ı Azam yahut İmam-ı Şafi selef alimi değil 

midir yani? Bunlar uzaydan mı geldi ya? (Allah o ikisine rahmet etsin!) 
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Peygamber ve talebelerinin dosdoğru yolunu, bizzat sahabelerle 

görüşmüş olan Ebu Hanife bilmeyecekte, o kıymetli halkadan 14 asır 

sonra gelmiş olan sen mi bileceksin? Kaç sahabe ile görüştün ki böyle 

ukalalık yapabiliyorsun? (Allah'ın selamı ve övgüsü Peygamberimiz ve 

dava arkadaşlarına olsun!) 

Sonra, 'O da Selef alimlerine tabi idi' diyerek kendinle çelişmişsin! 

Peygamberimiz (aleyhisselam) ve Sahabeye tâbi olan İmam-ı Âzam'a 

uymayacam da, 12 asır sonra gelmiş İngiliz tasmalı ibni Abdülvahhab'a 

mı uyacam? Bu nasıl bir atlayış?  

Olimpiyatlara girsen dopingten içeri alınırsın haberin olsun! 

Sübhânallah! 

Ali'siz Alevilik gibi, selefsiz Selefilik türedi şimdi! (Aleviler tekfir etmiyor 

şükür! Ama Selefiler küfür-kafir gidiyor!) 

'Hangi müctehide tâbisin' diyorum, 'biz hepsinden karışık alırız hocam' 

diyor! 

Amerikan salatası mı bu oğlum? Her adamın bir tane babası olur! 

Benim geldiğim yerde, birden fazla babası olana iyi şeyler 

söylemezler... 

Yine bir sözünde, 'Yanlış yapmış olamaz mısınız?' demişsin! Ben her 

zaman yanlış yapabilirim, ama ümmet (İcmâ) yanlış yapamaz! 

Yanlış yapar demek, Kur'an ve Sünneti inkar olur! 

İslam'da, şer'î deliller (Edille-i şer'iyye) dörttür:  

Kitap, Sünnet, İcmâ, Kıyas. 

Vehhabi-Selefiler, ümmetin icmâına karşı geldikleri ve ana caddeden 

ayrıldıkları için, Allah onları saptırmıştır! 

İcmâya uymanın farz olduğunun birkaç delili şunlardır: 
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"Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra 

Peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu 

yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış 

yeridir." (Nisâ 115) 

Selefin büyüklerinden İmam-ı Şafi, icmânın farziyetinin delilini soran 

birine bu ayeti kerimeyi okumuştur. 

Mazharî ve Nesefî tefsîrlerinde de şöyle geçer: “Bu âyet-i kerîme, 

İcmâ’ın hüccet (delîl) olduğuna, Kitâb ve sünnete muhalefet caiz 

olmadığı gibi, icmâ’a muhalefetin de caiz olmadığına delâlet eder” 

denmektedir. 

Şöyle ki: Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmede, mü’minlerin yolundan 

(icmâ’dan) başkasına tâbi olmanın, Resûlullah’a (sallallahü aleyhi ve 

sellem) muhalefet etmek gibi Cehenneme atılmayı icâb ettirdiğini, bu 

hususta onun derecesinde olduğunu bildirdi. Onun için icmâ da, sünnet 

gibi hüccet (senet) oldu. 

İcmânın Hadisi şeriflerden delili ise çok fazladır.  

Bu derviş, buraya sadece birkaçını almayı kâfi görmüştür: 

“Allah, bu ümmeti dalâlette birleştirmez. Allah’ın yedi kudreti 

cemaatin üzerinedir. Cemaatten ayrılan, ateşe ayrılmış olur.” (Tirmizî, 

Fiten 7) 

“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf 

olduğunu gördüğünüzde, Sevad-ı âzâma (büyük çoğunluğa) tâbi 

olun.” (İbn Mace, Fiten 8) 

"Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah katında da güzeldir." 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 379) 

"Size düşen, benim sünnetime ve benden sonra gelen doğru yoldaki 

Hulefa-i Raşidîn'in sünnetine uymaktır. Bunlara sımsıkı sarılın ve 
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bunları dişlerinizi üzerine kenetlercesine tutun.” (Ebû Dâvud, Sünnet, 

bab. 5, hn. 4607; Tirmizî, İlim, bab. 16, hn. 2676) 

"Benden sonra gelen Ebu Bekir ve Ömer'e uyun.” (Tirmizî, Menakib, 

bab. 16-37, hn. 3662, 3805; İbni Mace, Mukaddime, bab. 11, hn. 97; 

Müsned, İmam Ahmed, c. 5, S. 382, 385, 399, 402) 

 

İslam'ın anlaşılması ve yorumlanmasında sahabelerin görüşleri öncelik 

hakkına sahiptir. Fakihler, sahabelerin fetvalarını Kur'an ve sünnetten 

sonra üçüncü sırada yer alan şer'î birer hüccet olarak kabul etmişlerdir. 

Bunun akli ve nakli delilleri vardır. Nakli delil olarak Kur'an, 

sahabelerden Allah'ın razı olduğunu bildirmektedir. 

"Birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensâr ve onlara güzelce 

uyanlardan Allah razı olmuştur; onlar da O'ndan razı olmuşlardır." 

(Tevbe 100) 

 

Bu ayette, Rabbimiz Sahabelere uyanları övmektedir. Onların yolundan 

gitmek övülmeyi netice vermiştir. Görüşlerini delil olarak kabul etmek 

de, bir tür onlara uymaktır. 

Sahabeler, Allah'ın vahyinin kendisine indiği Hz. Peygamber 

(aleyhisselatü vesselam)'a en yakın kimselerdi. Onların ihlas, sadakat ve 

dinin maksatlarını idrak derecelerine ulaşmak imkansızdır. Çünkü 

nassların inmiş olduğu şart ve durumları görmüşlerdi. 

Sahabelerin sözlerinin Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam)'ın bir 

sünneti olma ihtimali de vardır. Çünkü Peygamberimizin açıkladığı 

hükümleri anlatırken, birçoğunda ona nisbet etmiyorlardı.  

Görüşleri kıyas ve ictihada dayansa bile uyulmaya daha layıktır. Zira 

Resulüllah (aleyhisselam):  
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"Ümmetimin en hayırlısı, benim gönderilmiş bulunduğum 

çağdakilerdir." buyurmuştur. (Müslim, Sahih, Fedailü's- Sahabe: 213, 

215; Ebu Davud, Sünen, Sünnet: 9.) 

 

İcmâ’-ı ümmet, dînin kaynaklarından olması itibariyle, reddedilemez. 

Reddetmek; dinde noksanlığa ve sapıklığa sebep olur.  

Nitekim icmâ’ı inkâr ederek Ehl-i sünnetten ayrılanlar olmuştur. 

Haricîler, Vehhabi-Selefiler, Eshâb-ı Kirâm düşmanları Şii’ler ve 

mezhepsizler bunlardandır... 

 

Teşekkürler Darwin(!) 
 

Eskilerin deyimiyle: "İlim, bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı!" (Bu söz 

Hz. Ali'ye de nisbet edilir -radiyallahü anh-)  

Ezelden beri bir nokta olan yaratılış ve varoluş gerçeğini, "Türlerin 

Kökeni" isimli kitabında yüzbinlerce harfin arasında boğmaya çalıştığın 

için sana fevkalade kızgınım ama; yaratılmışların en şereflisi olan 

insanın nasıl yaratıldığını, anatomik yapısının ne denli karmaşık ve 

kopyalanamaz olduğunu ve canlıların varlıklarının tabiattaki hassas 

dengeyle olan orantılarını gözler önüne seren binlerce kitabın, 

makalenin, mecmuanın ve belgeselin de ortaya çıkarılmasına vesile 

olduğun için teşekkürler Darwin(!) 

Miskinlik uykusuna dalmış olan arılar ordusunun kovanına, ne idüğü 

belirsiz olan bir varsayım çubuğunu sokmakla başına nasıl bir dert 

aldığını bilsen, imkanın olsa yattığın yerden kalkıp dilini ve parmaklarını 

altın makasla keseceğinden de eminim! 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

511 

"Kendiliğinden oluşum ve tesadüf(!)" atmasyonuna, mezarının kendi 

kendine kazıldığı(!); görünmeyen eller tarafından üzerine kürek kürek 

toprağın atıldığı(!) ve mezar taşındaki adının, hiçkimsenin tutmadığı bir 

çivi ve çekiçle kendi kendine yazıldığı(!) anda, şeksiz ve dahi gümansız 

bir şekilde Yaratıcının programlamasına iman ettiğini tahmin ediyorum 

lakin Firavun gibi faydasız artık imanın... 
 

Kuşkusuz, her insan bir şeylerle uğraşır bu uğraşlar dünyasında... 

Hamal, yük taşır, geçimini temin etmek için; 

Mimar, binalarla uğraşır, yaşanabilecek bir yer olsun diye. 

Futbolcu, top peşinde koşturur; başarının yolu golden geçer onun için. 

Uğraşı budur. 

Fırıncısı ekmek atar, simitçisi simit satar...  

Herkes kabiliyetine göre bir yol tutar şu yollar aleminde.  

Bakıyorum da senin, yaşamın boyunca uğraştığın, vaktini tükettiğin iş bi 

hayli enteresan? 

Zıpkınla sinek avlamak, ya da karanlıkta gölge yakalamak gibi bir iş bu!.. 

Böyle bir amaç için ter dökmüş, varlığın tesadüfler sonucu oluştuğu(!) 

senaryosunu hazırlayabilmek için kaç bin geceni sabah etmişsindir kim 

bilir? 

Tüm ömrün boyunca, koca bir okyanusta dümensiz bir gemi gibi 

seyahat yapmış olmanın hüsranını, kabrine gelip senden dinlemek 

isterdim! 

Bu arada 'tesadüf' rolünü de çok iyi oynamışsın, söylemeliyim...  

Hatta Komünist ve Faşist liderlerden birçok "Oscar" bile almışsın bak.  

Eee, az şey de değil bu! 
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İman ve insaf mahrumu zalim Hitler'in ve milyonların katili fare yüzlü 

Mao'nun ideolojilerine kulluk eden maymun dölü varlıkların gözünde 

ilahlaştığın için seni kutlarım Darwin(!)  

Huzur içinde yattığın(!) mezarında, bu kanlı liderler de sana yardımcı 

oluyorlardır kuşkusuz! 

 

Bu arada, ceddim Fatih Sultan Mehmed han, Türk ırkı hakkında 

söylediğin, "İnsansı maymunlar" tabirini duyacak olursa, kaçacak bir 

kertenkele deliği aramanı tavsiye ederim.  

Dikkat ette, bir gece elinde topuzla ziyaretine gelmesin Münker, Nekir 

yerine!  

Materyalizme tapmış; maddeye iman etmiş ama yapanı gizlemiş; 

Dedesinin maymun olduğunu iddia eden kurak beynini kınıyorum son 

olarak.   

Ne de olsa bilimin, insan bedenindeki milyarlarca hücrenin sadece bir 

tekini bile yaratmaya muktedir olamayacağını itiraf eden akılla, bu 

kompleks evrenin yaratılışını inkar eden akıl senin aklın değil mi?.. 

 

9 Ağustos 2001 
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Bugün Ümmet, Üçe Bölünmüştür! 

Bugün Müslümanlar üç gruba ayrılmışlardır: 

1. Ehl-i sünnet vel cemaat (Sünnîler) 

2. Şia (İran) 

3. Vehhâbî - Selefî (Suudî Arabistan) 

Sünnî Müslümanlar, tüm dünyada ümmetin %90'ını oluştururlar. 

“Ümmetim asla dalalet üzerinde birleşmez. O halde cemaatin 

(ümmetin çoğunluğunu teşkil eden Ehl-i sünnetin) içinde kalmaya 

dikkat edin. Çünkü Allah’ın (kudret) eli cemaatin üzerindedir.” hadisi 

mucibince, doğru yolda olanlar işte bunlardır. (Heysemî, Zevâid) 

“Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten 

doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir 

ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, 

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” ayeti kerimesinde Allah, ‘sizin 

iman ettiğiniz gibi iman ederlerse’ buyurarak, inanış şeklimizin, 

Peygamber ve sahabesinin inanışıyla aynı olması gerektiğini bize 

bildirirken; ‘yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş 

olurlar’ buyurarak, Kur’an ve Sünneti onlar gibi anlamazsak, parçalanıp 

birbirimizi öğüteceğimizi vazediyor. (Bakara 137) 

En büyük Mürşid-i kâmiller, dört mezheb imamlarımızdır. Bu dört 

mezheb imamından birine tâbi olana "Sırâtal müstakîm" (Doğru yol) 

yolcusu denir. 

Bu yolun dışındaki bütün yollar cehenneme çıkar. Silsilemizin 

büyüklerinden İmam-ı Rabbâni (rahmetullahi aleyh) meşhur eseri 

Mektubât’ta, îtikat pisliğinin amel pisliği gibi olmadığını beyan eder ve 

bu bozuk inanç kirlerinin ancak cehennem ateşiyle temizleneceğini 

söylerek şu hadisi nakleder: 

Ebû Hureyre radiyallahü anh rivayet ediyor: 
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Resulullah (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurdu: 

"Yahudiler, yetmiş bir fırkaya ayrıldı. (Bunlardan) biri cennette ve 

yetmişi ateştedir.  

Hıristiyanlar da, yetmiş iki fırkaya ayrıldı. (Onlardan da) yetmiş bir 

fırka ateşte ve biri cennettedir.  

Muhammed'in canı (kudret) elinde bulunan (Allah)'a yemin ederim 

ki, benim ümmetim, yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır.  

Bir fırka cennette ve yetmiş iki fırka ateştedir." 

Bu kurtulanlar kimlerdir ey Allah'ın Resûlü, diye soruldu: 

“Bunlar benim (Ehl-i sünnet) ve ashâbımın (vel cemaat) bulunduğu 

yolda olan kimselerdir.” (İbni Mace / Ahmed b. Hanbel) 

Müslümanlar olarak, düne kadar bize açık düşmanlar olan Yahûdi ve 

Hristiyanlara karşı mücadele verirken, bugün bizden gibi görünüp, 72 

cehennemlik fırkadan ikisi olan Yahûdî güdümlü Şiî'lik fitnesiyle ve 

Hristiyanların yakın geçmişte ortaya çıkardığı Vehhâbî’lik fitnesiyle de 

ilmî olarak mücadele etmek durumundayız. 

Mukaddes vatanımızda, özellikle gençlerin îtikâdını zehirlemeye ve 

onları cehenneme sürüklemeye çalışan bu iki sapkın görüşün ayakçıları, 

İran ve Suudi Arabistan’dan aldıkları mali yardımlarla faaliyetlerini 

aralıksız sürdürürken, biz Ehl-i sünnet vel cemaat yolunun hizmetçileri 

de, vebal altında kalmamak ve 14 asırlık doğru yolu nakletmek için, 

halka açık vaazlarımızla; Ayrıca Facebook, Twitter, Youtube ve 

İnstagram gibi sosyal medya cephelerinde, ücretimizi Allah'tan 

beklemek kaydıyla tüm sapık fırkalarla cihad etmeye çalışıyoruz. 

Bu mücadeleyi yaparken de, siz Allah'ın kullarından tek bir talebimiz 

vardır: 
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Tüm sosyal medya hesaplarımızı takibe alın ve buralarda yayınlanan 

yazı, fetva, şiir, video ve resimleri kişisel sayfalarınızda paylaşıp Allah 

yolunda cihad edin. Atalarımız Selçuklu ve Osmanlı’nın bize emanet 

ettiği bu cennet vatanımızı, teröristlerden ve ayakçılarından 

kurtarmanın tek yolu gençlerimizi yetiştirmek ve onları bu sapık 

yollardan çekip almaktır. 

Biliniz ki, eğer bizden öncekiler gibi Allah yolunda cihad etmez isek, 

dünya ve ahirette zelil olmaktan asla kurtulamayız. 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu: 

“Cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah size zilleti musallat kılar. Tekrar 

dininize dönünceye kadar, onu üzerinizden atamazsınız.” (Ahmed b. 

Hanbel, Müsned c.2/84) 

Allah Teala buyurdu: 

“Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile 

cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise O’na 

hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 

hükmünde geçen ‘elem dolu azap’tan korkarız biz. Bu denli 

koşturmamız ve risk almamız ondandır. (Tevbe 39) 

Allah’ü Teâlâ bir kuluna hayır murad ederse, onun kalbine sevdiği 

kullarının sevgisini verir. 

Bir insanın ehli saadet mi, ehli felaket mi olduğu, tâbi olduğu insanların 

kim olduğundan anlaşılır. 

Allah'ımızın en sevdiği kul, Peygamber Efendimiz Muhammed 

(aleyhisselam)'dır. 

Ehl-i sünnet âlimlerimiz ve mezhep imamlarımız da, Peygamber 

Efendimizin vârisleridirler. 

Allah Teâlâ, kalbimize, o kıymetli insanların sevgisini nakşetsin! Âmin... 
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Akıllı insanlar, bir damacana suyu bile alırken, ‘bu su nerden geliyor?’ 

diye sorarlar. 

Rasgele su içmediğimiz gibi, rasgele kitap da okuyamayız. Okuyacağımız 

kitaplar da bid'at ehlinin değil, Ehli Sünnet alimlerinin kitapları 

olmalıdır. 

Zira, Ehl-i Sünnet itikadı, temiz su gibidir. 

Ehl-i Sünnet alimleri de bu suyu, içine pislik bulaştırmadan muhafaza 

ederek bize kadar ulaştırmışlardır. 

Peygamber efendimizin yolunu bütün dünyaya Eshab-ı Kiram 

(radiyallahü anhüm) yaymıştır. Onlar Peygamber efendimizin talebeleri 

ve havârileridirler. Ehli Sünnet ulemamız, Peygamberimiz ve 

talebelerine uydukları için takip edilmelidirler. 

Kur'an'ın, “Vettebi’ sebîle men enâbe ileyye - Bana yönelen kimsenin 

yoluna uy...” hükmü gereği, Allah'a yönelmiş olan bu hayırlı 

önderlerimizin ilmiyle ilimlenmek ve halleriyle hallenmek 

önceliğimizdir. (Lokman 15) 

Amacımız; yüce kitabımız Kurân-ı Kerîm'i en iyi anlamış ve en iyi 

yaşamış insanların, Peygamber Efendimiz ve dava arkadaşları olan 

Sahabîlerinin ve onlara tâbi olan Ehl-i sünnet alimlerinin bizlere 

ulaştırdığı 'Doğru yol' bilgilerini ve ahlaki yaşamı, siz Allah'ın kullarına 

ücretsiz, talepsiz ve menfaatsiz olarak aktarmaktır. 

Yardım ve hidâyet Allah'ımızdandır... 

 

"Kim, kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı 

çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda 

bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir." (Nisa 

115) 
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Ölüye Kur’an Okunur mu? 

Selefi: Hocam ben Işid’e karşı sempati duyan bir Selefiydim. 

Youtube’de sizin mezhepsizlikle ve selefilikle alakalı sohbetlerinizin 

tamamını izledim. Tokat yemişe döndüm. Anlattığınız şeyler birebir 

bize öğretilen şeylerdir. Bu ülkede oy kullanmış olan kırk milyon 

Müslümana müşrikler dedim, tekfir ettim. Allahı ve sizi şahit tutuyorum 

ki ben o bozuk akideye tövbe ettim artık Ehli sünnet yolundan 

ayrılmam. Yalnız sohbetlerinizi izlerken bir sohbetinizde “ölülerinize 

Kur'an okuyun, onları unutmayın” dediniz. Bu sözleriniz beni şüpheye 

sevketti. Kalbimin tatmin olması için lütfen bana delillerini yazarmısınız 

hocam? 

Hoca: Es selamu aleyküm kardeşim, 

Bazı mezhepsizler, 'ölüye Kur'an okumak boşunadır, bir faydası yoktur' 

derler. Bu hareket, bizi Kur'an'ı okumaktan uzaklaştırmak için yapılmış 

olan bilinçli bir çabadır. Bu batıl söz, aynı zamanda şu manaya da çıkar; 

Allah'ın gücü, okunan bu Kur'an'ın sevabını bir ölüye ulaştırmaya 

yetmez(!) 

Yine bu söz, şu ayetin manasını da inkar anlamına gelir; "Kim iyi bir işe 

aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur..." (Nisa 85) 

Vefat etmiş olan kişi, kendi ölümü sebebiyle toplanan kalabalığa en 

önemli nasihati vazetmiş ve büyük bir hayra vesile olmuştur. Bu 

sebeple kendisi için cenaze vazifelerini icra eden kalabalığın tamamının 

sevabının bir misli, Allah Teala tarafından mevtanın sevap hanesine de 

yazılır. 

İbretliktir ki, ölülere Kur'an okunamayacağını savunan bir ilahiyatçı(!), 

babasının cenazesinde, kabrinin başına gidip Kur'an okumaktan başka 

yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını görünce, en sonunda oturup Yasin 

suresini okuduğunu itiraf etmiştir... 
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Bilinmelidir ki, Kur'an'ı Kerim'in insanlara karşı üç vazifesi vardır: 

1. O bir yaşam kitabıdır. Hayatımızı tanzim eder. Yaşam 

kurallarımızı belirler ve iki ebedi durak olan cennet ve 

cehennemi bize vazeder. 

2. Kur'an, bir şifa kitabıdır. Bütün zahiri ve manevi 

hastalıklarımızda ilk başvurmamız gereken kusursuz doktor 

Kur'an'dır! 

3. Hem diri olanlara ve hem ölmüş olanlara bir rahmet kitabıdır. 

Yaşayanların ölmüş olan kalplerini diriltir ve karanlıklarını 

güneşle yok eder. Ölülerin ruhuna hediye edildiğinde de, 

kabrinde nur olur ve sevap hanesini doldurur. 

Özetle Kur’an-ı Kerim bir zikir, fikir, dua ve davet kitabıdır. 

Bu korunmuş kitabın tesir sahası sadece dünya ile sınırlı değildir. Onun 

mü'min ruhlara verdiği feyiz hayatla sınırlı kalmaz. Aynı şekilde kabir 

âleminde de devam eder; orada iken de ruhlarımızı şenlendirir, 

kabrimizde nur ve ışık olur. 

Bu girizgahtan sonra, şimdi konuyla alakalı delillerimize geçelim: 

Geçmişlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği 

hususunda Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) şu tavsiyelerde 

bulunur: 

"Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret 

saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin 

üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26) 

 

Bu hadis-i şerif, Yasin sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya 

okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere 

okunabileceğine işaret etmektedir. (İmam Suyuti) 
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Hz. Ebu Bekir’den (radiyallahü anh) rivayet edilen bir diğer hadis-i 

şerifte de buna işaret edilmiştir: "Kim babasının veya anasının veya 

bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin 

sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace 4:274) 

Yine Resulullah aleyhisselam'ın getirdiği şu misal, ne kadar açıklayıcı bir 

örnektir? 

"Ölen kimse, kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen 

kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan 

kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine 

ulaştığında, bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her 

şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için 

hediyeleri dua ve istiğfardır." (Mişkatü’l- Mesabih, 1:723) 

İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir 

dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler; sahabeler de bu 

şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin 

Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara sûresinden okunabileceğini tavsiye 

ettiği anlatılmaktadır. (Beyhaki, 4:56) 

Ashab-ı Kiramın Kur'an ayetlerini çokça okudukları ve hatmettikten 

sonra da kendilerince çeşitli dualar yaptıkları rivayet edilmektedir. 

Şu ifadeler de Hanefî alimlerine aittir. 

“Ehl-i Sünnet vel cemaate göre, bir insan namaz, oruç, Kur’an okumak, 

zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye 

edebilir." (Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379- Şamile-; 

Reddu’l-Muhtar, 2/263) 

- “Bir mezarlıkta okunan ve oradaki bütün ölülerin ruhuna hediye 

edilen Kur’an’ın sevabı, bölünerek mi, yoksa bölünmeden mi onların 

ruhuna gider?” şeklindeki bir soruya karşılık, Şafii alimlerinden İbn 

Hacer; “Her ölüye okunan Kur’an’ın sevabı, bölünmeden tam olarak 
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ulaşır, bu Allah’ın geniş rahmetine en uygunudur.” diye cevap 

vermiştir. (Buğyetu’l-musterşidîn, s.97) 

Şu halde yaptığın ibadetlerin sevabını, vefat etmiş olan sevdiklerine de 

hediye etmeyi diline alıştır. 

Korkma, senden eksilmez! 

Allah, kopyala-yapıştır yapar; kes-yapıştır yapmaz! 

"Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Allah 

her şeyin karşılığını vericidir." (Nisa 85) 

Nasıl ki sen onlara dua ediyorsan, onlar da sana dua etmektedirler 

bilesin. 

Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurur: 

"Amelleriniz, kabirlerinizdeki dostlarınıza ve akrabalarınıza bildirilir. 

O ameller hayırlı ise sevinirler, hayır değilseler, 'Ey Allah’ım! Onlara 

sana itâat etmeyi ilhâm eyle' diye dua ederler." (Ebu Davud - Müsned, 

1903) 

Enes b. Malik radiallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve 

sellem‘in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

“Doğrusu, sizin amelleriniz ölmüş yakınlarınıza ve aile efradınıza 

gösterilir. Eğer amelleriniz iyi ise, ölmüşleriniz bu haberle 

müjdelenirler, şayet amelleriniz kötü ise, şöyle derler: “Allah’ım, bizi 

nasıl doğru yola ilettiysen, onların da doğru yola erişmeden 

ölmelerine izin verme!” (Ahmed ibn Hanbel - Müsned) (İmanlı ölmen 

için sana dua eden kabirdeki yakının, faydasız bir iş mi yapmaktadır?) 

Yine Resûlullah aleyhisselam başka bir hadiste; 

"Sağlığım, sizin için hayırlıdır. Siz benimle konuşursunuz, ben de 

sizinle konuşurum. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana 

arz olunur. Hayırlı amellerinizi görürsem, Allah'a hamd ederim. Kötü 
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amellerinizi görürsem, sizin için Allah'tan mağfiret dilerim." (Acluni, 

Keşfü'l Hafa, 1/424) 

Bu denli kuvvetli deliller önümüzde dururken, Kur’an’ı okumanın değil, 

okumamanın yollarını aramak, akıllı olan mü’minlerin tercihi değildir! 

"Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve 

rahmettir...” (İsra 82) 

  

HATİM DUASI YAPILIR MI? 

Hanefi alimlerine göre Kur'an-ı Kerimi hatmettikten sonra, camide ya 

da başka bir yerde topluca dua etmek, Rasulullah efendimizin ve 

ashabının uygulamadığı bir bid'attır. (Bezzaziye, 6/380; Feteva el-

Hindiyye, 5/380; Feteva el-Hindiyye, 5/318) 

Ancak hatim yapanın kendi çoluk çocuğunu toplayıp, evinde onlarla 

beraber dua yapması müstehabdır, denmiştir. (Feteva el-Hindiyye, 

5/317) 

Resulullah aleyhisselam, gerek ezberden, gerekse yüzünden Kur’ân’ı 

hatmeden kişinin, duasının Allah katında makbul olduğunu ve bir diğer 

hadislerinde de, Allah’ın bu kimselere “Cennette bir ağaç ihsan 

edeceğini” haber vermişlerdir. (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 96) 

İbn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den naklettiğine göre:  

"Rasûlullah Kur'an'ı hatmettiği zaman ayakta dua ederlerdi." 

Beyhakî'nin "Şu'abu'l Îmân"da kaydettiğine göre; 

Rasulullah (aleyhisselamtü vesselam) "Kim, Kur'an'ı okur da Rabbine 

hamdeder, O'nun Rasûlune salât eder ve Rabbinden mağfiret dilerse, 

karşılığında hayrı taleb etmiş olur." (Beyhaki, Şuabu’l-İman, 2 / 416) 

buyurmuştur. 
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Beyhâki'nin yine aynı yerde Ebu Ca'fer'den naklettiğine göre Ali b. 

Hüseyin, Rasûlullah'ın, Kur'an'ı hatmettiğinde, ayakta olarak O'na 

yanaşır hamdle hamdettiğini ve dua ettiğini söylemiştir. 

İbn Durays'in nakline göre Abdullah b. Mes'ûd:  

"Kur'an'ı hatmedenin kabul olacak bir duası vardır" demiştir. (Suyûtî, 

ed-Durru'l-mensûr, VIII/698-99) 

Abde b. Lubâbe ve Mücâhid: "Kur'an hatmedildiğinde yapılan duanın 

makbûl olduğu söylenirdi" demişlerdir. (Suyûtî, et-Tibyân fi-âdâb-i 

hameleti'1-Kur'an 126; Dârîmî, Sunen II/470; Nevevî el-Ezkâr'da, 

Hakem b. Uteybe'den sahih senetlerle rivayet edildiğini söyler) 

İbnu'l-Cezerî, Câbir b. Abdullah'dan rivayet edilen; 

"Kur'an sahibinin kabul olunmuş bir duası vardır. Allah isterse onu 

sahibine hemen dünyada verir, dilerse onu âhirete bırakır." (Dârimi; 

Suyuti Camiu’s-Sağir, 2/175) hadisine işaret ederek, "Kur'an'ı 

hatmedenin bu hadisin zâhirî manasına göre, dua etmesi müstehabdır" 

demektedir. (İbnu'l-Cezerî, Takrîbu'n-Neşr, 194) 

Sahabeden Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas ve Enes b. Mâlik 

(radiyallahü anhum) başta olmak üzere bazı sahabilerin de hatim 

dualarına katıldıkları, aile fertleriyle birlikte hatim duası yaptıkları 

rivayet edilmiştir. (Dârimî, Fazâilu'l-Kur'an, 33; el-Furi, Kenzu’l-Ummal, 

1/392; İbni Kudame, el-Muğni, 1/803) 

Mücâhid de, sahabenin hatim duasına iştirak etmeye özel bir önem 

verdiğini belirtmek üzere "Ashab-ı Kiram, ilâhî rahmet iner diye hatim 

esnasında hazır bulunurlardı" demektedir. (Suyûtî, ltkân, I, 311) 

Kurtubi şöyle der: “Ben derim ki: Kur'an'ı hatmettiği vakit, ailesini bir 

arada toplaması müstehabdır. Ebu Bekr el-Enbari anlatıyor: Bize İdris 

haber verdi: Bize Halef anlattı: Bize Veki Mis'ar'dan, o Katade'den 

naklederek dedi ki: Enes bin Malik Kur'an'ı hatmettiğinde aile halkını 
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toplar ve dua ederdi. Bize İdris haber verdi. Bize Halef anlattı. Bize 

Cerir, Mansur'dan, o el-Hakem'den rivayetle dedi ki: Mücahid ve Ebu 

Lubabe'nin oğlu Abde ve bir grup kimse, mushaftan Kur'an'ı 

hatmederlerdi. Hatmin sonuna geldiklerinde bizlere: “Yanımıza gelin, 

çünkü Kur'an hatmedildiği sırada rahmet iner” diye haber 

gönderirlerdi. Bize İdris haber verdi, bize Halef anlattı. Bize Huşeym, el-

Avvam'dan, o İbrahim et-Teymi'den rivayetle dedi ki: Sabah saatlerinde 

Kur'an'ı hatmeden kimseye, melekler, akşamı edinceye kadar dua eder. 

Akşamın ilk vakitlerinde Kur'an'ı hatmeden kimseye de melekler, 

sabahı edinceye kadar dua ederler. O bakımdan onlar, Kur'an-ı Kerim'i 

gecenin veya gündüzün ilk saatlerinde hatmetmeyi seviyorlardı.” 

(Kurtubi, Tefsir, 1/30) 

 

Hatim duasının hatmeden kimse tarafından yapılması en güzelidir. 

Hatim duası diye bilinen sabit bir dua yoktur. Kişi, hatimden sonra 

içinden geldiği gibi birkaç kelime ile duayı eda edilebilir; 

Uygun olan, Kur'an-ı Kerimi okuyup hâtim eden Müslümanın, okuduğu 

Kur'an’ın kabûlu, hataların affedilmesi, ecrinin Peygamber 

(aleyhisselatü vesselam)'a, Âl-i Ashabına ve bütün mü'minlerin ruhuna 

özellikle annem ve babamın ruhlarına ithaf ediyorum" gibi duayı ferden 

yapması doğru olandır. Gerekirse Enes b. Malik (radiyallahü anh) gibi 

aile fertlerini toplayarak dua etmesi câizdir. Fakat çeşitli kalabalıklar, 

cemaatler içerisinde günümüzdeki câmilerdeki gibi toplu hatim 

törenleri, sünnette olmayan muhalif ve bidât uygulamalardan 

sakınılmalıdır. Mutlaka birisine para vermek ve kendisine hatim duası 

ettirmek şart olmadığı gibi uygun da değildir. Ayrıca birisinin Kur'ân-ı 

Kerîm'i hatmi münasebetiyle cemaatin hatim duasını icra etmesinin 

mekruh olduğunu söyleyenler de vardır. Çünkü Peygamber'den böyle 

bir şey vârid olmamıştır. (el-Fetava El-Hindiyye, c. 5, s. 318) 
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Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Mehdi Midir? 

Soru: Selamun aleyküm hocam. Kuzenim Süleyman Efendi cemaatine 

bağlı ve ‘Süleyman hilmi tunahan hz. Mehdi a.s. dır’ diyorlar ve onun 

damadına galiba Kemal Kaçar'a İsa a.s. dır diyorlar ve Mehdi a.s. la 

alakalı hadisleri mecaz diye bahane ederek kendi şeyhlerine hazreti 

Mehdidir diyorlar. Bu görüş küfrü gerektirir mi? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (rahmetullahi aleyh), son dönemin en 

kaliteli mürşidi kamillerindendir. 

Saidi Nursi ve İhramcızade İsmail Hakkı efendilerle de muasırdır. (Allah 

onlara rahmetiyle muamele etsin) 

Süleyman efendi, bir Nakşibendi şeyhi olmasının yanında aynı zamanda 

Kur'an kıraati ve hafızlığa odaklı olarak talebe yetiştirmiş olan bir Ehli 

Sünnet alimidir. 

O mübarek insanın, sahih akideyi bozmadan menfaatsiz bir şekilde 

Allah yoluna çalıştığına dünyada ve mahşerde bütün ümmet şahitlik 

eder ve edecektir inşaallah. 

Şayet akrabanızın dediği gibi, Süleyman efendinin talebeleri, onun 

Mehdi olduğuna, damadının da İsa olduğuna inanıyorlarsa, Hz. Mehdi 

ve Hz. İsa aleyhimüsselam ile alakalı olan bütün hadisi şerifleri tevil 

etmek suretiyle tahrif etmişler demektir ki, bu da onların bid'at ehli 

olarak anılmasına yeterli olacaktır. 

Hadisleri kendi ideolojisine uydurup tevil edenlere kafir denmez, bid'at 

ehli denir. 

Şimdi o sadık Veli'nin talebesi olduğunu söyleyen bu kardeşlerime Allah 

için nasihat ediyorum: 
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"Saidi Nursi, Mehdi'dir; Fethullah Gülen, İsa'dır" diyen FETÖ'cüler helak 

oldular! 

"Saidi Nursi'nin işaret ettiği Mehdi benim" diyen Adnan Oktar ve 

kedicikleri de helak oldular! 

 

Sakın ola Muhammed aleyhisselam'ın, İsa ve Mehdi aleyhimüsselam 

hakkındaki sözlerini istismar etmek suretiyle bu İslam düşmanlarıyla 

aynı yola girmeyin, siz de toptan helak olursunuz. 

Muhammed Mustafa'dan bize kadar bozulmadan gelen 14 asırlık Ehli 

Sünnet vel Cemaat itikadından ayrılırsanız, sizi değil Süleyman efendi, 

son Peygamber Muhammed aleyhisselam bile kurtaramaz bunu biliniz. 

 

"Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da 

Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü de, dine aykırı olarak 

sonradan çıkarılanıdır. Size vadedilen mutlaka yerine gelecektir. Siz, 

Allah'ı aciz bırakamazsınız." (Buhari, İ'tisam 2; Edeb 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Günümüz Kur’an Tahrifçileri 

526 

Evimde Ahmed Hulusi'nin Mealini Buldum, 

Ne Yapayım? 

Soru: Selamun aleyküm hocam. Sık sık size danışıyorum ama bir 

mahzuru yoktur inşaAllah. Dini tahrifçiler albümünüzde Ahmet 

Hulusi’ye denk geldim. Bu adamın Meal kitabını evimde buldum. Aile 

fertlerimden biri getirdi sanırım. Bu kitabı ne yapmamı tavsiye 

edersiniz? Evde bulundurmak istemiyorum. Yanlış birşey yapıp hata da 

etmek istemiyorum. Ayetlere saygısızlık etmek de istemiyorum. Bu 

kitabı ne yapmalıyım? 

Cevap: Ve aleyküm selam 

Bu şahıs, Amerika'da yaşayan, CIA'in Muhammed'siz İslam fikriyle 

ümmeti parçalayıp yok etme projesine dolaylı yoldan destek veren 

biridir. 

Aynı fikriyatı paylaşan sözde din adamlarının barınma yerlerinin de hep 

aynı ülke, Amerika olması bir tesadüf değildir şüphesiz. 

Yazdığı meal kitabında akıl almaz tahrifler mevcuttur. Batıni 

yorumlamalarla Kur'an ayetlerinin bir kısmının açık olan manalarını 

tevil ediyor ve İslam'ın yüzlerce hükmünü bu yöntemle inkar 

ediyorlar... 

Meal kitabı Kur'an değildir. Bir şahsın Kur'an'ı tercümesidir. 

Bu şahsın kişisel hevalarıyla yazdığı bu kitabı yakın ki başkalarının meali 

okuyarak bir kısım Kur'an ayetlerini inkar etmelerine vesile olmuş 

olmayın. 

 

Bu şahsın ve takipçilerinin akidesi hakkındaki bir sohbetim: 

Ahmed Hulusi faciası! - Batınî ve Hurûfî sapma (YouTube) 

https://youtu.be/v41-1jbHEtw
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HAKKINDA YAZILMIŞ OLAN BİR YAZIYI NAKLEDEYİM: 

* Ahmed Hulusi ve Kitaplarını DEŞİFRE: 

Ahmed Hulusi hakkında bir açıklama ve reddiye mahiyetinde bir yazı 

yayınlamıştık. Daha çok malumat isteyen kardeşlerimiz oldu. Onlar için 

de “Kuran-ı Kerim Çözümü” adlı kitabından sadece birkaç örnek 

vererek sizlerin değerlendirmesine bırakacağız. 

Aklınca Kur’an’ı çözümlemeye kalkan Ahmed Hulusi’nin ayetlere 

verdiği manayı ne Arapça lugatında, ne de tefsirlerde bulamazsınız. 

Çünkü böyle bir meal şekli yok. Aslında bu kişi ile uğraşmanın bir 

lüzumu da yok. Ama dağıtılan şey bedava kitap ya, bizim milletimiz 

merakla alıyor. Sonra da soruyorlar bu okunur mu diye. 

Ahmed Hulusi Kur’an-ı Kerim’in meali ile insafsız bir şekilde oynama 

cesareti gösteren insanlardan sadece bir tanesidir. Verdiği manaları, 

yaptığı yorumları hiçbir din âlimi kabul edemez. Çünkü kelimelerin aslı, 

ayetlerin iniş sebepleri, arap lügatinin gerektirdiği ince meselelerin 

hiçbirisi bu yorumlarda yoktur. Ayet meallerini kendi kafasına(!) göre 

şekillendirmeye çalışmaktadır. Sadece yorumlayamadığı ayetleri 

herhangi bir mealden bakıp yazmış olacak ki öylece bırakmıştır… 

Bakın mesela Fatiha suresinde Yahudi ve Hıristiyanlardan bahseden 

“Bizi gazaba uğrayan Yahudilerin ve sapıtmış olan Hristiyanların yoluna 

iletme” ayetine nasıl bir yorum getiriyor Amerikadan: 

“Gazabına uğrayanların (alemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip 

benlikleriyle kayıtlananların) Ve (Hakikatten – Vahidu’l Ehad’üs Samed 

olan Allah ismiyle işaret anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna 

değil” (Ahmed Hulusi Kur’an-ı Kerim Çözümü s. 31) 

Amerika’dan verilen mana bu kadar olur ancak. Kitap böyle 

saçmalıklarla ve art niyetlerle dolup taşıyor.  
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Mesela bakın DİYALOG masallarındaki anlatılan ninniler Bakara 62. 

ayette, ayetin mealine getirilen saçma yorumla nasıl tekrarlanmış: 

“İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabiler (yıldızlara tanrı 

olduğuna inanıp onlara tapanlar) arasından; nefslerinin Allah 

Esması’ndan meydana geldiğine ve gelecekte yaşanacak sürece iman 

edenler ve bunun gereği kendilerini selamete çıkaran çalışmalara 

devam edenler, Rablerinin (Esma bileşimlerinin) indinde ecre (bunun 

getirisi olan kuvvelere) kavuşurlar. Onlar için ne korkulacak bir şey kalır 

ne de onları üzecek bir olay!” (Ahmed Hulusi a.g.e S.40) 

Ne kadar tanıdık ifadeler değil mi? Sanki “dinleri bir merkezde 

birleştireceğiz” diyenler ile aynı kaynaktan geliyor. 

Hulusi’nin bu yorumu yoruma muhtaç değil. Çünkü her şey ortada ve 

amaç belli… 

 

AYETİN İNİŞ SEBEBİNİ BİLMEDEN “BENZETME” DİYOR! 

Mesela Enfal suresi 11. ayet-i kerime’de Allah Teala şöyle buyuruyor: 

“O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya 

daldırıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) 

sizden gidermek ve (sabrı sabatı güveni doldurup) kalplerinizde 

bağlama yapması, ayaklarınızı sabit kılmak için üzerinize gökten bir su 

(yağmur) indiriyordu.” 

Bedir Savaşı öncesi susuzluk yüzünden sıkıntıya düşen, hatta gusül 

ihtiyacı olup gideremeyen sahabeye Allahu Teala indirdiği yağmur ile 

yardım eylemiş, gusletmişler ve bu sayede vesveselerden kurtulmuşlar, 

bu su sayesinde saldırıya geçecekleri toprak sıklaşmış ve daha iyi 

yerleşmeleri sağlanmıştı. Bütün tefsirler böyle anlatıyor. Bakın Ahmet 

Hulusi ayeti nasıl yorumluyor ve ardından ne diyor:  
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“Hani o kendinden bir sükun ve güven hali oluşturuyordu; sizi onunla 

(nefsani duygulardan) arındırmak, sizden şeytanın pisliğini (korku, 

evham) gidermek, şuurunuzdaki Hak müşahedesini kuvvetlendirmek ve 

ayakları(-nızı) (bu ilimle) sabit tutmak için de üzerinize semadan bir su 

inzal ediyordu. (SU, ilmi marifet; kesinlikle Allah muradı neyse onun 

yerine geleceğine, yakin haline işaret eder). (Bu ayet bir benzetme 

yollu anlatımın örneğidir. Zira olay sırasında gökten yağan su – yağmur, 

ayakları yere bağlamaz veya şeytanın dürtüsünü temizlemez realitesi. 

Kuran’daki pek çok ayetin hangi bakışla değerlendirilmesi gerektiğine 

de bir örnektir.) (Ahmed Hulusi a.g.e S. 177) 

Bir de diyor ki: “Kur’an’daki pek çok ayetin hangi bakışla 

değerlendirilmesi gerektiğine de bir örnektir” Halbuki bu konuda 

sahabelerin beyanları vardır, tefsir kitapları bunları geniş geniş 

anlatmaktadır. Böyle bir yorum cehaletten öte kasıtlı bir saptırmadan 

başka bir şey değildir. 

Hulusi’nin yorumları ileriki sayfalarda çok daha ilginç bir hal alıyor. 

Mesela Taha suresi 5. ayette bakın ne diyor: “Rahman Arşa istiva etti” 

(El Esma’sıyla alemleri yaratıp hükümran oldu. Kuantum potansiyelde 

ilmini seyretti ilmiyle) (Ahmed Hulusi a.g.e. S.302) 

Kitap baştan sona böyle saçmalıklarla doludur değerli kardeşlerimiz, 

saymakla, sıralamakla bitmez. Kur’an-ı Kerimi birileri matematik 

kitabına, birisi şifre kitabına çevirmeye çalışırken diğeri de “çözümünü 

yaptım” diyerek ortaya çıkıyor ve ilimle ölçülemeyecek, akıldan uzak 

yorumlar yapıyor. 

Bu nedenle Ahmed Hulusi’nin kitaplarından uzak durmanızı tavsiye 

ediyoruz… 

Bedava zehir dağıtılsa almayacağınıza göre bedava dağıtılıyor diye bu 

kitaplara üşüşmeyin. 
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ARKA KAPAK’TAN BİR ALINTI 

Hulusi’nini “Kur’an Çözümü” kitabının arka kapağındaki bilgilendirme 

yazısı ise komedi tarzında. Adam nereyle irtibata geçmiş bilinmez, emir 

almış ve bu işe koyulmuş. Bakın ne diyor: 

“Yenilen” hükmü geldi. 

Kur’an-ı Kerime farklı bir pencereden yepyeni bir anlayışla bakma ve 

değerlendirme süreci başladı. Kur’an-ı Kerim’de sürekli dikkat çekilen 

“aralarınızın babalarınızın izi üzerindeyseniz ya onlar yanlış izdeler ise” 

uyarısı bu mucize BİLGİ kitabını en baştan ele almamı zorunlu kıldı! 

(Ahmed Hulusi a.g.e arka kapak) 

Adama “yenilen” hükmü gelmiş ve süreç başlamış. “Çözüm süreci” :) 

Sonra adam başlamış çözmeye, sanki problem çözüyor. 

Daha “nasara” fiilinin çekimini yapamayacak adamlar kalkıp 

kendilerince Kur’an-ı Kerim’i yorumlamaya çalışıyorlar. 

Bunu da ayetin orijinal metni Arapçaya bakarak değil, önlerine aldıkları 

bir mealden yapıyorlar. 

Şunun altını çok rahat bir şekilde çizebiliriz: Aklı başında hiçbir 

Müslüman, Kur’an-ı Kerime ayetin iniş sebebini, ayet hakkındaki 

hadisleri, sahabenin beyanlarını, lügat kaidelerini göz ardı ederek meal 

veremez, tefsir edemez. Aklı başında hiçbir Müslüman Kur’an-ı Kerimi 

önüne alıp da “ilim kaidelerini yok sayarak” kendi düşüncesiyle 

yorumlayamaz. Eğer böyle bir işe kalkışmış ise o kişiye, yazdığı kitaba 

itibar edilmez. İtibar edenin cahil olduğu anlaşılır. Çünkü hiçbir ilim ehli 

bu yazılanları “ilmi bir tutarlılığı” olmadığı için kabul etmez. 

  

* Alıntı Başlangıcı: ihvanlar.net 
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Dinden Çıkaran Şarkı Sözleri! 

Neler Dinlediğinin Farkında mısın? 
 

"Seni sevmek ibadetim" (Namaza, oruca gerek yok! Bir kıza aşık ol, 

Cennettesin yani) 

"Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a" (Yazar, muhtemelen 

at yarışı mübtelâsı. ‘Yarışı kazanamazsan, Allah'a saydırabilirsin’ diyor.) 

"Kaderin böylesine yazıklar olsun" (Bu kader, kendi kendine yazıldı, bir 

yazarı yok! Demek ki, kaleme ve mektuba küfredebilirsin!) 

"Sevdim seni Rabbim kadar" ('Babana söyle de inad etmesin. Bu kutsal 

sevgiye karşılık, seni bana versin.') 

"Sen gördüğüm en son İlahsın" (‘Bu gözler o kadar çok İlah gördü ki, 

sen kapak oldun(!)’ Çok tanrı inancı Roma'da kalmamış belli ki…) 

"Of güzel Allah'ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı!" (Bu da 

kızın sapmışı! “Aynı sana benziyor Allah’ım” diyor! Suret veriyor!) 

"Sensiz ölürüm Cennet’te" (Cennet’te ölümün olmadığını bilmeyen bir 

cahil daha! Ezanda kulağı yok ki, namazda gözü olsun.) 

"Yaradanın boş vaktine gelmiş deli yosma" ('Senle yemeğe çıkmam 

Necati' dediği için, bir kıza böyle laf edilir mi?) 

"Seninle Cehennem ödüldür bana; sensiz Cennet bile sürgün sayılır" 

(Sen o Cehennemi bi gör, 'Cereni atın buraya, beni atmayın' dersin.) 

"Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet" ('Aşkımız o kadar 

kutsal ki, her zinamız bir ibadet gibi!' terennümü.) 

"Cenneti değişmem saçının teline" (Hangi şampuanı kullanıyor bu kız, 

çok merak ettim?) 
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"Tapılacak kadınsın" (Kimmiş bu kadın, bi görsem! Söz, ikinci bakışı 

atmayacam!) 

"Allah'ına, Kitabına sövüp saydım" (Yani çüşşş!!!) 

"Kur’an’ıma, kitabıma küstüm" (Meyhaneye git sen, sana serbest!) 

"Sana taptım, taptım, taptım be ya hu!" (Yorum yok!) 

"Bir tanrıya taptım, bir de sana taptım!" (No comment) <Yabancılar 

için> 

"Seni kendime ilah yapmıştım" ('Ben bir Ateisttim. Bu inanca karşı 

olmama rağmen, prensiplerimden taviz verdim ve seni ilahım yaptım!') 

"Yıkılsın minareler, açılsın meyhaneler" (Bunca yıldır şiir yazarım, 

böyle salakça bi kâfiye görmedim! Zaten, bu minareler bi İsviçrelilere 

batıyor, bi de bizim İsveçlilere…) 

"Rest çektim kadere" ('Kağıt oynuyorduk. Verdim kızı, yuttum papazı! 

Ben de rest çektim. Ya sev ya terket dedim.') 

"Bas bas paraları Leyla'ya, bi daha mı gelicez dünyaya?" ('Nasılsa 

ahiret, hesap, Sırat ve Cehennem yok! Bak keyfine, her şey burada!') 

"Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa" ('Yok öyle bişey! Gidip gelen mi 

var?') -Toprağın altında iki güzel var, seni bekliyor. Adları: İnkar edilen. 

 

"İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın, Allah'ın 

yolundan saptırmak için, sözün boş olanını satın almaktadırlar ve onu 

bir eğlence konusu edinmektedirler. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap 

vardır." (Lokman 6) 

 

"Allah ile, O'nun âyetleriyle, O'nun Rasûlü ile alay mı ediyorsunuz? 

Boş yere özür dilemeye kalkışmayın. Siz imandan sonra küfre 

düştünüz." (Tevbe 65) 
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Son Reformist Bükücü ve Chi Vuruşu… 
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Kitabın güncel halini bu adresten indirebilirsiniz: 

https://keremonder.com/category/kitap-indir 
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