




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe

veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu

etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›

aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti-

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹s-

tanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stan-

bul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu

yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunla-

r›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçer-

sizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n›

ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve

Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa-

¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam›

ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n

son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya ol-

mas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Ku-

ran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle,

inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve

dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söyle-

meyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Re-

sulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kul-

lan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünya-

ya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi

temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistem-

lerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermek-

tir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda

genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-

sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi



yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin neti-

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu

eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k ma-

teryalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini

samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savun-

salar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanak-

lar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya kül-

liyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir.

Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi

kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedik-

lerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okun-

mas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmak-

tad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran,

fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman›

kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit

olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹ma-

n› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya

yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kufl-

kusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i

çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, ba-

flar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatin-

den anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müs-

lümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiye-

tidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edil-

mesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden

güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam›

dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir

biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›,

Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya

bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

KÜLTÜR
YAYINCILIK
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Ca¤alo¤lu - ‹stanbul  Tel : (0 212) 511 44 03
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G‹R‹fi

Televizyon izlerken, gazete okurken ya da herhangi

bir yerden geçerken görmek veya duymak istemediği-

niz birçok şeyle karşılaşırsınız. Fakir insanlar, cinayetler,

katliamlar, açıkça haksızlığa uğrayan ama haklarını ara-

yamayan kişiler, kavgalar, sataşmalar, küfürler, incitici

ve aşağılayıcı sözler, çekişmeler, türlü menfaat uğruna

çıkartılan huzursuzluklar, zorbalıklar ve daha birçokları. 

Elbette siz de herkes gibi huzur ve güvenlik dolu,

hiç kimsenin bir diğerine zarar veya tedirginlik vereme-

diği, insanların barış ve dostluk içinde yaşadıkları, birbir-

lerinden daima güzel, övücü, saygı ve sevgi dolu sözler

işittiği bir toplumda yaşamak istersiniz. Elbette diğer

tüm insanlar gibi siz de televizyon kanallarını değiştirdi-

ğinizde, gazetenin sayfalarını çevirdiğinizde veya işiniz-

de, evinizde, ailenizle birlikteyken hep güzel ahlaka sa-

hip, neşeli, candan, dürüst, saygılı, sevgi dolu, hoşsohbet

insanlar görmek, hep müjdeli ve güzel haberler duymak

istersiniz. 

Ancak bu güzel ortamın bir gün gelip de kendiliğin-

den oluşacağını şüphe içinde ummak yeterli değildir. Bu

nedenle de barışın, huzurun ve güvenliğin hakim olduğu

bir toplumda yaşamayı samimi olarak isteyenler bir an

önce harekete geçmeli ve bazı fedakarlıklarda bulunma-

lıdırlar. 

Çevrenize dikkatle bakarak olayları akıl, vicdan ve

sağduyu ile değerlendirdiğinizde, yukarıda sıraladığımız

tüm bu güzelliklerin insanlar arasında hakim olması için

çalışan, tüm vaktini, imkanlarını ve enerjisini buna



vakfeden insanların var olduğunu fark edeceksiniz. Tüm

dünyaya iyiliğin ve güzelliğin hakim olması için ciddi bir

çaba içerisinde olan bu insanların zaman zaman iyilik ve

güzellik karşıtlarının haksız müdahale ve engellemeleri

ile karşılaşıyor olmaları sizi yıldırmasın. Çünkü Allah'ın

izni ve takdiri ile iyilik için çalışanlar mutlaka kötülük is-

teyenlere üstün geleceklerdir. Öyle ise siz de bu "iyi in-

sanlara" katılın, siz de iyilerle, samimilerle, şefkatlilerle,

candan ve adaletli insanlarla, dürüstlerle, merhametli-

lerle, hoşgörülülerle, vicdanlılarla, iyimserlerle, hayırse-

verlerle, alçakgönüllülerle, affedicilerle birlik olun, onla-

ra tüm desteğinizi verin. 

Çevrenize baktığınızda iyiler gibi kötülerin de kim-

ler olduklarını ve nasıl bir toplum modeli oluşturmayı

amaçladıklarını fark edebilirsiniz. Günümüzde "kötüler"

güçlü gibi görünen ve belki güzel ahlakı savunan birçok

kişiyi türlü yöntemlerle susturarak sindiren bir ittifak

kurmuşlardır. Çevrenizde görmek istemeyip de gördü-

ğünüz tüm çirkinliklerin, zalimliklerin, dejenerasyonun,

sevgisizliğin, nefretin, acımasızlığın, kötü sözlerin, hak-

sızlıkların, fakirliğin, dedikoduların, insanları üzen, sıkan,

gerilime düşüren her türlü olayın nedeni kötülerin bu

şiddetli ittifakıdır. 

Bu ittifakın farkına varan iyi ve vicdan sahibi insanla-

rın çevrelerinde gelişen bu olaylara karşı kayıtsız kalma-

maları gerekir. Eğer çevrenizdeki kötülüklerden bir

nebze olsun rahatsızlık duyuyor ve dünya üzerinden bir

an önce yok olmalarını talep ediyorsanız, bu sizin vic-

dan sahibi, duyarlı bir insan olduğunuzu gösterir. Bu ne-

denle de vicdanı körelip kötülüklerden rahatsızlık duy-

mayan bir insan olmadan önce mutlaka iyilerden
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olmanız, hayatınızın bundan sonraki bölümünü onların

safında geçirmeniz şarttır. Unutmayın ki zulme rıza gös-

termek, durmak bilmeyen kötülüklere karşı ses çıkar-

madan seyirci olmak, zulmün ta kendisidir. 

Hiç kimse "Benim desteğimden ne olur?" dememe-

lidir, çünkü önemli olan herkesin kendi samimi niyeti ve

gösterdiği halisane çabadır. Allah her insanın elinden

gelenin en fazlasını yapmasını, iyilerin yanında yer alma-

sını tüm bu kötülüklerin erimesine ve oluşturdukları it-

tifakın darmadağın edilmesine vesile edecektir. Allah bir

ayette insanların arasında yeryüzündeki bozgunculuğu

giderecek fazilet sahibi kişilerin bulunması gerektiğini

şöyle buyurur:

Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığı-

mızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculu-

ğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı de-

ğil miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukları

refahın peşine düştüler. Onlar, suçlu-günahkar-

lardı. (Hud Suresi, 116)

Bu kitap, iyiliğin hakim olmasını isteyenlere, iyilik

yapmaları ve diğer iyilerle ittifak etmeleri için yazılmış

bir çağrı niteliğindedir. Ancak bu çağrı herhangi birine

veya birilerine değil, doğrudan size yapılmaktadır. Hat-

ta şimdiye kadar kötülerle ittifak etmişseniz bile, bu ki-

tap sizi tevbe etmeye ve ölene kadar iyilerin yanında

yer almaya ve onlarla birlikte güzel ahlakı yaşamaya da-

vet etmektedir. 
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GERÇEK ‹Y‹LER VE

GERÇEK KÖTÜLER

K‹MLERD‹R?

İnsanların dünyanın dört bir yanında var olan kötü-

lükleri, adaletsizlikleri, zulüm ve haksızlıkları sıradan

olaylar gibi değerlendirmelerinin altında pek çok neden

bulunmaktadır. Bu nedenlerden en önemlisi insanın

çevresinde olup bitenlerden haberdar olmaya başladığı

andan itibaren sürekli bu tip olaylarla karşılaşmasıdır.

Gerçekten de gazetelerde veya televizyonda, vahşice

işlenmiş cinayetlerin, acıma ve merhamet duygusu kal-

mamış canilerin, acımasızca açlığa ve soğuğa terk edilen

korumasız çocukların, yaşlıların ve kadınların, dolandırı-

cılıkların, ahlaksızlıkların, kıskançlıkların, düşmanlıkların,

çıkar kavgalarının, dejenerasyonun haberlerine rastlan-

mayan tek bir gün bile geçmemektedir.

Buna benzer olaylara şahit olan insanların büyük bir

bölümü bunları kendilerini ilgilendirmeyen, başkalarının

başına gelen olaylar olarak değerlendirirler. Bu neden-

le de toplumda yer alan bu tür çarpıklıkların, huzursuz-

lukların ve acımasızlıkların sorumluluğunu üzerlerine al-

mazlar. Sözgelimi, masum ve savunmasız bir insan kimi

zaman kendisinden maddi olarak daha fazla imkana sa-

hip bir kişinin hışmına uğrar, o kişiden çok ağır sözler,

hakaret ve iftiralar işitir. Böyle bir durumda herkes asıl

suçlu olanın haksız yere o masum insana saldıran kişi ol-

duğunu çok iyi bilir, ancak genellikle bir kişi bile bu



haksızlık karşısında ses çıkarmaz. Sessiz bir izleyici ol-

mayı tercih eder. "Benim ses çıkarmamdan ne olur ki?"

veya "Beni ilgilendiren bir konu değil" diyerek haksızlı-

ğa göz yumar. 

Elbette ki bunlar vicdanı henüz körelmemiş ve kalbi

katılaşmamış insanlarda rahatsızlık uyandıran, onların ha-

miyet hislerinin kabarmasına neden olan olaylardır. An-

cak sadece kızmak, yermek, sıkıntı duymak bu olayların

tekerrür etmelerini engelleyemez. Bunun için gerçekten

vicdan sahibi olan ve iyilik yönünde düşünen insanların

samimi bir çaba içinde olmaları ve iyiliğin peşinde koşan-

lara her koşulda destek olmaları gerekmektedir. 

Ancak bunun için kimlerin iyi, kimlerin kötü olduğu-

nu ayırt edebilmek gerekir. Çünkü günümüzde iyilik ve

kötülük göreceli bir kavram haline gelmiş, herkes için-

de bulunduğu topluma, sosyal yaşantısına, hatta çıkarla-

rına göre iyilikler ve kötülükler belirlemiştir. Örneğin

günümüzde sokak köpeklerine sahip çıkarak onların

haklarını korumak çok önemli bir iyilik alametidir. Veya

afet bölgesine bir kamyon eşya gönderilmesine aracı ol-

mak, bunun için birkaç telefon açmak "yardımsever" sı-

fatını almak için yeterlidir. Ya da bir yardım kulübünde

biraraya gelerek, birkaç okulun duvarlarını boyatmak,

birkaç çocuğun okul gereksinimlerini karşılamak bu in-

sanlara ömür boyu yetecek bir hayır işi olarak değer-

lendirilir. Bu hayrı yapan kişi yaptığından dolayı çok bü-

yük bir gurur duyar, çevresindeki kişiler de "Ne kadar

iyi bir insan" diyerek onu takdir ederler. Bunlar elbette

ki güzel davranışlardır, ancak bu tür kısıtlı girişimlerin

kötülüklerin tamamen yok olması için yeterli olmayaca-

ğı çok açıktır. Aslında bu tür yardımlarda bulunan
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insanlar da bu gerçeğin farkındadırlar. Yani yaptıklarının

büyük bir fedakarlık gerektirmediğini bilirler. Hatta ba-

zıları, yaptıkları ile sadece toplumdaki ve yakın çevrele-

rindeki itibarlarının yükseldiğini, aynı zamanda da boş

vakitlerini değerlendirecek bir meşgale bulduklarını dü-

şünürler. Bu girişimlerinin bir başka nedeni de vicdan-

larını rahatlatmaktır. 

Oysa bu kitapta söz edilecek olan "iyiler"in hedefi

burada sayılanlardan çok daha büyük ve çok daha ulvi

bir hedeftir. Kayıtsız şartsız iyilerden olmaya ve ömrü-

nün sonuna kadar iyilere destek vermeye karar veren

insanların oluşturacağı "iyilerin ittifakı", kısa sürede çok

güçlenir ve çok önemli sonuçlar elde eder. Kötülerin it-

tifak ederek dünyanın her yerine yaydıkları kin, nefret,

acımasızlık, samimiyetsizlik, yalancılık, zalimlik gibi özel-

likler ancak iyilerin bu ittifakı sayesinden yeryüzünden

kaldırılabilir ve bu ahlaka sahip insanlar tamamen etki-

siz ve zararsız hale getirilebilir. 

Yukarıdaki hedeflerin hiçbiri bu kitabı okuyan insan-

lara uzak, hayali ve gerçekleştirilmesi imkansız gibi gö-

rünmemelidir. Çünkü kitabı okudukça siz de göreceksi-

niz ki iyilerin ittifakına dahil olmak her insan için son de-

rece kolaydır. Bir ev hanımından lise öğrencisine, esnaf-

tan profesöre kadar vicdan sahibi, güzel ahlakı bilen ve

bu ahlakın insanlar arasında yaşanmasını isteyen her in-

san iyilerle ittifak edebilir. Ancak bunun için tüm önyar-

gılarınızdan, şimdiye kadar yaptığınız değerlendirmeler-

den ve size öğretilen doğru ve yanlışlardan tamamen

kurtulmalısınız. Daha sonra çevrenize dikkatle bakma-

nız ve gerçek iyilerle gerçek kötülerin kimler oldukları-

nı tespit etmeniz gerekir. Bu tespiti yaparken de



kendinize tek bir ölçü almalısınız: Bu ölçü Rabbimizin

bize yol gösterici olarak indirdiği Kuran'dır. Çünkü ger-

çek iyileri ve gerçek kötüleri sadece Rabbimiz bilir ve

Kuran'da  da bize iyilerin ve kötülerin özelliklerini ay-

rıntılı olarak bildirmiştir. 

Kuran’da İyiler ve Kötüler

Bir insanın kötü bir ahlaka sahip olmasının tek ne-

deni Allah'a ve ahiret gününe iman etmemesi ve

Allah'tan korkup sakınmamasıdır. Yeryüzünde var olan

tüm kötülükleri bir an için aklınızdan geçirin; adaletsiz-

lik, kıskançlık, haksız yere masum bir insanı öldürmek,

kin, nefret, sevgisizlik, acımasızlık, sinsilik, hainlik, zalim-

lik… Bunların hepsi Allah'ın Kuran'da insanları men et-

tiği özelliklerdir ve Allah bu kötü ahlaka sahip insanları

ahirette sonsuza kadar azaplandıracağını bildirmiştir.

Dolayısıyla Allah'tan korkup sakınan bir insanın "kötü"

olması imkansızdır. Allah'ın insanları kötülüklerden sa-

kındırdığı ayetlerden bazıları şöyledir:

… Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslü-

manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde

olarak indirdik. Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı,

yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlık-

lardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklar-

dan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur

ki öğüt alıp düşünürsünüz. (Nahl Suresi, 89-90)

İnsanların bir bölümü Allah'a ve ahiret gününe kesin

olarak iman etmediklerini, ancak yine de yaygın olan

birçok kötü ahlak özelliğine sahip olmadıklarını söyleye-

bilirler. Fakat şu kesin ve açık bir gerçektir ki, bir insan

hayatı boyunca hiçbir kötülüğe bulaşmamış dahi olsa,

bir gün çıkarları ciddi şekilde zedelendiğinde bu kişinin
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her türlü kötülüğü yapması beklenebilir. Örneğin haya-

tı boyunca gece gündüz çalışarak elde ettiği işini ve ka-

riyerini kaybetme riski söz konusu olduğunda, fakir kal-

maktan veya canını kaybetmekten korktuğunda bu insa-

nın çıkarları için diğer insanlara rahatlıkla kötülükte bu-

lunabileceği açık bir gerçektir. Bu tür kişilerin örnekle-

rine hayatımız boyunca sık sık rastlarız. Örneğin işye-

rinde bir hata yapan ve bu hatasından dolayı işinden ko-

vulmaktan korkan biri kolaylıkla bu hatayı başkasına

yükleyebilir. Veya hayatı boyunca rüşvet almaz, kanun-

lara karşı gelmez, ancak paraya çok fazla ihtiyacı olduğu

bir dönemde, örneğin oğlunun hastahane masraflarını

karşılaması gerektiği bir anda rüşvet almayı makul göre-

bilir. 

Allah korkusu olmayan bir insan dünyanın en güzel

ahlaklı, en dürüst insanı olduğunu söylese dahi bu kesin-

likle inandırıcı olmaz. Belki gerçekten de hırsızlık yap-

maz, yalan söylemez, ama pek çok kötü ahlak özelliğini

üzerinde barındırabilir. Örneğin çevresindeki insanlara

karşı insancıl, şefkatli, sevecen ve dostça bir tavır gös-

termez, alaycı ya da aşağılayıcı bir tavır takınabilir. Söz-

leri ve şakaları ile insanları iğneler, her konuşmasında

onlara huzursuzluk verir. Veya kumar oynamayan biri,

çevresinde herkesin kumar oynadığı ve kumar oynama-

nın normal karşılandığı bir yerde kumar oynayabilir.

Allah korkusu olmadığı için iradesi herhangi bir koşulda

kolaylıkla kırılabilecek ve kötü bir ahlaka yönelebilecek

bir insanın, gerçek iyilerden olduğunu söylemek müm-

kün değildir. 

Bir de hayatının her anında ahlaksızlık yapan, insan-

lara huzursuzluk, tedirginlik veren, onları aşağılayan,
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dolandıran, incitici sözler kullanan, insanlara değer ver-

meyen, sadece kendisini düşünen, dedikoducu, kötüm-

ser, saldırgan, yalancı insanlardan olup da, ancak arada

sırada sokaktaki bazı fakirleri giydirip doyuran, onlara

yardımda bulunanların da gerçek iyilerden oldukları

söylenemez. İyi insanların tüm hayatlarında doğruluk,

dürüstlük, adalet, candanlık ve samimiyet hakimdir. An-

cak şu yanlış anlaşılmamalıdır; insanların elbette ki hata-

ları veya eksik yönleri olabilir. İyi ve samimi niyetli bir

insan bu hatalarının ve eksikliklerinin farkına varır ve

bunları hızla telafi etmek için çaba sarf eder, vicdanının

ve gücünün yettiği oranda en güzel ahlakı göstermeye

çalışır. 

Allah'tan korkup sakınan bir insan sadece belli du-

rumlarda değil, her koşulda güzel ahlak gösterir. Ahla-

kının güzelliği kişilere, olaylara veya imkanlarına göre

değil, ahiretteki zorlu ve dönüşü olmayan sorgulamaya

göredir. Bu nedenle de ahirette sorgulanırken hesabını

veremeyeceğini düşündüğü hiçbir harekette bulunmaz,

tek kelime söylemez. Aksine ahirette karşılaşmaktan

dolayı sevinç duyacağı güzelliklerin peşinden gider.

Allah bir ayetinde insanların ahiret gününü düşünmele-

ri gerektiğini şöyle bildirir:

Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır buldu-

ğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi

arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o gü-

nü (düşünün). Allah, sizi Kendisinden sakındırır.

Allah, kullarına karşı şefkatli olandır. (Al-i İmran

Suresi, 30)

Sonuç olarak bir insanın Allah'tan korkması o insa-

nın iyilerden olduğunun bir göstergesidir. Allah'tan
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korkup sakınmayan biri ise doğal olarak kötülerin ittifa-

kının bir mensubudur. Belki her zaman kötülerin ittifa-

kında fiili olarak yer almaz, ama her an kendisi için kö-

tülük yapmaya uygun koşullar oluşabilir ve bu kişi bile-

rek ya da bilmeyerek kötülerin yanında iyilere karşı

mücadeleye girişebilir. 

Allah Kuran'da, "Allah katında canlıların en kötü-

sü, şüphesiz inkar edenlerdir. Onlar artık inanmaz-

lar." (Enfal Suresi, 55) ayetiyle insanların en kötülerinin

kimler olduğunu tüm inananlara bildirmiştir. Öyle ise

iyilerle birlik etmek isteyen bir insan, mutlaka  Allah'tan

korkup sakınan insanların yanında yer almalıdır. 

Bir İnsanın Gerçek Niyetini 

Davranışları Gösterir

İyilerin kimler olduklarını belirlerken göz önünde

bulundurulması gereken çok önemli bir nokta daha var-

dır: Bu da insanların büyük bir bölümünün Allah'a ve

Kuran'a iman ettiklerini söylemelerine rağmen, yaşantı-

larıyla ve savundukları değerlerle Kuran ahlakına ters

düşmeleridir. Allah, Bakara Suresi'nde Allah'a ve ahiret

gününe iman ettiğini söyleyen, ancak gerçekte yeryü-

zünde fesat çıkaranlardan olan bu insanların gerçek

yüzlerini şöyle bildirmektedir:

İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve

ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış

değillerdir. (Sözde) Allah'ı ve iman edenleri al-

datırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatı-

yorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hasta-

lık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Ya-

lan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için

acı bir azap vardır. Kendilerine: "Yeryüzünde
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fesat çıkarmayın" denildiğinde: "Biz sadece ıs-

lah edicileriz" derler. Bilin ki; gerçekten, asıl fe-

satçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler. Ve

(yine) kendilerine: "İnsanların iman ettiği gibi

siz de iman edin" denildiğinde: "Düşük akıllıla-

rın iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler. Bi-

lin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir;

ama bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları

zaman: "İman ettik" derler. Şeytanlarıyla baş-

başa kaldıklarında ise, derler ki: "Şüphesiz, si-

zinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay edi-

yoruz." (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkın-

lıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına (belli bir)

süre tanır. İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklı-

ğı satın almışlardır; fakat bu alışverişleri bir ya-

rar sağlamamış; hidayeti de bulmamışlardır.

(Bakara Suresi, 8-16)

Ayetlerde de bildirildiği gibi bu tür insanlar kendile-

rinin son derece adaletli, dürüst ve erdemli insanlar ol-

duklarını iddia eder ve çevrelerindeki insanların aksi

yöndeki davranışlarını kınayarak, onlara nasihatler ve-

rirler. Oysa asıl fesat çıkartanlar, gizli ve sinsi yollarla

insanlara zulmedenler, huzursuzluklara ve düşmanlıkla-

ra neden olanlar bu kişilerin ta kendileridir. Bu neden-

le iyilerin ve kötülerin kimler olduklarını araştırırken

önemli bir ölçü de insanların yaptıkları ile sözlerinin bir-

birine uymasıdır. Örneğin bir insan Müslüman olduğu-

nu, Allah'a iman ettiğini söylüyorsa, fakat bir yandan da

Müslümanlara karşı sinsi bir mücadele içindeyse, o za-

man bu insanın sözlerinin samimiyetinden şüphe etmek

gerekir. Sözgelimi bugün milli ve manevi değerlere

önem veren bir insan olduğunu, adaleti, güzel ahlakı,
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dürüstlüğü savunduğunu, herkesin böyle davranması

gerektiğini söyleyen bir insan, bir yandan da ahlaksız, if-

fetsiz, saygısız insanların reklamını yapıyorsa, onları

topluma gıpta edilen, ünlü, erişilmesi zor, saygıdeğer in-

sanlar olarak tanıtıyorsa bu insanın samimiyetinden

şüphe edilir. Ahlaksızlıkları "cesaret", "modernlik",

"sosyetiklik", "aşmışlık", "marjinallik" olarak gösteren ve

bu şekilde birçok insanın ahlaksızlığı, iffetsizliği, dejene-

re olmayı bir meziyet gibi görmesine ve bu insanların

bir kopyası gibi yaşamak istemelerine neden olan insan-

ların gerçek niyetleri ve anlayışları ortadadır. 

Allah Kuran'da iyilerin ve kötülerin kimler oldukla-

rını, hangi özelliklere sahip olduklarını, üsluplarını, diğer

insanlara ve dünyaya bakış açılarını açıklamıştır. Samimi

olarak iyiliği arayan bir insanın ilk olarak yapması gere-

ken şey Kuran'da iyilerin özelliklerini görüp çevresinde-

ki insanlarda bu özellikleri aramasıdır. Aynı şekilde kö-

tülerin Kuran'da bildirilen özelliklerini görmek günü-

müzdeki kötüleri tanımak için de bir ölçü olacaktır. 

Günahkar, haram yiyen, Allah'a ortak koşan, anne

ve babalarına karşı saygısız ve vefasız, kolaylıkla kendi

çıkarı için masum bir insanı öldüren, kötülüğü emreden,

iyilikten alıkoyan, cimri, Allah'ı unutmuş, "aşağılık", "ala-

bildiğine ayıplayıp kötüleyen", "söz getirip götüren (giz-

lilik içinde söz ve haber taşıyan)", "hayrı engelleyen",

"saldırgan", "olabildiğince günahkar", "zorba-saygısız",

Allah'ın ayetleri okunduğunda veya dinden sözedildiğin-

de "(Bunlar) Eskilerin uydurma masallarıdır" diyen, bir

avuç toprak veya su için insanları katleden, çocuk, yaş-

lı, kadın, erkek ayırmadan insanları yurtlarından çıkaran,

işkencelere uğratan ve bunları yapanlara ses
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çıkarmayan, Kuran'ın bir bölümüne inanıp bir bölümü-

ne inanmayan, bozgunculuk çıkaran, dirlik ve düzeni

bozan, diğer insanlarla veya topluluklarla alay eden, in-

sanlara kötü lakaplar takan, dedikodu yapan, iftira atan,

insanların gizli yönlerini araştıran, zanda bulunarak in-

sanlar ve olaylar hakkında kesin hükümler veren ve

bunları insanlar arasında yayarak kışkırtıcılık yapan, za-

lim, cahil, bencil, keskin diliyle insanları eleştirerek inci-

ten, hain, fasık, büyüklük taslayan, gafil, yalan düzüp uy-

duran, azgın, akıl erdiremeyen, laf dinlemeyen, umut-

suz, ye'se düşen, inatçı, kendini beğenmiş şımarık, bö-

bürlenen, kibirli, hak karşısında direten, nankör  ve şüp-

heci… 

Yukarıda sayılan sıfatlar Allah'ın Kuran'da kötüleri

anlatmak için kullandığı tanımlamalardan bazılarıdır. 

Allah'ın Kuran'da iyiler için bildirdiği özelliklerden ba-

zıları ise şöyledir: Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kita-

ba ve peygamberlere iman eden, iyiliği emredip kötülük-

lerden sakındıran, zekatı veren,  Allah'ın sınırlarını koru-

yan, mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimle-

re, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene veren; na-

mazı dosdoğru kılan, bir söz verdiğinde sözüne vefa gös-

teren, zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda

sabreden, sadık, dürüst, samimi, şefkatli, esirgeyici, mut-

taki, ihlaslı, müminlere düşkün, temiz akıl sahibi, kerim,

sevgi duyarlılığı olan, güvenilir, temiz, itaatli, alçakgönüllü,

vaadinde doğru, yumuşak huylu, gönülden Allah'a yöne-

len, azim sahibi, sabırlı, teslimiyetli, basiretli, ferasetli,

hikmetli konuşan, saygın, onurlu, kınayanın kınamasından

korkmayan, cesur, mutedil, hoşgörülü, merhametli, şe-

refli, müjde veren, mutlu ve bahtiyar, efendi, daima
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güzel söz söyleyen, iffetli, salih…

Kuran'da Allah'ın bildirdiği bu güzel ahlaka ait özel-

liklere sahip olmayan, hatta bu özelliklerin tam aksi yö-

nünde hareket eden insanların "iyilik" adına ortaya çık-

maları, insanlara zulmederken, zulme karşı olduklarını

iddia etmeleri, müfterileri kınarken, kendileri başkaları-

na iftiralarda bulunmaları, suçlu ve sahtekar olmalarına

rağmen insanlara karşı masum ve dürüst bir kişi rolünü

üstlenmeleri onların ne kadar samimiyetsiz ve ikiyüzlü

insanlar olduklarını göstermektedir. 

Sonuç olarak iyilerle ittifak etme kararında olan bir

insan çevresindeki tüm olayları ve gelişmeleri çok dikkat-

le analiz etmeli, sonuç çıkartırken çoğunluğu değil, sade-

ce Kuran'ı ölçü alarak, vicdanının sesini dinlemelidir.

Kötüler Şeytanın Yolunu İzler

İnsanların büyük bir bölümü şeytanın "hayali", yani

gerçekliği olmayan, sadece kötülükleri sembolize et-

mek için kullanılan bir varlık, daha doğrusu bir kavram

olduğunu zannederler. Oysa, Allah insanları ve yeryü-

zündeki diğer canlıları yarattığı gibi, ayrı bir boyutta cin-

leri, melekleri ve şeytanı da yaratmıştır. 

Şeytanın en belirgin özelliği Allah'a karşı itaatsiz ol-

ması, kendisini beğenmesi ve kibirli olmasıdır. Bu özel-

liklerinin yanısıra, ilk insan olan Hz. Adem yaratıldığın-

da insanları Allah'ın yolundan saptırmak, onların doğru

yolda olmalarını engellemek için karar almıştır. Şeytanın

bu kararı Kuran'da şöyle bildirilmektedir:

Dedi ki: "Senin izzetin adına andolsun, ben, on-

ların tümünü mutlaka azdırıp-kışkırtacağım.

Ancak onlardan, muhlis olan kulların hariç."

(Sad Suresi, 82-83) 
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Şeytan insanları Allah'ın emrettiği doğru yola ve vic-

danlarına uymaktan alıkoyup, kışkırtırken çok farklı

yöntemler izler. İnsanlara çeşitli kuruntular verir veya

dostları aracılığı ile kötülük ve vicdansızlık yapmaları

yönünde telkin yapar. Örneğin namaz kılmaya başlayan

veya Allah'ın bazı hükümlerini yerine getiren biriyle

şeytanın etkisi altında olan arkadaşları alay ederler, na-

maz saatinde dünyevi bir şeyi ona süslü ve çekici göste-

rerek onu namaz kılmaktan alıkoymaya çalışırlar. Ve

eğer bu kişi vicdanının sesini dinleme konusunda irade-

li ve kararlı davranmazsa şeytan, arkadaşları aracılığı ile

kısa sürede bu insana ibadetlerini bıraktırır. Ya da yar-

dıma muhtaç insanlara yardım eden birine yakın çevre-

si "enayi" olduğunu, parasını hayır işlerinde kullanacağı-

na kendisine yeni bir araba alabileceğini veya tatile gide-

bileceğini söyler. Şeytan bu insanın yakın çevresini kul-

lanarak, ona güzellikleri, hayırlı işleri çirkin veya zor

gösterir ve böylece o kişinin iyilikte bulunmasını engel-

ler. Ya da çıkarları ile ters düşen bir durumda en yakın

dostlarını terk etmesini makul gösterir. Böyle durum-

larda insanlar hep ikilemde kalır ve bir türlü karar ve-

remezler. Bir yandan kaç yıllık dostlarının yardıma ihti-

yacı olduğunu, onları yüzüstü bırakmanın vefasızlık ola-

cağını düşünürler. Diğer yandan da onlara yardımda bu-

lunurlarsa maddi kayba uğrayacaklarını, bazı güçlükler

yaşayabileceklerini hesaplarlar. İnsan bunları düşünür-

ken, kendi kendine karar vermeye çalıştığını ve seçe-

nekler arasında muhasebe yaptığını zanneder. Aslında

bu ikilemi yaşarken birbiriyle çatışanlar onun fikirleri

değil, vicdanının sesi ile şeytanın sesidir. 

Kısacası şeytan insanlara ya doğrudan zihinlerine
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fısıldayarak veya bazı insanlar aracılığı ile olumsuz tel-

kinler verir ve onları Allah'ın yolundan ve vicdanlarına

uymaktan, iyilik yapmaktan, güzel söz söylemekten, fe-

dakarlıkta bulunmaktan alıkoymaya çalışır. Hayatları

boyunca şeytanın sözlerine uyup, bilerek ya da bilmeye-

rek onun peşisıra gidenler ise şeytanın taraftarı haline

gelirler ve tüm hayatları boyunca kötülerden yana olur-

lar. Allah şeytanın insanlar üzerindeki etkilerini ayetle-

rinde şöyle bildirmiştir:

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın.

Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) ger-

çekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülü-

ğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rah-

meti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temi-

ze çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıka-

rır. Allah, işitendir, bilendir. (Nur Suresi, 21)

Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onla-

ra Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar,

şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeyta-

nın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Mücadele Suresi, 19)

Aslında şeytan tüm insanlarla benzeri bir mücadele

içerisindedir, ancak Allah'tan korkup sakınan, vicdanına

uyan ve irade sahibi insanlar şeytanın oyunlarına gel-

mezler. Allah korkusu olmayan, zayıf ve iradesiz kimse-

leri ise ayetlerde de bildirildiği gibi şeytan sarıp kuşatır.

Allah diğer ayetlerde şeytanın etkisi altına aldığı bu in-

sanların özelliklerini şöyle açıklamıştır:

Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size

haber vereyim mi? Onlar, 'gerçeği ters yüz

eden,' günaha düşkün olan her yalancıya iner-

ler. Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu
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yalan söylemektedirler. (Şuara Suresi, 221-223)

Şeytanın etkisi altında hareket eden ve doğru yol-

dan sapan insanlar ise çoğunlukla kendilerinin çok iyi ve

hayırsever insanlar oldukları iddiasındadırlar. Oysa ki

insanlara karşı davranışlarından, adaletsizliklerinden,

sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü yoksunu olmaların-

dan şeytanın kendilerini sarıp kuşattığı açıkça bellidir.

Şeytanın takipçilerinden olmalarına rağmen, iyilik ve dü-

rüstlük iddiası ile ortaya çıkanlar için Allah Kuran'da

şöyle bildirmiştir:

Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlik-

ten gelirse, Biz bir şeytana onun 'üzerini kabuk-

la bağlattırırız'; artık bu, onun bir yakın dostu-

dur. Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları

yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin ger-

çekten hidayette olduklarını sanırlar. (Zuhruf

Suresi, 36-37)

Kötüler Nasıl Biraraya Gelir?

Kötülerin biraraya gelip, inananlar aleyhinde faaliye-

te geçmeleri için önce birbirlerini bulmaları gerekir. Bu-

nun için herhangi bir arayış içine girmezler. İttifak doğal

hayat içinde, kendiliğinden oluşur. Zaten şeytan bu itti-

fakı oluşturmak için türlü yöntem ve taktiklerle gere-

ken ortamı hazırlamıştır.

İyi insanlar aleyhinde ittifak edecek kişiler, ittifak

kuracakları yerler, mekanlar, kuracakları tuzakların şe-

killerine kadar herşey hepsi bellidir. Bunun için özel bir

ilanla çağrı yapmalarına da gerek yoktur. Çağrı zaten

"kalplerinde nifak taşıyan" bu kişilere şeytan tarafından

yapılmıştır. Bu sayede kolaylıkla biraraya gelip, tuzaklar

planlayıp, kötülüğü örgütleyebilirler. Hayatın doğal
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akışı içinde inkarcıların çağrılarını duyar ve bu şer birli-

ğinin saflarında yerlerini alırlar. Onları biraraya getiren

inananlara karşı duydukları kin ve kalplerinden taşan

nefretleridir. 

Allah inkarcıların müminlere besledikleri kini tarif

ederken, inananları da şu şekilde uyarmaktadır: 

Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş

edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar verme-

ye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden

hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızların-

dan dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları

ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıklaık;

belki akıl erdirirsiniz. Sizler, işte böylesiniz; on-

ları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz Ki-

tabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaş-

tıklarında "inandık" derler, kendi başlarına kal-

dıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden do-

layı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: "Kin ve öf-

kenizle ölün." Şüphesiz Allah, sinelerin özünde

saklı duranı bilendir. (Al-i İmran Suresi, 118-119)

Bu ittifak oluşurken aranan tek özellik kişinin

Allah'ın dininden yüz çevirmesi, kötülüklere göz yuma-

bilmesi, kendisinin rahatlıkla bu kötülükleri yapabilmesi

ve bunları yaparken vicdani bir sıkıntı duymamasıdır.

Çünkü Kuran ahlakına bağlı, iyi bir insanın kendi arala-

rında bulunması, onlarda çok büyük bir rahatsızlık oluş-

turur. Bu nedenle de doğruluğu, dürüstlüğü, güzel ahla-

kı hatırlatacak tek bir kelime dahi duymak istemezler.

Çünkü bu sözleri duymak vicdanlarının sesini harekete

geçirecektir ve bu sesi duymak ise hiç istemedikleri bir

şeydir. İşte bu yüzden kötüler çevrelerinde sadece kö-

tülerin olmasını isterler. Kötülüklerin varlığı onları
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sevindirir. Kötülerin güçlenmesini içten arzu ederler,

çünkü iyilerin güçlenmesinin ittifaklarına zarar vereceğini

bilirler.

Örneğin bir küfürbaz küfürbazların, hırsız hırsızla-

rın, homoseksüel de kendisiyle aynı ahlaktaki kişilerin

yanında rahat eder. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar

onları bulur, yanlarından ayrılmazlar. Çünkü bu kişilerin

yanında yaptıklarından dolayı tepki almadıkları gibi, teş-

vik bile görürler. Masum ve suçsuz bir insana çirkin if-

tiralar atan bir kişi de ancak kendisi gibi müfterilerin ya-

nında rahat eder. Yaptıklarını övünerek anlatır, onlar-

dan fikir sorar, tavsiyelerini dinler. O kişiler de kendi

ahlaksızlıklarını, yaptıkları zulümleri, attıkları yalan ifti-

raları anlatarak ona fikirlerini sunarlar. 

İşte şer ittifakından kast edilen de kötülerin her

yerde birbirlerini bulmalarıdır. Bunun yanında eğer her-

hangi bir kişi bu müfteriye "yazık değil mi, neden suçsuz

bir insana iftira atıyorsun" dese, bütün keyfi bir anda ka-

çar. Bir daha da o kişilerin yanında olmak istemez. İşte

bu nedenle de kötüler, sadece birbirleriyle olmaktan

zevk alırlar.

Kötüler İyilerle Birlikte Olmaktan Kaçınır,

Onlara Düşman Olurlar

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kötüler daima

şeytanın telkini ile hareket ederler. Onlar kabul etseler

de etmeseler de her konuşmalarında, tavırlarında ve

kararlarında şeytanın etkisi hissedilir. Bu nedenle iyile-

re karşı tavırları da şeytanınki ile aynıdır. Şeytan, daha

kötüler yaratılmadan önce, iyilerle birlikte olmayı red-

detmiş ve iyilere karşı şiddetli bir mücadele başlatmış-

tır. Allah ayetlerinde şeytanın bu tavrını şöyle bildirir:
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Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti. An-

cak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçı-

nıp-dayattı. Dedi ki: "Ey İblis, sana ne oluyor, sec-

de edenlerle birlikte olmadın?" Dedi ki: "Ben, ku-

ru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarat-

tığın beşere secde etmek için var değilim." (Hicr

Suresi, 30-33)

Dikkat edilirse, şeytanın iyilerle birlikte olmaktan

kaçınıp dayatması, onların tavrını küçümsemesi ve bü-

yüklenmesi, itaatsiz ve isyankar oluşu günümüzdeki kö-

tülerin de en temel özelliklerindendir. Ayrıca, şeytan bu

tavrının ardından insanları iyilikten ve güzellikten uzak-

laştırmak, onları doğru yoldan saptırmak için vargücüy-

le mücadele etmeye karar vermiştir. 

İşte tüm bunlar günümüzde iyiliğe karşı birlik halin-

de savaş veren, yeryüzünden Allah'a ve ahirete imanı,

güzel ahlakı, fedakarlığı, vicdanı, dürüstlüğü, vefayı kal-

dırmaya çalışan insanların şeytanla aynı özelliklere sahip

olduklarını göstermektedir. Ancak kuşkusuz bu insanla-

rın başarıya ulaşmaları mümkün değildir; dünyada da

ahirette de Allah bu insanlara hak ettikleri karşılığı ve-

recektir. Çünkü Allah salih kullarının dostu ve velisidir:

Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçi-

si)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkar

edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan ka-

ranlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar,

onda süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 257)
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KÖTÜLER‹N

‹TT‹FAKININ

ASIL HEDEF‹

Bencil, hırslı, vicdansız ve insaniyetsiz insanlar arala-

rındaki kıskançlık ve rekabet nedeniyle hiçbir zaman

birlikte hareket edemez, işbirliği yapamaz, bu nedenle

de çeşitli hiziplere bölünürler. Bu hizipleşmenin bir so-

nucu olarak da birbirlerine karşı çok şiddetli düşmanlık

beslerler. Allah kötülerin, yani inkarcıların, bu yönlerini

bir ayette şöyle bildirir:

… Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şid-

detlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri

paramparçadır. Bu, şüphesiz onların akletme-

yen bir kavim olmaları dolayısıyla böyledir.

(Haşr Suresi, 14) 

Ancak kötüleri, kendi içlerindeki bu hizipleşmeleri-

ne rağmen biraraya getiren ve birlikte hareket ettiren

bazı olaylar vardır. Herşeyden önce onları biraraya ge-

tiren ve ortak bir amaçta birleştiren şey, önceki bölüm-

de bahsettiğimiz gibi şeytanın kötülerin üzerindeki etki-

sidir. Biraraya gelişleri ise bir çağrı, duyuru veya yazılı

bir sözleşme ile olmaz. Hatta çoğu zaman kendi arala-

rında tek bir kelime dahi konuşmadan, tek bir kez gö-

rüşme yapmadan güçlü bir birlik oluştururlar. Birbirle-

riyle maddi ve manevi çıkarları nedeniyle her zaman re-

kabet ve çekişme içinde bulunan kişiler bile, ortak bir

hedef söz konusu olduğunda tüm çekişmeleri unutur ve

birleşirler. Bu hedef şeytanın kendilerine emrettiği



hedeftir: İyilere, Allah'a ve ahiret gününe iman eden

Müslümanlara, vicdanlı, samimi, dürüst ve haktan yana

olan insanlara karşı bir güç oluşturmak ve onları çeşitli

yollarla etkisiz hale getirmek ya da kendi taraflarına

çekmek… Allah, "… Gerçekten şeytanlar, sizinle

mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli-çağrı-

larda bulunurlar..." (En'am Suresi, 121) ayetiyle şeyta-

nın kötülere yaptığı bu gizli çağrıyı iman edenlere bildir-

miştir. 

Şeytanın telkinleri ve yönlendirmesi ile oluşan bu it-

tifakın eylemleri ve nihai amaçları geçmişte yaşamış

olan kötülerle aynıdır. 

Geçmişte de günümüzde de kötülerin ittifakının en

büyük hedefi, Allah'ın Kuran'da bildirdiği güzel ahlakın,

fedakarlığın, samimiyetin, dürüstlüğün, vicdanın ve ada-

letin insanlar arasında hakim olmasını engellemektir. Bu

kişiler her ne kadar iyiliğin savunucuları olduklarını söy-

leseler de, aslında Kuran ahlakının yaşanması onların çı-

karlarını, dünyevi hırslarını engelleyecek, yani onların

"işlerine gelmeyecektir". Bu nedenle var güçleriyle dinin

ve Kuran ahlakının yaygınlaşmasını ve iyi insanların sayı-

larının artmasını engellemek için çaba harcarlar. Aynı

zamanda iyilerin de kendi saflarına geçip, doğru yoldan

sapmalarını içten arzu ederler. En büyük arzuları ise iyi-

lerin bir gün çıkıp artık hakkı savunmaktan vazgeçtikle-

rini, kötüler gibi bu dünya menfaatleri için çalışan, ger-

çeklere gözlerini kapatan, sadece eğlencesinin, yemeği-

nin ve diğer ihtiyaçlarının peşinde koşan insanlar olduk-

larını söylemeleridir. Eğer bu arzuları gerçekleşirse kö-

tüler hemen kendi ittifaklarını dağıtırlar ve iyilerle mü-

cadele etmekten vazgeçerler. İyi insanların kendileri
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gibi konuşmaya, düşünmeye ve yazmaya başlamaları, in-

sanlara, kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara kendile-

ri gibi davranmaları onların iyiler aleyhindeki faaliyetle-

rini durdurmaları için yeterlidir. Allah birçok ayetinde

inkar edenlerin iman edenleri kendi taraflarına çekmek

için müthiş bir istek duyduklarını bildirmektedir. Bu

ayetlerden bazıları şöyledir:

Onlar, kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin

de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir ola-

caktınız... (Nisa Suresi, 89)

Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman

kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uza-

tırlar. Onlar sizin inkar etmenizi i_ten arzu et-

mişlerdir. (Mümtehine Suresi, 2)

Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak)

apaçık belli olduktan sonra, nefislerini (kuşatan)

kıskançlıktan dolayı, imanınızdan sonra sizi in-

kara döndürmek arzusunu duydular. Fakat,

Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın ve

(onlara ne sözle, ne de eylemle) ilişmeyin. Hiç

şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Bakara

Suresi, 109)

Allah bir başka ayetinde ise inkarcıların inananları

dinlerinden döndürünceye kadar mücadele edecekleri-

ni bildirmiştir:

… Ancak Allah katında, Allah'ın yolundan alı-

koymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a

engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha

büyük (bir günahtır). Fitne, katilden beterdir.

Eğer güç yetirirlerse, sizi dininizden geri çevi-

rinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler; siz-

den kim dininden geri döner ve kafir olarak
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ölürse, artık onların bütün işledikleri (amelleri)

dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar

ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır. (Ba-

kara Suresi, 217)

Şer ittifakının iyilere karşı birleşmedeki bir diğer he-

defi de, eğer iyileri kendi saflarına çekemezlerse, bu kez

de onları çeşitli yöntemlerle iyiliklerden ve hayırlı işler-

den alıkoymaktır. Bunun içinse Kuran'da geçmiş kavim-

lerden örnekler verilmekte ve kötülerin iyilere karşı if-

tiralar atarak tutuklattırma, ölümle tehdit etme, öldür-

meye yeltenme, suikast, katliam, sürgün, alay, küçük

düşürmeye çalışma, dağıtmak için uğraşma, iftira gibi

birçok yöntemi denedikleri bildirilmektedir. Bu ayetler-

den bazıları şöyledir:

Zarar vermek, inkarı (pekiştirmek), mü'minle-

rin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçi-

sine karşı savaşanı gözlemek için mescid edi-

nenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey isteme-

dik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların

şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmekte-

dir. (Tevbe Suresi, 107)

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı;

böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: "Deli-

dir" dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmiş-

ti.' (Kamer Suresi, 9)

Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları,

sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-

çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmeniz-

den sakındırır. Kim onları dost edinirse, artık

onlar zalimlerin ta kendileridir. (Mümtehine Su-

resi, 9)

Ancak unutulmamalıdır ki Kuran'da Allah'ın
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dininden uzaklaşmış, Allah'ın elçilerine başkaldırmış bu

insanların çabalarının boşa çıkacağı da haber verilmiştir.

Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve

kendilerinden sonra (sayısı çok) fırkalar da. Her

ümmet, kendi elçilerini (susturmak için) yakala-

maya yeltendi. Hakkı, onunla yürürlükten kal-

dırmak için, 'batıla-dayanarak' mücadeleye giriş-

tiler. Ben de onları yakalayıverdim. Artık   Be-

nim cezalandırmam nasılmış? (Mümin Suresi, 5)
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KÖTÜLER‹N 

‹TT‹FAKININ G‹R‹fi

NOKTALARI

Kitabın başından beri üzerinde durduğumuz gibi,

kötülerin, iyilerin aleyhinde ittifaklar kurarak, onları et-

kisiz kılmaya çalışacakları ve onlara kötülük yapmak için

çabalayacakları Allah'ın Kuran'da bildirdiği bir gerçektir.

Allah şeytanın çağrısına uyan insanların Kuran ahlakının

yaşanmasını önlemek için çaba harcayacaklarını birçok

ayetiyle haber vermiştir. Bu nedenle tüm iyilerin bu ko-

nuda uyanık ve dikkatli davranmaları ve olayları hep Ku-

ran'da bildirilen ayetlere göre yorumlamaları gerekir. 

Ancak şunu da hatırlatmalıyız ki, herşey Allah'ın ya-

rattığı kader içinde gerçekleşmektedir ve hiçbir şey te-

sadüfen olmaz. Eğer kötüler bir ittifak yaparak samimi

ve vicdanlı insanlar aleyhinde planlar yapıyorsa mutlaka

bunda da inananlar için büyük bir hayır ve hikmet var-

dır. Allah bu olaydaki hayrı dünyada veya ahirette, dile-

diği zaman salih kullarına gösterecektir. Bu noktada

müminlerin unutmaması gereken, Kuran'da bildirilen

"… Allah, kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle

yol vermez." (Nisa Suresi, 141) vaadidir. Allah'ın iyi

kullarına yardım edeceği başka ayetlerde de şöyle bildi-

rilmiştir:

Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demele-

rinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün

edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimi-

ni kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması)



olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve

içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler,

muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi (dini)ne

yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüp-

hesiz   Allah, güçlü olandır, aziz olandır. Onlar

ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sa-

hibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı

verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sa-

kındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir.

(Hac Suresi, 40-41)

Şunu hatırlatmalıyız ki, kötülerin biraraya gelerek

yürüttükleri faaliyetlerin birçok girift noktası vardır.

Ama çevresindeki olayları Kuran ayetleri ışığında de-

ğerlendiren her insan bu ittifakın girift yönlerini kolay-

lıkla görebilecek, olağan karşıladığı birçok olayın aslında

kötülerin örgütlediği bir düzen olduğunu kavrayacaktır. 

İlerleyen sayfalarda kötülerin ittifakının bu sinsi ve

girift yönlerinden bazı örnekler verilecektir. Bundaki

amaç, Allah'ın samimi kullarının çevrelerindeki kötülük-

leri daha kolay fark edebilmelerine yardımcı olmak,

karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında çözüm yollarını

gösterebilmektir.

Kötüler, iyileri iftiralarıyla

kötülemeye çalışır

Samimiyetsiz ve sinsi insanların en belirgin özellikle-

ri, kendileri ahlaksızlığı, sınır tanımazlığı, asiliği, vefasız-

lığı, fuhşu ve benzeri kötü davranışları savunmalarına ve

bu şekilde yaşamalarına rağmen, kendilerini oldukların-

dan çok daha farklı göstermeleridir. Bu insanlar karşını-

za bir gün en coşkulu ve en koyu din savunucusu ola-

rak çıkar, bir gün namus bekçisi gibi davranır, diğer
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insanları şiddetle kınarlar. Daha sonra sanki dünyanın

en dürüst, en masum insanlarıymış gibi insanların sahte-

karlıklarını eleştirir ve hatta bu insanların davranışlarına

şaşırdıklarını söyleyip, ağır hakaretlerde bulunurlar. Ge-

nelde pek geniş düşünemeyen,  görüp duyduklarına he-

men inanan insanlar ise bu kişilerin oynadıkları bu "ma-

sum ve iyi insan" rolüne hemen inanırlar. 

Bu "sahte iyiler", kendilerini toplumun "ıslah edicile-

ri" olarak görürler. Ancak asıl sapkın olan, insanları ah-

laksızlığa teşvik eden kendileridir. Allah bu tür insanla-

rın durumunu ayetlerde şöyle bildirir:

Onlara: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildi-

ğinde: "Biz sadece ıslah edicileriz" derler. Bilin

ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şu-

urunda değildirler. (Bakara Suresi, 11-12)

Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukla-

rı sonucu, onlara bir musibet isabet eder, sonra

sana gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaş-

tırmaktan başka bir şey istemedik" diye Allah'a

yemin ederler? (Nisa Suresi, 62)

Kötülerin, kendilerini iyi, namuslu, dürüst, şirin, ula-

şılması gereken ideal bir model olarak gösterme konu-

sunda uyguladıkları bir taktik de, gerçek iyileri kötüle-

meleridir. Bu kişileri kötülerken bir yandan da kendile-

rinin halkı bu insanların kötülüklerinden korumak iste-

diklerini iddia ederler. Tarihte bu konuda en açık ör-

neklerden biri Firavun'dur. Firavun halkına olmadık iş-

kencelerde bulunan zalim, saldırgan, kaba, acımasız, ki-

birli, Allah'ı inkar eden bir insandır. Ancak buna rağmen

halkını Hz. Musa'ya karşı kışkırtmaya çalışmış, onu in-

sanların gözünde kötü göstermeye çalışırken kendisini
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de iyi niyetli göstermek istemiştir. Firavun'un bu sinsi

taktiği Kuran'da şöyle bildirilir:

Firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa'yı öldüre-

yim de o (gitsin) Rabbine yalvarıp-yakarsın.

Çünkü ben, sizin dininizi değiştirmesinden ya

da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyo-

rum." (Mümin Suresi, 26)

Dediler ki: "Bunlar herhalde iki sihirbazdır, sizi

sihirleriyle yurdunuzdan sürüp-çıkarmak ve ör-

nek olarak tutturduğunuz yolunuzu (dininizi)

yok etmek istemektedirler. Bundan ötürü, tu-

zaklarınızı biraraya getirin, sonra gruplar halin-

de gelin; bugün üstünlük sağlayan, gerçekten

kurtuluşu bulmuştur." (Taha Suresi, 63-64)

Ayetlerde bildirildiği gibi Firavun, Hz. Musa'yı halkın

gözünde suçlu göstermeye çalışırken, bir yandan da

kendisini halkın kurtarıcısı ve onları düşünen fedakar

bir insan olarak göstermektedir. Belki o gün aklını ve

vicdanını kullanmayan bazı insanlar Firavun'un bu şeyta-

ni telkinlerine kanmış ve Firavun'un yanında yer almış

olabilirler. Ancak bugün, o dönemde kimin iyi kiminse

kötü olduğu çok iyi bilinmektedir. Herşeyden önce

Allah herşeyi bilmekte ve görmektedir. Ahirette ise

Allah'ın adaleti geçerli olacaktır ve gerçek iyiler ve ger-

çek kötüler ortaya çıkacaklardır. Firavun Hz. Musa'nın

aleyhinde bir düzen kurmuştur, ancak hem dünyada

hem de ahirette büyük bir hüsrana uğramıştır. Aynı şe-

kilde günümüzde iyileri kötü, eminleri hain, sadıkları ya-

lancı gibi göstermeye çalışanlar, vazgeçmedikleri ve tev-

be etmedikleri sürece Firavun'la aynı sona kavuşmayı

kabul etmişler demektir. 
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Ayrıca kötüler şunu bilmelidirler ki, yaptıkları hiçbir

şeyle Allah'ın iyi kullarını kendi saflarına çekemez; onla-

rı da kendileri gibi yapamazlar. Çünkü Allah temiz ve iyi

insanların, kötülerin söylediklerinden uzak olduklarını

bildirmektedir:

Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler,

kötü kadınlara; iyi ve temiz erkekler, iyi ve te-

miz kadınlara (yaraşır). Bunlar, onların demek-

te olduklarından uzaktırlar. Bunlar için bir ba-

ğışlanma ve kerim (üstün) bir rızık vardır. (Nur

Suresi, 26)

İşte bu nedenle kötüler –sayıca çok da olsalar- iyi-

lere karşı son derece güçsüz durumdadırlar. Müminle-

rin son derece vicdanlı, güzel huylu, temiz ahlaklı olduk-

larını çok iyi bildikleri için inkarcıların ellerindeki tek

koz, "iftira atmak"tır. Ve bunun için hiçbir fırsatı kaçır-

mazlar. 

Kuran'da Allah müminlere atılan iftiraların ve kuru-

lan düzenlerin haberini vermiştir. Kuran'da bildirildiğine

göre tarih boyunca iyi ve samimi insanlar büyücülükle,

yalancılıkla, çıkarcılıkla, sapmışlıkla, şımarıklıkla, şaşır-

mışlıkla suçlanmışlar ve çeşitli iftiralara uğramışlardır.

Bu nedenle hiçbir dönemde iftiraya uğrayan müminler

bundan dolayı bir şaşkınlığa düşmez veya üzüntü duy-

mazlar. Aksine peygamberlerin ve salih müminlerin ya-

şadıkları olaylarla karşılaştıkları için çok büyük bir şevk

duyarlar.

Örneğin Hz. Yusuf, hem yanında kaldığı vezirin ka-

rısı tarafından hem de kardeşleri tarafından iftiraya uğ-

ramıştır. Ancak müminlere atılan her iftiranın karşılık

göreceği bir vakit mutlaka vardır. Kardeşlerinin
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Hz. Yusuf için söyledikleri iftira sözü ayette şöyle bildi-

rilir:

Dediler ki: "Şayet çalmış bulunuyorsa, bundan

önce onun kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu

kendi içinde saklı tuttu ve bunu onlara açıkla-

madı (ve içinden): "Siz daha kötü bir konumda-

sınız" dedi. "Sizin düzmekte olduklarınızı Allah

daha iyi bilir." (Yusuf Suresi, 77)

Hz. Meryem'e ve Peygamberimiz (sav)'in şerefli ha-

nımına zina iftirası atanlar, diğer peygamberlerimizi sap-

kınlıkla, yalancılıkla, büyücülükle suçlayanlar hep aynı

zihniyetle hareket etmişlerdir. Onlar da elbette bu mü-

barek ve üstün ahlaklı insanların böyle suçlara tevessül

etmeyeceklerini çok iyi bilmektedirler. Ancak onları

halkın gözünde küçük düşürmek, insanların onlara iti-

bar etmelerini, sözlerini dinlemelerini engellemek için

iftira yöntemine başvurmuşlar ve bu salih insanların şe-

refli isimlerini kendilerince karalamaya çalışmışlardır.

Kuran'da inkarcıların bu yöndeki sözlerinden bazıları

şöyle bildirilmiştir: 

İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine

şaştılar. Kafirler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir

büyücüdür. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğru-

su bu, şaşırtıcı bir şey." Onlardan önde gelen bir

grup: "Yürüyün, ilahlarınıza karşı (bağlılıkta)

kararlı olun; çünkü asıl istenen budur" diye çe-

kip gitti. "Biz bunu, diğer dinde işitmedik, bu, içi

boş bir uydurmadan başkası değildir. Zikir

(Kur'an), içimizden ona mı indirildi?" Hayır, on-

lar Benim zikrimden bir kuşku içindedirler. Ha-

yır, onlar henüz Benim azabımı tatmamışlardır.

(Sad Suresi, 4-8)

42 ‹Y‹LER‹N ‹TT‹FAKI



Kavmimin önde gelenleri: "Gerçekte biz seni

açıkça bir 'şaşırmışlık ve sapmışlık' içinde görü-

yoruz" dediler. (Araf Suresi, 60)

Ancak onların bu tuzakları boşa çıkmış ve Allah tu-

zaklarını tam tersine çevirerek başlarına geçirmiştir.

Müminler ise her iftiradan daha izzetli ve şerefli olarak

çıkmışlardır. Örneğin Hz. Yusuf'a hırsızlık iftirası atıl-

mıştır, ancak onun güvenilirliği o kadar açıktır ki, Mı-

sır'ın bütün hazineleri onun yönetimine verilmiştir. Ve-

ya Hz. Yusuf'a ve Hz. Meryem'e zina iftirası atılmıştır,

ama Allah Hz. Meryem'i alemlerin kadınlarına üstün kıl-

dığını bildirmiştir. Hz. Yusuf'un ise, kendi sınırlarına

olan titizliğini Kuran'da bildirerek bu gerçeği tüm çağla-

rın insanlarına aktarmıştır. Yani müfterilerin düzenleri

boşa çıkmıştır ve ahirette yaptıklarının karşılığını alacak-

ları da Kuran'da haber verilmiştir: 

Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla gelenler, sizin

içinizden birlikte davranan bir topluluktur; siz

onu kendiniz için bir şer saymayın, aksine o si-

zin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye ka-

zandığı günahtan (bir ceza) vardır. Onlardan (if-

tiranın) büyüğünü yüklenene ise büyük bir azab

vardır. (Nur Suresi, 11)

Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münafık

erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkek-

lerle müşrik kadınları azablandırması için. O

kötülük çemberi, tepelerine insin. Allah, onlara

karşı gazablanmış, onları lanetlemiş ve onlara

cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kö-

tüdür. (Fetih Suresi, 6)
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Kötüler tüm imkanlarını iyilerin

aleyhinde kullanırlar

İnkarcıların en bilinen özelliklerinden bazıları da,

cimrilikleri ve bencillikleridir. Özellikle de hayır için bir

harcamada bulunmaları istense buna kesinlikle yanaş-

maz, paralarından ve mallarından birazını bile Allah'ın

razı olacağı işlerde kullanmak istemezler. Ancak kötü-

lük için harekete geçtiklerinde tüm imkanlarını seferber

etmekten çekinmezler. Hatta inkarcıların içindeki her

grup, iyilerin aleyhinde ellerinden gelenin en fazlasını

yapmada rekabet halindedir. İyiler aleyhinde tuzak kur-

mada biraz daha çekingen davrananlara veya ağırdan

alanlara ise  karşı çıkar, onların da daha fazlasını yapma-

larını sağlarlar. 

İyilik konusunda yarışmayan, çaba göstermeyen bu

insanlar kötülük konusunda imkanlarını sonuna kadar

kullanırlar. Allah onların kötülük için mallarını harca-

maktan çekinmediklerini bir ayetinde şöyle bildirir:

Gerçek şu ki, inkar edenler, (insanları) Allah'ın

yolundan engellemek için mallarını harcarlar;

bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onla-

ra yürek acısı olacaktır, sonra bozguna uğratıla-

caklardır. İnkar edenler sonunda cehenneme

sürülüp toplanacaklardır. (Enfal Suresi, 36)

İyileri tehdit ederek, yıldırmaya çalışırlar

Kötülerin ittifakının bir özelliği de iyilere karşı teh-

dit unsurunu kullanmaları ve böylelikle onların gözleri-

ni korkutarak doğru yollarından saptırmaya çalışmaları-

dır. Kötülerin geçmişte uyguladıkları bu yöntem günü-

müzde de aynı şekilde iyilere karşı kullanılmaktadır. Ta-

rihte bilinen en tehditkar şer ittifakı, önceki sayfalarda
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da söz ettiğimiz Firavun ve yakın çevresidir. Firavun Hz.

Musa'yı ve ona iman edenleri işkence ve ölümle tehdit

etmiştir. Ayetlerde Firavun'un bu zalimliği şöyle bildiril-

mektedir: 

Firavun: "Ben size izin vermeden önce O'na

iman ettiniz, öyle mi? Mutlaka bu, halkı burdan

sürüp-çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız

bir tuzaktır. Öyleyse siz (buna karşılık ne yapa-

cağımı) bileceksiniz. Muhakkak ellerinizi ve

ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi

idam edeceğim." (Araf Suresi, 123- 124)

Allah başka ayetlerinde ise Müslümanların kendi dö-

nemlerindeki şer ittifakı tarafından ölümle tehdidin ya-

nısıra yurtlarından sürülmek veya kayba uğramakla da

tehdit edildiklerini bildirmektedir:

Neredeyse seni (bu) yerden (yurdundan) çıkar-

mak için tedirgin edeceklerdi; bu durumda ken-

dileri de senden sonra az bir süreden başka ka-

lamazlar. (İsra Suresi, 76)

"O'na iman edenleri tehdit ederek, Allah'ın yo-

lundan alıkoymak için ve onda çarpıklık araya-

rak (böyle) her yolun (başını) kesip-oturmayın.

Hatırlayın ki siz azınlıkta (ve güçsüz) iken O, si-

zi çoğalttı. Bozgunculuk çıkaranların nasıl bir

sona uğradıklarına bir bakın." (Araf Suresi, 86)

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük tasla-

yanlar (müstekbirler) dediler ki: "Ey Şuayb, se-

ni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemiz-

den sürüp-çıkaracağız veya mutlaka bizim dini-

mize geri döneceksiniz." (Şuayb:) "Biz isteme-

sek de mi?" dedi. (Araf Suresi, 88)

İnkarcıların bir de üstü kapalı tehditleri vardır.
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Sözde iyilerin rahatını, güvenini ve iyiliğini istiyorlarmış

gibi, müminlerle birlikte olmamalarını, yoksa zarar gö-

receklerini öğütlerler. İyilere destek olan, onlardan ya-

na tavır koyan her insanın "başının ağrıyacağını", sıkıntı-

ya gireceğini, maddi ve manevi kayba uğrayacağını ima

eden tavırlar sergilerler. Hatta diğerlerine ibret olması

için birkaç kişiyi kendilerince cezalandırıp, mesajlarını

gereken yere iletmiş olurlar. Diğer yandan da eğer iyi-

lerin tarafında olmaktan vazgeçerlerse, kendilerinin on-

ları koruyup kollayacağına, maddi imkanlar sağlayacak-

larına dair vaadlerde bulunmayı da ihmal etmezler. Hz.

Şuayb'ın kavminin önde gelenleri de, Hz. Şuayb'ın yanın-

daki kişilere aynı şekilde üstü kapalı tehditlerde bulun-

muştur: 

Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler, de-

diler ki: "Andolsun, Şuayb'a uyacak olursanız,

kuşkusuz kayba uğrayanlardan olursunuz."

(Araf Suresi, 90)

Gerçek iyiler, sabırlılar, cesurlar, metanetliler, sade-

ce Allah'tan korkup sakınanlar ise kötülerin hiçbir teh-

didine kulak vermeden, doğru bildikleri yolda, yani

Allah'ın kendilerine emrettiği şekilde devam etmişler ve

inkarcıların baskısı veya tehditleri onları yıldırmamıştır.

Hz. Şuayb'ın kendisini tehdit eden kavmine verdiği ce-

vap ve büyücülerin Firavun'a söyledikleri bunun güzel

örneklerindendir: 

Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tek-

rar sizin dininize dönmemiz Allah'a karşı yalan

yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz olan

Allah'ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz

bizim için olacak iş değildir. Rabbimiz, ilim
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bakımından herşeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a te-

vekkül ettik. 'Rabbimiz, bizimle kavmimiz ara-

sında 'Sen hak ile hüküm ver,' Sen 'hüküm ve-

renlerin' en hayırlısısın. (Araf Suresi, 89)

(Onlar da:) "Biz de şüphesiz Rabbimize dönece-

ğiz" dediler. Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde

Rabbimizin ayetlerine inanmamızdan başka bir

nedenle bizden intikam almıyorsun. "Rabbimiz,

üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak

öldür." (Araf Suresi 125-126)

Kötüler iyileri, insanların gözünde

küçük düşürmeye çalışırlar

Kötülerin iyileri yok etmek, onların faaliyetlerini or-

tadan kaldırmak, Kuran ahlakını yaymalarını durdur-

mak, insanların onları dinlemelerini ve istifade etmele-

rini engellemek amacıyla uyguladıkları yöntemlerden bi-

ri de, iyilerle alay ederek, onları kötüleyerek insanların

gözünde küçük düşürmeye, onları önemsiz ve değersiz

insanlar gibi göstermeye çalışmaktır. 

Gerçek iyiler, samimi ve vicdanlı insanlar yaşadıkla-

rı toplumdaki diğer insanları da vicdanlı ve samimi bir

hayata davet ederler; türlü yollarla onlara Kuran ahla-

kının güzellikleri, ahiretin, hesap gününün varlığı, Allah

korkusunun önemi gibi konuları anlatırlar. İyilerin sami-

miyeti ve anlattıkları her zaman çok sayıda insan üzerin-

de olumlu yönde bir etki yapar ve toplumda giderek

Allah inancı, güzel ahlak, iyilikler, güzellikler, vicdanlı ta-

vırlar, dostluklar, saygı ve sevgide artış olur. Daha ön-

ce düşman olanlar veya ortak bir noktada buluşamayan-

lar iyilerin olumlu telkinleri sayesinde birleşirler. 

Ancak bu durum elbetteki kötülerin, hasedçilerin,
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ahlaki çöküntü içinde olanların ve insani yönü iyice za-

yıflamış insanların işine gelmez. Bu nedenle de iyilikleri

engellemek için bu insanlarla alay eder; onlar için deli,

düşük akıllı, yobaz, sığ görüşlü, gerici, sahtekar gibi sı-

fatlar kullanırlar. Bunu yaparken amaçları bu kişilerin

toplumdaki itibarlarını zedelemektir. Deli veya sahtekar

olarak tanıtılan bir insanın fikirlerine veya eserlerine

kimsenin değer vermeyeceğini hesaplarlar. Bu, inkarcı-

ların, sahtekar, ikiyüzlü, sinsi insanların binlerce yıldır

uyguladıkları ve hiçbir zaman başarı ile sonuçlandırama-

dıkları bir taktiktir. 

Tarihte peygamberlerden, sahabelere, İslam alimle-

rinden insanların iyiliği ve ahlaki kurtuluşları için müca-

dele veren salih Müslümanlara kadar pek çok insan, bu

tür hakaretamiz ve alay dolu sözlerle karşılaşmışlardır.

Bu alay ve hakaretlerde kötülerin iyilere karşı duyduk-

ları kin ve haset en açık şekliyle ortaya çıkmıştır. Allah

onların içlerinde gizli olanın ise dışarı vurandan daha

fazla olduğunu bildirmektedir:

Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş

edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar verme-

ye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden

hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızların-

dan dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları

ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık;

belki akıl erdirirsiniz. (Al-i İmran Suresi, 118)

Daha önce de belirtildiği gibi kötülerin iyilere karşı

saldırgan ve nefret dolu tavırlarının temelinde yatan ne-

den onların, ahlaksız, vicdansız ve Allah'ın sınırlarını ta-

nımayan kişilere uymamaları ve hep  Allah'ın emir ve

yasaklarını kendi çıkarlarından üstün tutmalarıdır. Bu
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tür insanlar karşılarında Allah'ın sınırlarını koruyan, vic-

danlı, nefsine asla uymayan samimi bir Müslüman gör-

düklerinde saldırganlıkları devreye girer ve bu iyi insan-

lara dilleri ve elleriyle zarar vermeye çalışırlar. 

Kötülerin iyilere karşı en çok kullandıkları saldırı

sözlerinden biri ise "delilik"tir. Kuran'da bildirildiği gibi

birçok salih kul, bu zihniyetteki insanların delilik suçla-

malarına maruz kalmışlardır. Ancak, delilik suçlamasın-

da bulunanlar elbetteki bu insanlarda akli bir yetersizlik

olmadığını, aksine her birinin son derece akıllı, dengeli

ve yüksek bir ahlaka sahip insanlar olduklarını bilmekte-

dirler. Ancak belirttiğimiz gibi amaçları iyilerin toplum

içindeki itibarlarını zedelemektir. Tarih boyunca pey-

gamberlere ve salih insanlara, delilik ithamında bulunul-

duğunu bildiren ayetlerden bazıları şöyledir:

"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan baş-

kası değildir, onu belli bir süre gözetleyin." "Rab-

bim" dedi (Nuh). "Beni yalanlamalarına karşılık,

bana yardım et." (Müminun Suresi, 25-26)

Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler de-

diler ki: "Gerçekte biz seni 'aklî bir yetersizlik'

içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancı-

lardan olduğunu sanıyoruz." (Hud:) "Ey kav-

mim" dedi. "Bende 'akıl yetersizliği' yoktur;

ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir el-

çiyim" dedi. "Size Rabbimin risaletini tebliğ edi-

yorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm."

(Araf Suresi, 66-68)

İnkarcıların iyileri küçük düşürmeye çalışırken kul-

landıkları hakaretamiz sözlerden bir diğeri ise onlara

kötü lakaplar takmaları, onların ve yanlarında yer alan
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insanların düşük akıllı olduklarını, zayıf, sığ görüşlü ol-

duklarını söyleyerek onların basit, sıradan hatta değer-

siz oldukları imajını vermeye çalışmalarıdır. Kötülerin

tarih boyunca birbiriyle benzer şekilde tekerrür eden

bu sözlerinin bildirildiği ayetlerden bazıları şöyledir:

Ve (yine) kendilerine: "İnsanların iman ettiği gi-

bi siz de iman edin" denildiğinde: "Düşük akıllı-

ların iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler.

Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileri-

dir; ama bilmezler. (Bakara Suresi, 13)

Kavminden, ileri gelen inkarcılar: "Biz seni yal-

nızca bizim gibi bir beşerden başkası görmüyo-

ruz; sana, sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan

başkasının uyduğunu görmüyoruz ve sizin bize

bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine, biz

sizi yalancılar sanıyoruz" dedi. (Hud Suresi, 27)

Alay dolu ve iğneleyici sözler söylemek kötülerin

karakterlerine işlemiştir. Hem iyi ve samimi gördükleri

insanların kendileriyle hem de onların savundukları ba-

zı değerlerle alay ederler. Allah alayın tüm elçilerin kar-

şılaştığı bir durum olduğunu Kuran'da bildirmiştir. Bu

nedenle alayla karşılaşan bir mümin, bunlara Allah'ın el-

çilerinin sabrettiği gibi sabır göstermesi gerektiğini bilir

ve bu tür sözlerin kendisinin Allah katındaki derecesini

artırmasını ve kendisine ahirette Allah'ın izniyle güzel

bir karşılık olarak gelmesini umar. Bildiği bir gerçek var-

dır; yapılan alayın alay eden kişiyi sarıp kuşatacağı ve bu

kişinin ileride alayından dolayı büyük bir pişmanlık du-

yacağı…

Andolsun, senden önceki elçilerle de alay edildi,

fakat içlerinden küçük düşürenleri, o alaya aldık-

ları (azap) sarıp-kuşatıverdi. (Enbiya Suresi, 41)
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Ahlaksızlığı yaygınlaştırıp,

iyilerin sayısını azaltmaya çalışırlar

Kötülerin önderlerinin, dünyadaki en büyük hedef-

lerinden biri sorumsuz, başıboş, kimseye hesap vermek

zorunda olmadıkları, sınır tanımadıkları bir hayat yaşa-

maktır. Bunu yaparken daha önce de belirttiğimiz gibi

gerçek niyetlerini açığa vurmaz; bunu gerçekleştirmek

için sinsi yöntemler izlerler. 

Öncelikle yanlarına kural tanımayan, ahlaksızlığı

açıktan açığa yapabilen, küfürbaz, ar ve utanma gibi kav-

ramları kalmamış insanlardan oluşan bir topluluk bulur-

lar. Bu insanlar eşcinsellikten fuhuşa, uyuşturucudan

kumar gibi kötü alışkanlıklara kadar her türlü çirkinliğin

içindedirler. Dahası bu insanlara bir de toplum içinde

saygın birer sıfat verilmiştir. Böylece bu kişiler hem

toplum içinde belirli sıfatları olan, insanlar tarafından ta-

nınan, ünlü, entelektüel ve yetenekli kişiler olarak bili-

nirler, hem de sınır tanımayan ahlaksızlıkları ile günde-

me getirilirler. Toplumun birçok kesiminde ayıplanarak

kınanan, aşağı görünen birçok tavır ve davranış bu kim-

seler tarafından yapıldığında her nasılsa hoş görülür. Bu

insanların ahlaksız tavırları "cesaret, modernlik, çağdaş-

lık, marjinallik, entellektüellik" olarak tanımlanır. Hatta

bununla da kalınmaz, birçok genç insan bunların hayat-

larına özendirilir, sanki bu insanlar dünyanın her türlü

zevkini yaşıyorlarmış gibi bir hava yaratılır. Bu sürecin

ardından kısa bir süre içinde söz konusu kişileri giyim-

lerinden makyajlarına, konuşma üsluplarından, kullan-

dıkları kelimelere, yaşadıkları evlerin dekorasyonundan

ilişkilerine kadar taklit eden kişiler türemeye başlar. Ve

bir anda toplumun büyük bir kısmı bu dejenerasyonun
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içine çekilmiş olur. 

Bu süreç o kadar hızlı işletilir ki, belki birkaç yıl ön-

ce insanların ağızlarına bile almaktan utandıkları, hiçbir

ortamda telaffuz dahi edemeyecekleri tavırlar ve karak-

terler bir anda herkesçe makul karşılanan olaylar haline

gelir. Örneğin eşcinsellik kınanan ve yadırganan bir

olayken bir anda toplumun belli bir kesiminde eşcinsel

biriyle yakın arkadaş olmak moda haline gelir. Elbetteki

insanların bu aşamalardan yavaş yavaş geçmelerini sağ-

layan, onları faaliyetleri ile, çalışmaları ve organizasyon-

ları ile sinsice etkileri altına alan bir ittifak bulunmakta-

dır. İşte bunları yapan kötülerin ittifakıdır.

Bu ittifakın her üyesi bu dejenerasyon propaganda-

sını bilerek veya bilmeyerek bir ucundan tutar ve iste-

diği yere ulaşana kadar propagandaya devam eder. Gü-

nümüz toplumları için düşünecek olursak, bu ittifaka

katılanlara modacıları, film yapımcılarını, şarkı sözü ya-

zarlarını, gazetecileri, yazarları, klip yönetmenlerini, eğ-

lence merkezi sahiplerini vs. verebiliriz. (Elbetteki bura-

da sayılan mesleklere sahip insanların hepsi bu sinsi

amaç için çalışıyor demek değildir. Çünkü bu meslekle-

re sahip olan ancak iyilerle ittifak eden vicdanlı insanlar

da bulunmaktadır.) 

Kötüler bu sinsi çalışmaları ile kötülüğün mümkün

olduğunca fazla çevrede yayılmasına ve sayılarının art-

masına aracılık eder ve bu şekilde iyilerin sayısını azalt-

mak için çaba gösterirler. Oysa ki bu sadece iyilerin de-

ğerini daha da kıymetlendirir ve kötülüklerin yayılması

için çaba harcayanların azaplarını kat kat artırır. Allah

bu gerçeği ayetlerinde şöyle bildirir:

Çirkin utanmazlıkların (fuhşun) iman edenler
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içinde  yaygınlaşmasından hoşlananlara, dünya-

da ve ahirette acıklı bir azab vardır. Allah bilir,

siz ise bilmiyorsunuz. (Nur Suresi, 19)

Yapmakta oldukları münker (çirkin iş)lerden

birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta ol-

dukları şey ne kötü idi! Onlardan çoğunun inka-

ra sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün.

Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne

kötüdür. Allah onlara gazablandı ve onlar azab-

da ebedi kalacaklardır. (Maide Suresi, 79-80)

Kötülerin ittifakı menfaat

üzerine kuruludur

Kötülüğün önde gelenleri çevrelerine adam topla-

mak için insanlara çeşitli vaatlerde bulunurlar, onlara

dünyevi avantajlar sağlayacaklarını söylerler. Kuran'da

Firavun'un büyücülere verdiği söz, kötülerin ittifakının

bu yöntemlerinden biridir:

Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "Şayet biz

galip gelirsek, bize bir ücret var gerçekten, de-

ğil mi?" dediler. "Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz

siz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız."

(Şuara Suresi, 41-42)

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, kötülerin ittifakı as-

lında son derece çürük temeller üzerine kuruludur. Bu

ittifakın üyelerinin hepsinin bir ücreti, bu ittifaka katıl-

ma bedeli vardır. Eğer şahsi çıkarlarının zedeleneceğini

hissederlerse hemen ittifaktan çıkabilirler. Çünkü bu it-

tifak hak bir temelin üzerine değil, batılın üzerine kurul-

muştur. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'tan

korkup sakınmayan her insanın mutlaka bir ücreti var-

dır ve kötülerin önderleri bu gerçeğin çok iyi
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farkındadırlar. Bu nedenle kendilerine yandaş ararken

bu yöntemi sıkça kullanırlar. 

Günümüzde de para, mal, ün, makam, mevki vaat

etmek insanların birçoğunun iyilerin aleyhinde tavır

göstermeleri için yeterli olabilmektedir. Örneğin bu

menfaatlerden faydalanacağı yönünde bir garanti alan

bir insan eğer Allah korkusu yoksa kolaylıkla hiç tanı-

madığı, bir kez bile görüşmediği masum, tertemiz, güzel

ahlaklı bir insana en çirkin ve en inanılmaz iftiraları ata-

bilmekte, kolaylıkla yalan söyleyebilmekte, kısacası za-

limleşebilmektedir. 

Oysa iyilerin ittifakında yer alan her insan sadece

Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini gözetir. Bu itti-

fak hak ve tek doğru olan yol üzerine kurulmuştur ve

gerçek iyilerin hiçbir zaman bir bedeli olmaz. Dünyevi

hiçbir menfaat onları doğru olanı yapmaktan alıkoya-

maz. Müminlerin bu konuda kendilerine örnek aldıkları

kişiler, Allah'ın elçileridir. Kuran'da elçilerin kavimleri-

ne şöyle seslendikleri haber verilmiştir:

"Ey kavmim, ben bunun karşılığında sizden hiç-

bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni ya-

ratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeye-

cek misiniz?" (Hud Suresi, 51)

Kötülerin ittifakının iki yüzlü

üyeleri: Münafıklar

Kötülerin ittifakının en azgın ve en tehlikeli üyelerin-

den biri münafıklardır. Münafıklar, kendilerini iyilerden

yana gösteren, ikiyüzlü insanlardır. Kuran'da bu insanla-

rın müminlerle beraber gibi hareket ettikleri ama aslında

kötülerin ittifakının birer üyesi oldukları haber verilmiş-

tir. Bu kimseler iyilerin arasında iyi taklidi yapar, vicdanlı
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ve dürüst insanlar gibi davranırlar. Ancak tek başlarına

kaldıklarında ya da gerçek müttefiklerinin yanına dön-

düklerinde içlerindeki pisliği ortaya çıkarırlar. Allah mü-

nafıkların bu özelliğini Kuran'da şöyle bildirmiştir:

"Tamam-kabul" derler. Ama yanından çıktıkla-

rı zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin

söylediğinin tersini kurarlar. Allah, karanlıklar-

da kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz

çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah

yeter." (Nisa Suresi, 81)

İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman

ettik" derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıkla-

rında ise, derler ki: "Şüphesiz, sizinle berabe-

riz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz. (Asıl)

Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde

şaşkınca dolaşmalarına (belli bir) süre tanır.

(Bakara Suresi, 14-15)

Münafıkların, kötülerden olmalarına rağmen iyilerin

yanında gibi davranmalarının başlıca iki nedeni vardır.

Birincisi, iyiler hakkında kötülere haber taşımaktır. İkin-

cisi, ise iyiler içinde huzursuzluk ve fitne çıkarmaya ça-

lışmak, kimi zaman provokatör görevini üstlenip kötü-

leri de iyilere karşı kışkırtacak davranışlarda bulunmak-

tır. Münafıkların bu iki sinsi amacını bildiren ayetlerden

bazıları şöyledir:

Sizinle birlikte çıksalardı, size 'kötülük ve zarar-

dan' başka bir şey ilave etmez ve aranıza mut-

laka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütür-

lerdi. İçinizde onlara 'haber taşıyanlar' vardır.

Allah, zulmedenleri bilir. (Tevbe Suresi, 47)

Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızla-

rıyla "İnandık" diyenlerle Yahudiler'den

Kötülerin ‹ttifak›n›n Girifl Noktalar› 55



küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. On-

lar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer

topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayan-

lar)dır. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan

sonra saptırırlar, "Size bu verilirse onu alın, o

verilmezse ondan kaçının" derler. Allah, kimin

fitne(ye düşme)sini isterse, artık onun için sen

Allah'tan hiçbir şeye malik olamazsın. İşte on-

lar, Allah'ın kalplerini arıtmak istemedikleridir.

Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette on-

lar için büyük bir azab vardır. (Maide Suresi, 41)

Ancak şunu da hatırlatmalıyız ki bu kişiler geçici bir

süre emellerini gerçekleştirmiş gibi görünseler de, yu-

karıdaki ayetlerde haber verildiği gibi Allah onların bu

çabalarını mutlaka geçersiz kılar ve onlara hem dünya-

da hem de ahirette şiddetli bir azap verir. 

Gizli toplantılarla iyiler aleyhinde

faaliyet gösterirler

Kuran'da inkarcıların ittifakları ile ilgili ayetlere bak-

tığımızda bu ittifakın, yapacakları kötülükler için gece

vaktini seçtiklerini görürüz. Allah inkarcıların bu özel-

liklerini birçok ayette bildirmiştir. Kötülerin tuzaklarını

biraraya getirerek kötülüklerini uygulamaya geçirdikleri

vaktin gece olduğunu Allah şöyle bildirir:

Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizle-

mezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak)

hoşnut olmayacağı şeyi ‘geceleri düzenleyip ku-

rarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yaptıkları-

nı kuşatandır. (Nisa Suresi, 108)

Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak;

gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz.

(Mü'minun Suresi, 67)
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Neml Suresi'nde ise Allah geçmişte yaşanmış bir

olayı haber vermiş; iyilerin bulundukları şehirde boz-

gunculuk çıkartan bir çete olduğunu ve bunların kendi

aralarında gece baskınlar yaparak iyilere zarar vermeyi

planladıklarını bildirmiştir. Bu konuyla ilgili ayetler şöy-

ledir:

Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde

bozgun çıkarıyorlar ve dirlik-düzenlik bırakmı-

yorlardı. Kendi aralarında Allah adına and içe-

rek, dediler ki: "Gece mutlaka ona ve ailesine

bir baskın düzenleyelim, sonra velisine: Ailesi-

nin yok oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten

bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim." (Neml

Suresi, 48-49)

Ayetlerde görüldüğü gibi bu insanlar inananlara kap-

samlı bir tuzak kurmuştur ancak Allah bu insanların sin-

si ve kirli planlarına karşılık onlara başka bir düzen kur-

duğunu bildirmiştir. Gece yarısı masum ve temiz insan-

lara zarar vermek isteyen, onlar için kötülükler düzen-

leyen insanların uğradıkları son, aynı ayetlerin devamın-

da şöyle bildirilmiştir:

Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onların hi-

lesine karşı) onların farkında olmadığı bir düzen

kurduk. Artık sen, onların kurdukları hileli-dü-

zenin uğradığı sona bir bak; biz, onları ve ka-

vimlerini topluca yerle bir ettik. İşte, zulmet-

meleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evle-

ri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet

vardır. (Neml Suresi, 50-52)

Zulmedenlerin, iyilere zarar gelmesini ve onlara sı-

kıntı dokunmasını isteyenlerin diğer bir özellikleri ise

planlarını gizlice ve fısıldaşarak yapmalarıdır. Allah bunu
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da birçok ayetinde haber vermiştir:

Musa onlara dedi ki: "Size yazıklar olsun,

Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın, sonra bir

azap ile kökünüzü kurutur. Yalan düzüp uydu-

ran gerçekten yok olup gitmiştir." Bunun üzeri-

ne, kendi aralarında durumlarını tartışmaya

başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler. (Taha

Suresi, 61-62)

Onların 'gizlice söyleşmelerinin' çoğunda hayır

yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bu-

lunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi em-

redenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteye-

rek böyle yaparsa, artık ona büyük bir ecir vere-

ceğiz. (Nisa Suresi, 114)

Allah'a inanmayan, Allah'ın gücünü takdir edemeyen

bu insanlar, geceyarıları, karanlıklarda hezeyanlar sergi-

lerken, iyiler aleyhinde planlar kurup onların kötülüğü

için tuzaklar hazırlarken, kimsenin kendilerini duymadı-

ğını ve bu nedenle rahat konuşabileceklerini düşünür-

ler. Oysa bu, onların içine düştüğü bir yanılgıdır. Çünkü

onlar gizli ve fesat konuşmalarını insanlardan gizleyebi-

lirler, ancak Allah onların kurdukları her cümleyi, plan-

larının her ayrıntısını, hatta içlerinden geçirerek diğer-

lerine söylemediklerini dahi bilmekte, görmekte ve işit-

mektedir.  Onlar sinsice yaptıkları planlarının asla açığa

çıkmayacağı ve hakkında tuzaklar kurdukları kişilerin bu

tuzaklardan asla kurtulamayacakları vehmine kapılırlar.

Halbuki Allah, onlar bunları vehmederlerken onların

tuzaklarını daha kurmadan bozmuş, onların her dedik-

lerini duymuştur. Nereye gizlenirlerse gizlensinler, en

ciddi tedbirleri dahi alsalar, Allah'tan kaçamazlar. Bu in-

sanların her dedikleri, her konuşmaları, içlerinden
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geçirdikleri her söz kaydedilmektedir ve bunların her

biri hesap gününde karşılarına gelecek ve yaptıkları her

sinsi plandan sorguya çekileceklerdir. Bu nedenle gizli

gizli buluşarak, gece yarıları sinsi ve saldırgan planlar ku-

ranlar, Allah'ın kendilerini gören ve işiten olduğunu

unutmamalıdırlar. Allah bir ayetinde şöyle bildirir:

Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü

gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor mu-

sun? (Kendi aralarında gizli toplantılar düzenle-

yip) Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri

mutlaka O'dur; beşin altıncısı da mutlaka

O'dur. Bundan az veya çok olsun, her nerede ol-

salar mutlaka O, kendileriyle beraberdir. Sonra

yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber ve-

recektir. Şüphesiz Allah, herşeyi bilendir. (Mü-

cadele Suresi, 7) 

Günümüzde kötülerin

ittifakı şiddetlenmiştir

Kitabın başından bu yana kötülerin biraraya gelme

nedenlerinin, dini ve inananları ortadan kaldırmak oldu-

ğunu ve bunun için uyguladıkları zulüm ve baskıları an-

lattık. İnanan kişilerin varlığı, inkarcıların ittifak etmele-

rinin ana sebebidir. Çünkü mümin Allah'ın hak dini olan

İslam'ın dünyadaki temsilcisi ve güzel ahlakın yaşanma-

sının bir garantisidir. Bu sebeple de kötülere göre ina-

nanlar bir an önce ortadan kaldırılmalıdırlar. Kendi in-

karcı sistemlerini, kötü ahlaklarını yaşamalarına engel

ise dinin emrettiği güzel ahlak, Allah'ın koyduğu sınırlar-

dır. İşte bu engellerin ortadan kalkması için de inkarcı-

lar kendi içlerinde çok güçlü bir işbirliği içindedirler.

Nerede bir fuhuş, sapkınlık, rüşvet, sahtekarlık, kumar,

Kötülerin ‹ttifak›n›n Girifl Noktalar› 59



dolandırıcılık, mazlum halkın malını gasp etme, yetimin

malını yeme, ahlaksızlık, sevgisiz ve saygısız bir ortam

varsa, işte orada kötülerin ittifakının hakimiyeti var de-

mektir. 

Son yıllar dünyanın dört bir köşesinde yaşayan ina-

nanlara, mazlum fakir ve zavallı aciz insanlara zulüm ve

baskıların şiddetle arttığı, kötülerin ittifakının ise dünya-

nın her yanında şiddetlendiği bir dönemdir ve inananla-

rın bu gelişmeleri Kuran ayetleri doğrultusunda değer-

lendirmesi son derece önemlidir. Kuran'a göre, olan bi-

tenleri ibret gözüyle izleyip, kötülere karşı fikri yönde

bir mücadele için harekete geçmemek, herşeyi oturdu-

ğu yerde sakin sakin seyretmek ve dünyada yaşanan acı-

lara, sıkıntılara duyarsız kalmak çok büyük bir zulüm-

dür. Müslümanlara ve Kuran ahlakının yaşanması için

çaba harcayan kişilere yapılan baskı ve eziyetlere seyir-

ci kalmak, görmezlikten gelmek, sessiz izlemek kişiyi bu

zulmün sessiz bir üyesi, hatta iştirakçisi yapar. 

Kötülerin ittifakının ne denli şiddetlendiğini görmek

için gazetelere, dergilere, televizyona, kısacası etrafımıza

bir göz atmak yeterlidir. Örneğin, 10-15 sene öncesine

kadar "eşcinsel" kelimesinin dahi ağza alınmaya haya edil-

diği bir dönem, yerini eşcinsellerin haklarını savunan, bu

sapıklığın ne kadar normal bir tercih olduğunu, modern

bir görüş olduğunu ispatlamak için televizyonlarda, eğ-

lence yerlerinde onlara geniş yer veren bir anlayışa bı-

rakmıştır. Bunun gibi birçok ahlaksızlığın insanlara nor-

mal bir tercihmiş gibi aşılanmaya çalışılması ve buna ze-

min bulunması kötülerin ittifakının bir sonucudur. 

Kumarın, fuhuşun, cinayetlerin gündelik haberler

olarak son derece doğal karşılandığı bu yıllar, insanların
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uyanması ve gerçekleri görmesi açısından son derece

önemlidir. İyilerin baskı altına alınıp haksız muameleler

gördüğü, temel hak ve hürriyetlerinin ellerinden alındı-

ğı; dolandırıcıların, katillerin ve zalimlerin ise rahatlıkla

elini kolunu sallayarak dolaştığı bir dönemdir bu dö-

nem. Masum ve savunmasız insanlar sadece Allah'a

inandıkları ve Müslümanım dedikleri için dünyanın dört

bir yanında öldürülürken, yine Müslümanım diyen fakat

tüm bu olanlardan gafil bir insan tüm bu ölüm haberle-

rini yüzünde umursamaz, gülümser bir ifadeyle insanla-

ra aktarabiliyorsa, işte bu, kötülerin ittifakının bir eseri-

dir. Huzur ve barışın sağlanması, refah ve bolluğun ol-

ması, adalet, hoşgörü, sevgi, saygı gibi güzel ahlak özel-

liklerinin tüm dünyada hakim olması ancak Kuran ahla-

kının bilinmesi, tanınması ve uygulanması ile olur. İşte

bu güzel ahlakın yaşayan örnekleri de müminlerdir, iyi-

lerin ittifakı bunu sağlayacak olan yoldur; bu, Allah'ın

kesin bir vaadidir.

Allah, içinizden iman edenlere ve salih ameller-

de bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlar-

dan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıy-

sa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi'

kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini

kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve

onları korkularından sonra güvenliğe çevirecek-

tir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana

hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra

inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)
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KÖTÜLER‹N EN 

BÜYÜK KORKUSU: 

‹Y‹LER‹N ‹TT‹FAKI

Kitabın buraya kadar olan bölümlerinde kötülerin

tarih boyunca yeryüzünde bozgunculuk çıkardıkların-

dan, insanlara çeşitli şekillerde zulmettiklerinden, bu-

lundukları toplumlara huzursuzluk, güvensizlik, iftira,

kavga, çekişme, kıskançlık gibi kötülükleri getirdiklerin-

den söz edildi. Ayrıca kötülerin, tüm bu kötülüklerin

toplum içinde gelişip yayılması için elele verdikleri ve

bir şer ittifakı kurdukları da belirtildi. Ne var ki bu an-

latılanlardan ortaya çıkan tabloya bakarak, bunun geç-

mişten günümüze kadar bu şekilde geliştiğini ve bunu

değiştirecek bir şey olmadığını düşünmek, son derece

karamsar ve olumsuz bir yaklaşım olur. 

Kuran'a uyan, Kuran ahlakını kazanmış bir insan hiç-

bir zaman böyle bir ümitsizliğe kapılmaz veya çevresin-

deki çirkinliklere hiçbir koşulda göz yummaz. Vicdanlı

ve akıl sahibi bir Müslüman çevresindeki insanları, için-

de yaşadığı toplumu, hatta tüm insanları zulümden, kar-

gaşadan, savaşlardan, bozgunculuktan, ahlaksızlıktan ve

vicdansızlıktan kurtarmak için çaba gösterir. Şu çok

açık bir gerçektir ki, samimiyet, vicdan, dürüstlük, mer-

hamet, şefkat, sevgi, saygı gibi manevi değerler kötülük-

lerin ahlaksızlıklarını eritecek ve ortadan kaldıracaktır.

Diğer bir deyişle iyilerin biraraya gelmeleri ve birlikte

davranmaları ile kötülerin ittifakı dağılacak, kötülükleri

eriyip yok olacaktır.  



Allah bir ayette bu gerçeği şöyle müjdeler:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da

onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın

ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelen-

diregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya

Suresi, 18)

Bu nedenle kötülerin ittifakının insanlık açısından

tehlikelerini gözler önüne sermenin yanısıra asıl önem-

li olan; iyilerin, vicdanlı ve samimi insanların kötülere

karşı birbirlerine destek olmaları, zulme uğrayan maz-

lumları koruyup kollamaları, haksızlığa uğrayanları sa-

vunmalarıdır. Bu, Allah'ın hoşnut olduğu ve Kuran'da

birçok ayetiyle müminlere emrettiği önemli bir ibadet

ve tavır güzelliğidir:

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup

karşı koyanlardır. (Şura Suresi, 39)

… Ona inananlar, destek olup savunanlar, yar-

dım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru iz-

leyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf

Suresi, 157)

Araf Suresi'ndeki bu ayette Allah, müminlerin elçi-

lerine destek olup savunmalarını, ona yardım etmeleri-

ni bildirmiştir. Müminler aynı şekilde birbirlerini de des-

tekleyip savunmalı ve birbirlerine yardımda bulunmalı-

dırlar. 

Müminler birbirlerinin velileridirler

Allah Kuran'ın birçok ayetinde müminlerin birbirle-

rinin velileri olduklarını bildirmektedir. Bu ayetlerden

biri şöyledir:

Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirleri-

nin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten
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sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı

verirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler. İş-

te Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlar-

dır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm

ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

"Veli" kelimesinin anlamı, dost, koruyucu, yardımcı

ve destekçidir. Öyle ise müminler; vicdan sahibi, güzel

ahlaklı, dürüst ve samimi insanlar birbirlerini destekleme-

li, birbirlerine dost, yardımcı ve koruyucu olmalıdırlar. 
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Allah, Kuran'da bildirdiği peygamber kıssalarında bu

konuda örnekler vermiştir. Hz. Musa şehirde kavga

eden bir adama zor durumda kaldığı için yardım eder-

ken, yanlışlıkla bir adamın ölmesine neden olmuştur.

Daha sonra da Firavun'un ve şehrin önde gelenlerinin

zulmünden ve kendisine haksızlıkla davranmalarından

kurtulmak için şehirden kaçmıştır. Ayetlerde bu olay

şöyle bildirilir:

Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip

dedi ki: "Ey Musa, önde gelenler, seni öldürmek

konusunda aralarında görüşmektedirler, artık

sen çık git; gerçekten ben sana öğüt verenlerde-

nim."

Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetle-

yerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler topluluğun-

dan beni kurtar" dedi. (Kassas Suresi, 20-21)

Hz. Musa, kendisine haber vererek iyilikte bulunan

bu kişinin yardımı ile şehirden çıktıktan sonra Medyen

suyuna ulaşmış ve orada çobanlar olduğu için suyun ke-

narına giderek hayvanlarını sulamaktan çekinen iki kadı-

na yardımcı olmuştur. Kadınlar ise evlerine döndükle-

rinde olanları babalarına anlatmışlar ve babaları olan

Hz. Şuayb, Hz. Musa'yı evine davet etmiştir. Hz. Şu-

ayb'ın Hz. Musa ile konuşması ayetlerde şöyle bildirilir:

Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana

utana) yürüyerek ona geldi. "Babam, bizim için

sürüleri sulamana karşılık sana mükafaat ver-

mek üzere seni davet etmektedir." dedi. Bunun

üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o:

"Korkma" dedi. "Zalimler topluluğundan kur-

tulmuş oldun." (Kassas Suresi, 25)

Hz. Şuayb Hz. Musa'nın iyi ve güvenilir bir insan
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olduğunu anladığı için ona zorluk zamanında destek ol-

muş, evinde kalıp, yanında çalışmasına izin vermiştir. Bu,

iyi insanların birbirlerini zorluk anlarında korumalarına,

birbirlerine kol kanat germelerine bir örnektir. Çünkü

eğer böyle bir durumda iyiler birbirlerine yardımcı ol-

mazlarsa, birbirlerini zalim kişilerin karşısında yalnız ve

güçsüz bırakmış olurlar. Allah bir ayette Peygamberimiz

(sav)'e "Ve mü'minlerden, sana tabi olanlara (koru-

yucu) kanatlarını ger." (Şuara Suresi, 215) diye bu-

yurmuştur. 

Müminlerin üzerine koruyucu kanatları germek, on-

ları tehlikelere karşı, zorluklara karşı korumak Rabbi-

mizin bir emri ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir. 
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‹Y‹LER 

ÇEK‹fiMELERDEN 

KAÇINARAK B‹RL‹K

OLMALIDIRLAR

Birlik, beraberlik, dayanışma, dostluk, fedakarlık,

yardımlaşma, gözetip kollama ve benzeri özellikler Ku-

ran ahlakının temelini oluşturan güzelliklerden bazıları-

dır. İslam dininde insanlar hep hoşgörü, sevgi ve barış

dolu, insanların birbirlerine karşı anlayış gösterdikleri,

huzurlu bir ortamda yaşarlar. Bu özelliklere sahip top-

lumlar ise her zaman için daha hızlı gelişebilir ve güç

kazanabilirler. Çünkü, birlik ve beraberlik sağlandığın-

da, toplumun bireyleri güç ve enerjilerini tartışmalara,

kavgalara, sürtüşmelere, çatışmalara, savaşlara değil,

hep hayır ve güzellik dolu işlere yönlendireceklerdir.

Ayrıca herkesin emeğini, gücünü, şevkini kattığı, birbi-

rine maddi ve manevi yönden destek sağladığı işlerde

büyük bir bereket ve güzellik oluşacaktır. 

Ancak herşeyden önemlisi birlik ve beraberlik için-

de hayır için çalışan insanlara Allah katından bir yar-

dım, bir destek ve güç verileceği müjdelenmiştir. Bu

nedenle Allah bazı ayetlerinde müminlere birbirleriyle

çekişmemelerini, yoksa güçlerinin gideceğini ve zayıf

düşeceklerini hatırlatmıştır. Bir ayette şöyle buyrul-

maktadır:

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbi-

rinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız,



gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sab-

redenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

İyiler ve dostlar arasında birleştirici bir rol üstlen-

mek Allah'ın tavsiye ettiği bir ahlaktır. Özellikle kötü-

lerin azgınlıklarının arttığı bir dönemde müminler ara-

sında kırgınlık, küsmek, alınganlık, çekişme gibi şeytan-

dan olan pislikler kesinlikle barındırılmamalıdır. Bu tür

durumları gidermek için çaba gösteren, birleştirici ve

uzlaştırıcı bir tutum izlemek güzel bir ibadettir. Allah

bunu bir ayette şöyle bildirir:

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeş-

lerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan

korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucu-

rat Suresi, 10)

Çekişmek, sürtüşmek, düşmanlık, kin, nefret gibi

duyguların tamamı şeytanın insanlar üzerindeki telkini

ile oluşan kötü ahlak özellikleridir. Salih Müslümanlar

hiçbir zaman bu hislerle hareket etmezler, daima ihlas-

lı, tevazulu, dostane ve birbirlerine karşı düşkün ve

sevgi doludurlar. Halis niyetli olmayan insanlar en ya-

kın arkadaşlarının, hatta öz kardeşlerinin dahi başarıla-

rını, güzelliklerini çekemeyebilir, haset ederek düş-

manlık gösterebilirler. Ancak salih bir Müslüman diğer-

lerinin başarılarıyla ve güzellikleriyle kıvanç duyar, bun-

lara kendisininmiş gibi sevinir, Allah'a hamd eder. Hat-

ta bu kişinin güzelliklerinin ve başarılarının daha da art-

ması için ona yardımcı olur, gerekirse yol gösterir. Bu

ahlaka sahip olmayan insanlar ise bilakis başarısının yol-

larını tıkamaya çalışırlar. Rekabet, kıskançlık gibi hisler

ise hayır yolunda yapılan işlerdeki ihlası kırar, bu da de-

vamında o işin bereketini ve güzelliğini kaçırır. 
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20. yüzyılın en önemli İslam alimlerinden olan ve

yazdığı eserlerdeki samimiyeti ile dikkat çeken Bediüz-

zaman Said Nursi, Kuran'ın bir tefsiri mahiyetinde ha-

zırladığı Risale-i Nur Külliyatı'nda bu konuların üzerin-

de çok detaylı olarak durmuştur. 

Bediüzzaman müminlerin yaptıkları işlere rekabet

gibi nefsin pisliklerinin karışmaması gerektiğini bir sö-

zünde şöyle ifade etmiştir:

"Ey ehl-i hakikat ve tarîkat! 

Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşı-

mak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi

omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller

yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun

olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî

bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden da-

ha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade te-

sirlerini ve yardımlarını müftehirane alkışla-

mak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârane

o hakikî kardeşlere ve fedakâr yardımcılara ba-

kılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Vazifenizde

müttehem olup, ehl-i dalaletin nazarında, siz-

den ve sizin mesleğinizden yüz derece aşağı

olan, din ile dünyayı kazanmak ve ilmi hakikat-

la maişeti temin etmek, tama' ve hırs yolunda

rekabet etmek gibi müdhiş ittihamlara maruz

kalıyorsunuz. Bu marazın çare-i yegânesi: Nef-

sini ittiham etmek ve nefsine değil, daima kar-

şısındaki meslekdaşına tarafdar olmak…" (Le-

malar, s. 157-158)

Bediüzzaman Said Nursi'nin de belirttiği gibi Kuran

ahlakına hizmet, inananların omuzlarında taşıdıkları bir

hazine hükmündedir, son derece değerlidir. Herkesin
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bu değerli hizmette fedakarane bir yardımı ve desteği

olmalıdır. Bu kıymetli hizmette şevk ve heyecanla gö-

reve koşan bir mümini kıskanmak, ya da kendine rakip

olarak görmek salih bir Müslümana yakışmaz. Kıskan-

mak bir yana onun bu azmiyle gurur duyması ve des-

teklemesi gerekir. 

Kıskançlık, şeytanın ittifakının bir vasfıdır. İhlasla

çalışmanın içinde böyle bir kötülüğün yer alması ittifa-

kın gücünü kırmaktan başka bir şeye yaramaz. Gücün

gitmesi de sadece kötülerin ittifakına fayda verecektir.

Bediüzzaman'ın da söylediği gibi bu hastalıkların tek ça-

resi nefsinden taraf olmayıp, daima dostuna taraf ol-

maktır. 

Bediüzzaman İhlas Risalesi'nde ise, müminlerin aynı

bir fabrikanın çarkları gibi birbirleriyle son derece

uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı yönde hareket et-

meleri gerektiğini, birbirlerinin gıpta damarlarını tahrik

edecek tavır ve konuşmalardan kaçınmalarını şöyle an-

latmıştır:

"Bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşleri-

nizi tenkid etmemek ve onların üstünde fazilet-

füruşluk nev'inden gıbta damarını tahrik etme-

mektir. Çünki nasıl insanın bir eli diğer eline re-

kabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkid et-

mez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayı-

bını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal

eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder,

vazifesine muavenet eder; yoksa o vücud-u in-

sanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.

Hem nasılki bir fabrikanın çarkları birbiriyle

rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne

tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin
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kusurunu görerek tenkid edip sa'ye şevkini kı-

rıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidadlarıyla,

birbirinin hareketini umumî maksada tevcih et-

mek için yardım ederler, hakikî bir tesanüd bir

ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zer-

re mikdar bir taarruz, bir tahakküm karışsa; o

fabrikayı karıştıracak, neticesiz akîm bıraka-

cak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün

kırıp dağıtacak. 

İşte ey Risale-i Nur şakirdleri ve Kuran'ın hiz-

metkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâ-

mil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin âzaları-

yız… ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebedi-

yeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hük-

mündeyiz… ve sahil-i selâmet olan Dâr-üs Se-

lâm'a ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) çıka-

ran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademele-

riz. Elbette dört ferdden bin yüz onbir kuvvet-i

maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlası kazanmak

ile, tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve

mecburuz." (Lemalar, sf. 160-161)

Bu örnekte de olduğu gibi nasıl fabrikanın çarkları

birbiriyle uyumlu, rekabetten uzak çalışıyorsa ve hiçbi-

ri bir diğerinin önüne geçmiyorsa ve ancak bu şekilde

üretim kusursuz, eksiksiz ve zamanında elde edilebili-

yorsa; Allah rızası için hayır yolunda çaba gösteren mü-

minlerin de aynı uyum içinde hareket etmeleri gerekir.

Birbirlerinin eksiklerini araştırmadan, kusurlarını gör-

meden, hatta biri bir diğerinin eksiğini tamamlayarak

çaba göstermelidirler. İnkarcıların şiddetle ittifak halin-

de olduğu, müminlere karşı kin ve nefretlerinin ağızla-

rından taştığı, zavallı insanlara, kadınlara, çocuklara ve
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yaşlılara zulmedildiği bir ortamda, bu mazlum insanlar

vicdan sahibi kimselerden medet ummaktadırlar. O

halde samimilerin, vicdanlıların, dürüstlerin, akıl sahibi,

salih insanların güçlerini birbirlerine karşı kullanmaları-

nın Allah katında büyük bir sorumluluğu olabilir. Mü-

minlerin birbirleriyle ittifakı, yardımlaşmaları, araların-

daki dostlukları, tesanütleri, muhabbetlerini artırmala-

rı ve hiçbir an ittifaklarını zayıflatacak bir ihtilafa düş-

memeleri son derece önemlidir.

Hiçbir dünyevi hırsı bulunmayan, hayır olarak gör-

düğü her davranışı, her eseri, her faaliyeti kendisine bir

pay çıkarmadan, benim senin ayırımı yapmadan hayır

için kullanan, kıskançlık, rekabet gibi nefsin pisliklerin-

den sakınan insanların dayanışmaları kötü niyetli şer it-

tifakını mutlaka yıldıracaktır. 

Kötülerin sözlerine itibar etmek
Kötüler mutlaka iyilerin arasına nifak sokmak, on-

ları birbirlerine karşı getirmek ve birlik beraberlikleri-

ni bozmak için hareket edeceklerdir. Küfrün en bilinen

özelliklerinden biri daha önceki bölümlerde de söz

edildiği gibi, müminleri iftira ve yalanla karalamaya, on-

ları halkın gözünde küçük düşürmeye, itibarlarını yok

etmeye çalışmalarıdır. Ancak toplum içinde iyilerin,

vicdan ve sağduyu sahibi insanların alacakları tavır,

müfterilerin ve şer için yaşayanların bu çabalarını boşa

çıkartacaktır. Çünkü eğer müfterilerin karşısında onla-

rın sözlerini dinlemeyen, onların sıraladığı iftiralara ku-

lak asmayan ve bunlara inanmadıklarını söyleyen insan-

lar bulunursa, bu iftiralar mağdur durumdaki kişilere

hiçbir zarar getirmez ve kötüler emellerine ulaşama-

mış olurlar. 

Nitekim geçmişte Hz. Muhammed (sav)'in şerefli
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ve muttaki hanımına da iftirada bulunulmuştur. Ve

Allah müfterilere karşı vicdan sahibi insanların nasıl bir

tutum takınmaları gerektiğini bir ayette şöyle bildir-

miştir:

O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktar-

dınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızları-

nızla söylediniz ve bunu kolay sandınız; oysa o

Allah katında çok büyük (bir suç)tür. Onu işit-

tiğiniz zaman: "Bu konuda söz söylemek bize

yakışmaz. (Allah'ım) Sen yücesin; bu, büyük bir

iftiradır" demeniz gerekmez miydi? (Nur Sure-

si, 15-16)

Şu kesin bir gerçektir ki, Allah'a inanmayan veya

Allah'tan korkup sakınmayan bir insan kolaylıkla yalan

söyleyebilir, yanlış haber üretip yayabilir, insanları ne

kadar zor durumda bırakacağını, onlara nasıl sıkıntılar

vereceğini hiç düşünmeden iftiralar atabilir. Bu neden-

le Allah'tan korkmayan, dini inançları zayıf, yaptıkların-

dan dolayı kimseye hesap vermeyeceğini zanneden bir

insanın söylediklerine güvenmek, o kişinin sözüne gö-

re hareket etmek doğru ve mantıklı bir tavır olmaz.

Allah bir ayetinde bu tür durumlarda müminlerin ne

yapmaları gerektiğini şöyle bildirmektedir:

Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber

getirirse, onu 'etraflıca araştırın'. Yoksa ceha-

let sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz

da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. (Hu-

curat Suresi, 6)

Fasık, günahkar, Allah'ın emirlerine zıt hareket

eden kimse demektir. Öyle ise vicdan sahibi, hakkani-

yetli ve adaletli insanların bu karakterdeki insanlardan

gelen haberleri önce etraflıca araştırıp, sonra karar

vermeleri gerekmektedir. 
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İyiler yalnızca Allah’ın rızasına ararlar

Kötülerin, insafsız ve saldırgan insanların sayıca çok

olmalarını veya maddi açıdan güçlü gibi görünmelerini

bazı zayıf ve bilgisiz insanlar yanlış yorumlayabilirler.

Onların etkilerini gözlerinde büyütüp, hak ettiklerin-

den daha fazla değer verebilirler. Oysa Allah'ın dinin-

den uzak insanların gücü zahiri ve geçicidir. Tüm gücün

ve mülkün sahibi Allah'tır. Ve Allah bu insanlara güç ve

mülkü geçici bir süre, onları denemek için verir. Hiçbir

insan mal ve mevki sahibi olduğu için bir diğerine zarar

vermeye, ona üstün gelmeye güç yetiremez. Ancak

Allah insanları denemek için bu olayların her birini in-

sanların kaderinde yaratır. 

Ne var ki güçlü bir imana sahip olmayanlar, zalim

insanlardan korkup çekinirler. Hatta bu yüzden onlara

yaranmaya, kendilerini onlara iyi gösterip, onların hoş-

nutluklarını kazanmaya gayret gösterirler. Her konuş-

malarında, davranışlarında onlardan oldukları imajını

vermeye çalışır ve kendilerince bu kimselerin desteği

ile güçleneceklerini zannederler. Fakat bu onları

Allah'ın ve Allah'ın samimi kullarının gözünde küçük

düşüren, onursuzlaştıran bir tavırdır. Bu, hırsızdan

korkan bir insanın hırsıza yaranmaya, veya katilden

korkan bir insanın kendini katile sevdirmeye, hatta bir

katil gibi davranmaya çalışmasına benzer. 

Asıl önemli olan ise insanın kendisini herşeyin Ya-

ratıcısı ve sahibi olan Allah'a sevdirmesidir. Bu neden-

le böyle bir zayıflık ve anlayışsızlık içerisinde olan kim-

selere Allah sevgisi ve Allah korkusu anlatılmalı, kötü-

lerin ise Allah katında azapla müjdelenen, gerçekte
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hiçbir şeye güç yetiremeyen, aciz, zavallı varlıklar olduk-

ları belirtilmelidir. 

Allah iyilerin yalnızca Kendisinden sakınması gerek-

tiğini ve yalnızca Kendisinden sakınanlarla beraber ol-

maları gerektiğini bir ayetinde şöyle bildirmiştir:

Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru (sa-

dık)larla birlikte olun. (Tevbe Suresi, 119)

İyiler kınayanın kınamasından korkmazlar

Takva sahibi insanlar sadece Allah'tan korkarlar ve,

tüm gücün sahibinin Allah olduğunu bilirler. Bu insanla-

rın tek düşündükleri gerçek, hesap günüdür ve tüm ya-

şamları boyunca hesap verecekleri bu gün için hazırlık

yaparlar. Bu nedenle, iman sahibi insanları dünyevi her-

hangi bir şeyle korkutmak, onları yıldırmak, onlara kor-

ku, hüzün, endişe, ümitsizlik, karamsarlık vermek im-

kansızdır. Bu insanlar, dünya hayatında her ne olursa ol-

sun, başlarına ne gelirse gelsin tüm bunları, teslimiyetle,

neşe ve şevkle karşılarlar. Çünkü onlar Allah'ın dostu-

durlar, her işlerinde sonsuz merhametli, sonsuz şefkat

sahibi ve bağışlayıcı olan Allah'ı kendilerine vekil edin-

mişlerdir. Her karşılaştıkları olayda, her zorluk anında,

kendilerine söylenen her aleyhte sözde ve iftirada,

aleyhlerine kurulan tuzaklar esnasında     Allah'ın yanla-

rında olduğunu, onları ve kötülük işleyenleri gördüğü-

nü, işittiğini, izlediğini bilmektedirler. Allah Habir (bilen-

dir) olandır. Bu nedenle inanmayanlar için felaket sayı-

labilecek hiçbir olay iman edenler için korkutucu veya

yıldırıcı değildir. Allah, böyle üstün bir ahlaka ve güçlü

bir imana sahip olan kullarından Kuran'da pek çok ayet-

le söz etmiştir. Allah'ın geçmişte yaşamış ve her türlü



zorluğa göğüs germiş böyle insanlardan söz ettiği ayet-

lerden birkaçı şöyledir:

Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bil-

gin)ler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendi-

lerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dola-

yı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler.

Allah, sabredenleri sever. Onların söyledikleri:

"Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılık-

larımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde)

sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı

yardım et" demelerinden başka bir şey değildi.

Böylece Allah, dünya ve ahiret sevabının güzel-

liğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları se-

ver. (Al-i İmran Suresi, 146-148)

Allah'ın sevdiği, dünyada ve ahirette yardımıyla des-

teklediği bu salih insanların bir diğer özelliği ise kınayı-

cıların kınamalarından korkmamalarıdır. Allah bu ko-

nuda Hz. Nuh'un kavmine verdiği bir cevapla bize ha-

ber vermiştir:

Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine de-

mişti ki: "Ey kavmim,  benim makamım ve

Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size

ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül et-

mişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapaca-

ğınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kal-

masın (veya tasa konusu olmasın), sonra hak-

kımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın-

verin." (Yunus Suresi, 71)

Allah'ın sevdiği, hoşnut olduğu, ahirette iyilerle ve

salihlerle birlikte cennetinde ağırlayacağı salih insanlar-

dan biri olmak için, iyilikte ve dürüstlükte sebatkar,

azimli ve kararlı olmak gerekir. Samimi bir kul, en
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şiddetli haksızlıklarda veya kötülerin en ağır tehditleri

karşısında dahi hakkı ve güzel olanı söylemekten ve sa-

vunmaktan kaçınmamalıdır. Allah'ın Kuran'da tüm in-

sanlara örnek olarak gösterdiği peygamberleri üstün

kılan özelliklerinden biri, onların en zorlu anlarda dahi

hakkı savunmaktan vazgeçmemiş olmalarıdır. Onların

bu kararlı ve cesur tavırları güçlü imanları sayesindedir.

Hz. Şuayb'ın kendisini ölümle tehdit eden kavmine ver-

diği cevap müminlerin kararlılığına ve azmine güzel bir

örnektir:

Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın; şüp-

hesiz, ben de yapacağım. Kime aşağılatıcı azap

gelecek ve yalancı kimdir, yakında bileceksiniz.

Siz gözetleyip durun, ben de sizinle birlikte gö-

zetleyeceğim. (Hud Suresi, 93)

Kişinin “İman ediyorum” demesi

iyilerden olması için yeterlidir

Müslümanların, vicdanlı ve hüsn-ü zan sahibi insan-

ların, en önemli özelliklerinden biri insanlar arasında

hiçbir ayrım yapmamaları, insanları gruplarına, cinsiyet-

lerine, kültürlerine, sosyal statülerine veya başka bir

dünyevi özelliklerine göre ayırt etmemeleridir. Sözge-

limi kendisinin iman sahibi bir Müslüman olduğunu söy-

leyen bir insana, kimsenin "sen Müslüman değilsin, çün-

kü şunu yapmıyorsun" deme hakkı olamaz. "İman edi-

yorum" diyen her insana hüsn-ü zanla bakılır ve bir

yardıma ihtiyacı olduğunda şevkle yardım edilir. Allah

bir ayetinde şöyle buyurmuştur:

Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız

zaman gerekli araştırmayı yapın ve size (İslam

geleneğine göre) selam verene, dünya
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hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: "Sen

mü'min değilsin" demeyin. Asıl çok ganimet,

Al katındadır, bundan önce siz de böyle idiniz;

Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık

kazandırın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan ha-

beri olandır." (Nisa Suresi, 94)

Her insanın takvasının derecesi, imanı ve Allah'a

yakınlığı sadece Allah katında bellidir. Bu nedenle sami-

mi bir Müslüman gibi davranan ve iyilerden olduğunu

söyleyen biri için aksi bir yorumda bulunmak, Allah'ın

müminlere yasakladığı bir tavırdır. İyilerin ittifakında

yukarıda yer verdiğimiz Nisa Suresi'ndeki bu ayet de

yol gösterici olmalıdır.  

İyilerin birbirlerine desteği

sadece sözde kalmamalıdır

İnsanların büyük bir çoğunluğu doğrunun, vicdanlı

tavrın, iyiliğin, hayır ve güzelliğin nerede olduğunu as-

lında gayet iyi bilir. Bu nedenle yine insanların büyük

bir kısmı konuşmalarında hep doğru ve güzel olanı söy-

ler ve daima haklıdan yana olacaklarını vurgularlar. An-

cak fiiliyata geldiğinde birçoğu sessiz ve tepkisiz kalır.

Haktan yana söyleyecekleri ve hakkı savunabilecekleri

birçok ortam ve imkanları bulunmasına rağmen çeşitli

sebeplerle bundan kaçınırlar. 

Bu sessizliğin birçok sebebi vardır. Bunlardan bir

tanesi dünyevi çıkarlarının zedelenip, maddi zarara uğ-

rayacaklarından korkmalarıdır. Örneğin kötülerin itti-

fakına karşı, iyi ve mağdur durumdaki bir insanı savun-

dukları zaman, kötülerin tepkisini çekeceklerini, bazı

çıkarlarından ödün vermeleri gerekeceğini hesaplaya-

rak bundan vazgeçebilirler. Bunun sonucunda inkar
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edenlerin kötülükleriyle karşılaşmaktan, kariyerlerini,

toplum içindeki itibarlarını kaybetmekten, iftiraya uğ-

ramaktan çekinebilirler. Gelecek endişesine kapılarak,

haktan yana tavır koymayabilirler. 

Ancak bu insanlar şunu bilmelidirler ki, Allah'ın ra-

zı olacağı tavır sözle söylenenin fiiliyata da geçirilmesi-

dir. Allah, sözle iyiliğin ve salih amellerin vaadinde bu-

lunan, ancak uygulamaya gelince geri çekilen insanların

durumunu bir ayetinde şöyle bildirmektedir:

İtaat ve maruf (güzel) sözdü. Fakat iş, kesinlik

ve kararlılık gerektirdiği zaman, şayet Allah'a

sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha

hayırlı olurdu. (Muhammed Suresi, 21)

İşte bu yüzden, Allah'a iman eden, hesap gününde

dünyada yaptığı şeylerin hesabını vereceğini bilen, sa-

mimi ve vicdanlı bir kul olduğunu söyleyen her insanın,

iyilerle ittifak içinde olması gerekir. Bunu uygulamayan

insanları Allah şöyle uyarmaktadır:

Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden

söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz,

Allah katında bir gazab (konusu olması) bakı-

mından büyüdü (büyük bir suç teşkil etti). (Saff

Suresi, 2-3)

Kimse “Benim desteğimden

ne olur?” dememelidir

İnsanların birbirlerine nasıl zulmettiklerini gören,

her gün çevresinde ahlaksızlığın, acımasızlığın, imansız-

lığın işaretlerini fark eden ve bunlardan dolayı rahatsız-

lık duyarak, barış, sevgi ve huzur dolu bir toplum iste-

yen bir insanın duyarsız kalması büyük bir hata olur.
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Her insan, az ya da çok, gücünün yettiğinin en fazlasıy-

la kötülüklerin tek çözümü olan Kuran ahlakının yaşan-

masına ve yaşatılmasına katkıda bulunmalı, iyilik ve gü-

zellik yolunda çaba göstermelidir. 

Ancak, şeytan iyilik yönünde davranmaya niyet

eden her insana mutlaka musallat olacak ve onları bu

kararlarından vazgeçirmeye çalışacaktır. Şeytanın hayır

için çaba sarf eden insanlara verebileceği kuruntular-

dan biri de, "Benim yaptığımdan ne çıkar ki?" mantığı

olabilir. İnsan, tüm dünyaya yayılmış olan kötülüğü, zul-

mü, savaşları, katliamları düşündüğünde kendisini çok

zayıf ve hiçbir şeye güç yetiremez olarak görebilir. Oy-

sa işin özü bambaşkadır. 

Herşeyden önce dünyaya barışı, güvenliği, huzuru,

sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, insancıllığı, dostluğu ve

anlayışı hiçbir insan hakim edemez. Bunu ne bir insan,

ne bir topluluk, ne de herhangi bir güç sağlayamaz. Bu-

nu gerçekleştirecek olan, herşeye güç yetiren, sonsuz

kudret sahibi, herkesin kalbinden, düşündüklerinden,

söylediklerinden haberdar olan Rabbimizdir. 

Bizler ise ancak salih ve temiz niyetlerimizin bir

göstergesi, ahirette bize bir sevap olması ve Rabbimize

kulluk vazifemiz olarak hayır yolunda çaba göstermeli-

yiz. Belki birinin söylediği güzel bir söz, bir diğerinin

hoşgörülü tavrı, bir başkasının sabrı ve azmi diğerleri-

ne örnek olacak ve onların kalbini Kuran ahlakının gü-

zelliğine ısındıracak ve iyilerin sayısı böylece artacaktır.

Ancak iyileri güçlendirecek, yeryüzüne güzelliği hakim

kılacak olan Allah'tır. Bu nedenle "Benim çabamdan ne

olur?" demek şeytanın bir vesvesesidir ve bu sese

uyanlar sorumluluktan kaçmış olurlar. 
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Her insanın güzel ahlaklı ve vicdanlı bir insan oldu-

ğu sürece iyilik ve hayır adına yapabileceği pek çok gü-

zel şey vardır. Örneğin çok ağır bir yük kaldırılacağı za-

man, yükün etrafında bulunan on beş kişiden sadece

dördü yükün altına girseler ve diğerleri "biz zaten za-

yıf, çelimsiz kimseleriz, bizim yardımımızdan ne olur"

diye kenarda dursalar isabetli bir karar olmayacağı bel-

lidir. Ancak on beş kişinin on beşi de yükün altına gir-

se ve her biri gücünün yettiği oranda yükü kaldırsa o

dört kişinin omzundaki ağırlık çok hafifleyecektir. Ki-

min neyi ne kadar yaptığı değil, gücünü ne kadar kul-

landığı önemlidir. 

Allah Kuran'da hiç kimseye gücünün üzerinde bir

güç yüklenmeyeceğini bildirerek, zaten her iyi insan

için bir kolaylık kılmıştır. Bunu haber veren ayetler

şöyledir:

İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar

bundan dolayı öne geçmektedirler. Hiç kimse-

ye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz; eli-

mizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır

ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. (Mümi-

nun Suresi, 61-62)
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‹Y‹LER ‹TT‹FAK 

ETMEZLERSE 

YERYÜZÜNDE 

BOZGUNCULUK 

VE ZULÜM OLUR

Günümüzde şiddet, terör, zulüm, sahtekarlık, do-

landırıcılık, yalancılık, ahlaksızlık, utanmazlık, kavga, çe-

kişme, yoksulluk, açlık geçmişte olduğundan çok daha

fazladır. Buradan da anlıyoruz ki, kötülerin kötülükleri

geçmiştekilerden çok daha şiddetlidir. Vicdan ve akıl sa-

hibi her insan gafletten sıyrılmalı ve günümüzde tüm

dünyada gelişen olaylara ibretle bakmalıdır. Kötüler ve

kötülükler hem sayıca fazla, hem de maddi imkan ola-

rak güçlü görünmekte ve yeryüzünde birçok insanın acı

ve huzursuzluk içinde yaşamasına neden olmaktadır.

Dinsizlik veya dinin Allah'ın insanlara vahyettiği şeklin-

den tamamen uzaklaştırılmış olması, Kuran ahlakının

yaşanmaması yeryüzünde bozgunculuğun ve her türlü

kötülüğün yayılmasına neden olmuştur. Allah dinsiz in-

sanların yeryüzüne getirdikleri zararı Kuran'da şöyle

bildirmiştir:

İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına iliş-

kin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine

rağmen Allah'ı şahid getirir; oysa o azılı bir düş-

mandır. O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevi-

rip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarma-

ya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar.



Allah ise, bozgunculuğu sevmez. (Bakara Suresi,

204-205)

Tüm iyi hasletlerini kaybetmiş, acıma duygusunu ta-

mamen yitirmiş, milli ve manevi değerlerini hiçe sayan,

hatta alay konusu edinen insanların zulümlerine ve kö-

tülüklerine son verilmesi için en önemli konu iyi yürek-

li, vicdan sahibi kişilerin ittifak ederek, yeryüzünde kö-

tülüğün yerine iyiliğin ve güzelliğin yaygınlaşmasına çalış-

malarıdır.   Allah bir ayette eğer müminler birbirlerine

yardım etmezlerse yeryüzünde fesat çıkacağını bildir-

miştir:

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz

bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve

dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük

bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Bu, müminler için ağır bir sorumluluktur ve her mü-

min böyle ağır bir vebali yüklenmekten kaçınmalıdır.

Zaman her insanın kendi başının çaresine bakmasının

değil, diğer insanlar için de ciddi bir çaba göstermesinin

vaktidir. Birçok insan peygamber kıssalarını, sahabeleri-

mizin hayatlarını detaylarıyla okur, onları takdir eder,

üstün ahlaklarına övgüler yağdırır, cesaretlerini, atak ve

itidalli, kınayanın kınamasından korkmayan, asla yılma-

yan, her türlü zorluğa göğüs geren tavırlarını anlatır. İş-

te onlar Allah'ın sevdiği, cennetinde ağırlayacağını müj-

delediği, mübarek ve fedakar insanlardır. Onlar hayatla-

rı boyunca iyilik ve dürüstlük konusunda gözü kara dav-

ranmışlardır. Ancak bugün iyi insanlara düşen, sadece

onların hayatlarını anlatmak değil, onları örnek almak

ve her an onlar gibi davranmaktır. Her iyi insan, Ku-

ran'da örnek gösterilen peygamberlerin, onlarla
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birlikte olan salih insanların ahlakına ulaşmak için birbi-

riyle yarış halinde olmalıdır. Aksi takdirde vicdan sahibi

herkes bu dünya hayatında tanık olduğu kötülüklerden,

bozgunculuklardan, kavga ve savaşlardan sorumlu ola-

caktır. 

İşte kötülerin bu kadar şiddetlendiği, zayıf bırakılmış

kadınların, çocukların bir yardım eden beklediği bu yüz-

yılda Müslümanların tesanüdü ayakta tutmaları ve her

türlü zorlukta, sıkıntıda, her şart ve durumda birbirleri-

nin yardımına koşmaları gerekmektedir. Allah Al-i İmran

Suresi'nde iman edenlerin kardeşliğini ve birbirlerine

karşı göstermeleri gereken tavrı şu şekilde tarif eder:
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Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ay-

rılmayın. Ve Allah'ın sizin üzenizdeki nimetini

hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalple-

rinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun

nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine

siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan

sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye,

Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Al-i İmran

Suresi, 103)

Kayıtsızlık da kötülerin

ittifakından olmak demektir

Daha önce de belirttiğimiz gibi, kötülerin tepkisini

çekmemek ve onların kötülüklerinden sakınmak için

bazı kimseler, haksızlıklara karşı kayıtsız kalabilmekte-

dirler. Halk içinde kullanılan "suya sabuna dokunma-

mak", "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" gibi tabirler

bu kişilerin tavrını çok açık bir şekilde tarif etmektedir.

Oysa vicdan sahibi insanların tavrı kesinlikle bu şekilde

olamaz. Böyle bir tavrı ancak dünyaya büyük bir hırsla

bağlı olan, bu geçici ve çok kısa olan ömründe dünyevi

menfaatlerin peşinden koşan insanlar gösterebilirler. 

İyilik konusunda çekimser kalanlar bilmelidirler ki,

onların olaylara karşı suskun ve ilgisiz tavırları kötülerin

azgınlıklarını daha da artıracaktır. Örneğin bir yerde za-

vallı ve masum insanlar hiçbir sebep olmadan katledilir-

lerse ve iyilerden olduklarını iddia edenler olup biten-

ler karşısında hiç ses çıkarmaz, sessizce bu zulmü sey-

rederlerse onlar kötülere ve zalimlere aslında destek

çıkmış olurlar. Sırf kötülerin zulmünden veya sözlü ve

fiili saldırılarından korktukları için tepkisiz kalanlar, el-

betteki ahirette zulme ve haksızlığa karşı sabır ve
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dirayet gösterenlerle birlikte olmayı umamazlar. 

Örneğin Hz. Musa zamanında kavmi, onu ve karde-

şi Hz. Harun'u düşmanlarına karşı yalnız bırakmışlardır.

Sırf inkarcılardan korktukları için hak yoluna tüm haya-

tını vakfetmiş, zulme uğrayan insanları kurtarabilmek

için kendi hayatını tehlikeye atmış, Firavun'un sarayında

ihtişam ve zenginlik içinde yaşayabilecekken, Allah'ın rı-

zasına uymuş, tarihin en azgın insanlarından birinin kar-

şısında cesaretle durmuş olan bir insanı yalnız bırakabi-

lecek, ona destek olmayacak kadar duyarsızlaşabilmiş-

lerdir. Üstelik Hz. Musa ve Hz. Harun onları hem Fira-

vun'un zulmünden hem de cehennem azabından koru-

mak için bu sıkıntı ve zorluklara göğüs germiş cesur ve

iman sahibi kimselerdir. Hz. Musa'nın kavminin vicdan-

sız ve korkak tavrı ayetlerde şöyle bildirilir:

Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendilerine

nimet verdiği iki kişi: "Onların üzerine kapıdan

girin. Girerseniz, şüphesiz sizler galibsiniz. Eğer

mü'minlerdenseniz, yalnızca Allah'a tevekkül

edin." dedi. Dediler ki: "Ey Musa biz, onlar dur-

duğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz.

Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın. Biz burda du-

racağız." (Musa:) "Rabbim, gerçekten kendim-

den ve kardeşimden başkasına malik olamıyo-

rum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun ara-

sını Sen ayır." dedi. (Maide Suresi, 23-25)

Şu çok önemli bir gerçektir ki, hiç kimse yardım et-

mese bile Allah'ın yolunda olan samimi ve salih insanla-

ra Allah mutlaka yardım eder ve onlara yaptıkları işle-

rinde başarı verir. Bu, Allah'ın müminlere vaat ettiği bir

müjdesidir. Allah Peygamberimiz (sav) ve diğer elçileri

için ayetlerinde şöyle bildirmiştir:
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Siz O'na (peygambere) yardım etmezseniz,

Allah O'na yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden

biri olarak O'nu (Mekke'den) çıkarmışlardı; iki-

si mağarada olduklarında arkadaşına şöyle di-

yordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle

beraberdir." Böylece Allah O'na 'huzur ve gü-

venlik duygusunu' indirmişti, O'nu sizin görme-

diğiniz ordularla desteklemiş, inkara edenlerin

de kelimesini (inkar çağrılarını) alçaltmıştı. Oy-

sa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve

güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Su-

resi, 40)

Andolsun, Biz senden önce kendi kavimlerine
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elçiler gönderdik de onlara apaçık belgeler ge-

tirdiler; böylece Biz de suçlu günahkarlardan in-

tikam aldık. İman edenlere yardım etmek ise,

Bizim üzerimizde bir haktır. (Rum Suresi, 47)

Bu durumda, "ben vicdanlı ve iyi bir insanım" diyen

her kişinin, özellikle günümüzde bu tür fırsatları

kaçırmadan, iyilerin ittifakına güçlerinin yettiğinin en

fazlasıyla yardım etmeleri onların ahiretteki durumları

açısından son derece önemlidir. Kuran'da, iyilik sahibi

insanlara zorluk anlarında arkalarını dönenlerin veya

onlara yapılan haksızlıklara karşı çekimser davranan ve

seyirci kalanların, bu iyi insanlar refaha kavuştuklarında,

haklılıkları herkes tarafından açıkça öğrenildiğinde "Biz

sizinle birlikte değil miydik?" diye onların ardına düşe-

cekleri haber verilmiştir: 

Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar. Size Allah'tan

bir fetih (zafer ve ganimet) gelirse: "Sizinle bir-

likte değil miydik?" derler. Ama kafirlere bir pay

düşerse: "Size üstünlük sağlamadık mı, mü'min-

lerden size (gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?"

derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmede-

cektir. Allah, kafirlere mü'minlerin aleyhinde ke-

sinlikle yol vermez. (Nisa Suresi, 141)

Bu tip bir durumda tarafsızlık, makbul ve vicdanlı bir

tavır olmaz. Aksine bu, yukarıdaki ayetlerde de haber

verildiği gibi, münafık karakterli insanların uyguladığı bir

davranıştır. 

Bir zulüm karşısında iyilerden taraf olduğunu söyle-

yen her insanın elinden gelen her türlü desteği gücü-

nün sonuna kadar vermesi gerekir. Bunun için yap-

ması gereken ilk şey de, hangi tarafta olduğunu açık

bir şekilde ortaya koymasıdır. Çünkü sessiz ve
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seyirci kalan, karşı koymak için elindeki imkanları

kullanmayan bir insanın samimiyetinden, dürüstlü-

ğünden şüphe edilir. Baştan beri üzerinde durduğu-

muz gibi kötülerin ittifakına destek olmak için mut-

laka onların yanında olmak gerekmez. Onların yap-

tıklarına kayıtsız kalmak da bir nevi onlara destek ol-

mak anlamına gelmektedir. Allah Hud Suresi'nde in-

sanları "Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yok-

sa size ateş dokunur." (Hud Suresi, 113) şeklinde

uyarmaktadır. Kayıtsız kalarak destek olmak da zul-

me eğilim göstermenin başka bir şeklidir. Bediüzza-

man Said Nursi de eserlerinde bu durumu şu şekil-

de tarif etmiştir:

"Küfre rıza  küfür olduğu gibi, dalalete, fıska,

zulme rıza da fısktır, zulümdür, dalalettir."

(Emirdağ Lahikası, sf.145)

"Zulme rıza zulümdür; taraftar olsa zalim olur.

Meyletse, "Zulme en küçük bir meyil dahi gös-

termeyiniz" (Hud Suresi, 113) ayetine mazhar

olur." (Kastamonu Lahikası, sf. 158)

Şu halde bir insan eğer gerçekten vicdan sahibi ise

iyilikten ve dürüstlükten yana tavrını açık ve net bir ka-

rarlılıkla ortaya koymalıdır. Aksi takdirde, yani çekim-

ser ve duyarsız kaldığında, kötülerin tarafına geçmiş

olur. Örneğin hırsızlık yapan bir insanı gördüğü halde

polise ihbar etmemek tarafsızlık değildir, alenen hırsıza

yardımcı olmak demektir. Veya zulüm yapan bir insanı

oturup seyretmek, müdahale etmemek, "müdahale

edersem, bana da zarar verir" deyip arkasını dönüp git-

mek, zulmeden insana destekçi olmak demektir. Ayrıca

unutulmamalıdır ki, bu insanın seyirci kaldığı hırsız bir
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gün kendi evini de soyabilir veya zulmeden insan bir

gün ona da zulümde bulunabilir. Asıl erdemli olan dav-

ranış, bir insanın kötüleri gördüğü anda, kendisine zarar

vermiyor olsa bile, o kişinin kötülüğünü engellemek için

akılcı bir çaba yürütmesidir. Aksi takdirde kötülerle is-

teyerek veya istemeyerek de olsa işbirliği yapmış olur;

ki, bu da kendi aleyhinedir. Allah hesap günü iyilerin ve

kötülerin tarafında olanların durumunu şöyle haber

vermiştir:

Kim bir iyilikle gelirse, artık kendisine daha ha-

yırlısı vardır ve onlar, o günün korkusuna karşı

güvenlik içindedirler. Kim bir kötülükle gelirse,

artık onlar da ateşe yüzükoyun atılır (ve onla-

ra:) "Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırı-

lıyorsunuz?" (denir). (Neml Suresi, 89-90)
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KÖTÜLER‹N ‹TT‹FAKI ‹LE

KURULAN 

TUZAKLAR BAfiTAN

BOZULMUfiTUR 

Kitap boyunca kötülerin tarih boyunca iyiler aleyhin-

de faaliyet içinde olduklarından, bu amaçla şer ittifakları

kurduklarından ve bu şer ittifaklarının iyilere kurdukları

tuzaklardan söz edildi. Kitabın diğer bir kısmında ise, iyi

ve güzel huylu insanların, kötülükleri örgütleyenlere ve

onlara uyanlara karşı birlik içinde hareket etmeleri ge-

rektiğinden, iyilerin birlik ve beraberliklerinin oluştura-

cağı manevi gücün yeryüzündeki kötülükleri eriteceğin-

den bahsedildi. 

Tüm bunlar Rabbimiz olan Allah'ın Kuran'da müjde-

lediği gerçeklerdir. Rabbimiz bize bir gerçeği daha müj-

delemektedir: Kötülerin düzenleri, kurdukları tuzaklar

ne kadar güçlü ve ürkütücü gibi görünse de, onların bü-

tün tuzakları daha en başından bozulmuş olarak doğar.

Onlar, düzenleri ile müminleri en fazla sıkıntıya soktuk-

larını, onları en fazla ürküttüklerini sandıkları anlarda da-

hi, aslında bozulmuş, ters dönüp başlarına geçmiş, onla-

ra bela olarak geri dönmüş bir planın parçalarını seyret-

mektedirler. Ancak sonucu henüz görmedikleri için

kendilerini zafer kazanmış insanlar olarak görürler. Tüm

tuzakların akibetini, daha o tuzaklar doğmadan bilen

Rabbimiz, onların tuzaklarının bozulacağını bizlere bil-

dirmiştir: 

Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oy-



sa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynata-

cak da olsa,  Allah katında onlara hazırlanmış

düzen (kötü bir karşılık) vardır. Allah'ı, sakın el-

çilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten

Allah Azizdir, intikam sahibidir. (İbrahim Suresi,
46-47)
(Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve
kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli
düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşat-
maz. Artık onlar öncekilerin kanunundan başka-
sını mı gözlemektedirler? Sen, Allah'ın kanu-
nunda kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve
sen, Allah'ın kanununda kesinlikle bir dönüşüm
de bulamazsın. (Fatır Suresi, 43)
Allah bir başka ayetinde ise geçmişteki kavimlerden

örnek vererek onların içinde kötülük yapanların bozgu-
na uğratılmış bir grup olduğunu bildirmiştir. Tarihte na-
sıl kötülerin ittifakı bozguna uğradıysa, günümüzde de
mutlaka uğrayacaktır. Zaten onlar bozguna uğramış ola-
rak yaratılmışlardır:

Onlar, burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna
uğratılmış bir ordu(durlar). Onlardan önce Nuh
kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanla-
mıştı. Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da. İşte
onlar (Allah'a karşı isyanda birleşen ve güç top-
layan) fırkalar(dı). (Sad Suresi, 11-13)
Allah, dünyada kötülük için uğraşanlar, insanları

Kendi yolundan alıkoyanlar, onlara çirkinliği ve utan-
mazlığı öğretenler için ahirette acıklı, çok şiddetli, hiç
dinmeyen, bir kez olsun ara verilmeyen ve sonsuza ka-
dar sürecek olan bir azap olduğunu bildirmiştir. Ahiret
azabından önce ise dünyada da şiddetli azaplarla karşıla-
şacaklarını haber vermiştir:

Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah'ın
ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmele-
ri dolayısıyla çok kötü oldu. (Rum Suresi, 10)
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Artık 'kötülüğü örgütleyip düzenleyenler',
Allah'ın, kendilerini yerin dibine geçirmeyece-
ğinden veya şuuruna varamayacakları yerden
azabın gelmeyeceğinden emin midirler? (Nahl
Suresi, 45)
Kötülerin ittifakına dahil olanlar, dünya hayatının çı-

karları için onlarla birlikte olmayı, onların yanında yer
almayı bir üstünlük ve yarar zannedenler, ahirette kötü-
lerle birlikte oldukları için büyük bir pişmanlık duyacak-
lardır. Dünya hayatında sözlerinden çıkmadıkları, büyük
bir saygı duydukları bu insanlar için Allah'tan şiddetli bir
azap isteyeceklerdir. Ancak onların bu pişmanlıkları on-
lara hiçbir fayda getirmeyecektir:

(Müşrik olan hakim güçlere:) "İşte bu(nlar) da si-
zinle birlikte (küfür ve zulümde) göğüs gerenler-
dir. Onlara bir merhaba (bile) yok. Çünkü onlar
ateşe gireceklerdir." (denilir). (Onlara uyanlar)
Derler ki: "Hayır, sizler; asıl size bir merhaba
yok. Bunu (azabı) siz bizim önümüze sürdünüz.
Ne kötü bir durak." Derler ki: "Rabbimiz, kim
bunu bizim önümüze sürdüyse, ateşteki azabını
kat kat arttır." (Sad Suresi, 59-61)
Dünya hayatında iyilik iddiasıyla yola çıkıp, iyileri kö-

tü, kendilerini de iyi göstermeye çalışan bu azgın, alaycı
ve zalim insanlar cehenneme girdiklerinde, iyileri araya-
caklar ancak onları bulamayacaklardır. Çünkü onlar
Allah'ın kendileri için yarattığı sonsuz güzellikteki cen-
nette ebediyete kadar ağırlanmak üzere yerlerini almış-
lardır. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir
(kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz.
Biz onları bir alay konusu edinmiştik; yoksa göz-
ler mi onlardan kaydı?" Bu, cehennem halkının
birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. (Sad Sure-
si, 62-64)
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SONUÇ:

‹Y‹LERLE ‹TT‹FAK 

ETMEKTE ERTELEME

OLMAZ

Bu kitabın yazılış amacı, iyilere, vicdan sahiplerine,

dürüst, samimi, iyimser, candan, alçakgönüllü, yardım-

sever, vefalı, iffetine düşkün, fedakar, affedici, uzlaşma-

cı, ılımlı, barış taraftarı insanlara bir çağrıda bulunmak-

tır. Bu insanların hepsi elbetteki çevrelerinde her za-

man güzel söz, saygı ve sevgi dolu tavırlar, barışçıl ve

huzurlu bir ortam görmek isteyen, duyarlı ve aklı selim

sahibi insanlardır. 

Ancak bir de çevremizde, hem de oldukça fazla sa-

yıda kötü, vicdansız, sahtekar, yalancı, kötümser, hile-

kar, samimiyetsiz, kibirli, bencil, nankör, saygısız, kin-

dar, dedikoducu, iffetsiz, kavgacı, huysuz, geçimsiz, nef-

ret dolu insan da bulunmaktadır. Bu insanlar, sahip ol-

dukları kötü özellikleri tüm insanlara yaymak, onları bu

kötülüklerin etkisi altına almak için, şeytanın da sevkiy-

le işbirliği halindedirler. Günümüzde son derece güçlü

ve zararlı bir hale gelen kötülerin ittifakına karşı, iyile-

rin de vakit kaybetmeden, zemin yoklamadan, kim ne

yapıyor diye bakmadan, kimin ne dediğine aldırmadan,

zorlukları göze alarak, iman şevki ile birbirleri ile ittifak

etmeleri ve var güçleriyle kötülüklere karşı koymaları

gerekmektedir. 

Bugün insanların birbirlerinin hatalarını, eksiklikleri-



ni araştırmalarının, her insana bir kabahat bularak onu

gözden çıkarmalarının vakti değildir. Aksine "Ben Müs-

lümanım" diyen, "Ben vicdanlı, iyi bir insanım" diyen

herkes ittifak etmeli, kötüleri güçlendirecek ve cesaret-

lendirecek her türlü davranıştan kesinlikle kaçınmalıdır. 

Bu ittifakı geciktirmek veya "Önce herkes yapacağı-

nı yapsın, ben de ona göre davranırım" demek ise, kö-

tülerin zulümleri karşısında mağdur ve mazlum konu-

munda olan kimseleri yalnız bırakmak olur. 

Herkesin birbirine hüsn-ü zanla baktığı, hataların

veya eksikliklerin dostane ve samimi bir üslupla dile ge-

tirilerek düzeltildiği, barışın, sevecenliğin, hoşgörünün,

arkadaşlığın, neşenin, müjdelerin, bereketin kısacası

Kuran ahlakının hakim olduğu bir ortamda yaşamak için

tüm vicdanlı insanların ellerinden gelenin en fazlasını

yapmaları gerekir. Bizler bu niyetle hareket edersek

sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Rabbimiz tüm

bu güzellikleri bizlerin önüne serecektir. Öyle ise her-

kes iyilerle ve iyilik ve hayır için tüm hayatını vakfetmiş

olanlarla birlik ve beraberlik  içinde olmalıdır. Unutma-

malıdır ki, Allah Saff Suresi'nin 4. ayetinde Müslümanla-

ra "birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi" olmalarını

emretmiştir.

Sonuç 99

Dedilerki “Sen yücesin, bize öğrettiğinden

başka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herşeyi bilen,

hüküm ve hikmet sahibi olansın.”

(Bakara Suresi,32)
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