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Hakkı Batıl ile Örtmek
ABDULLAH ÖZÜÇALİŞİR a

Öz: Allah, Âdem’i yaratıp, meleklerin ona secde etmesini emretti.
Tüm melekler secde ettiler. Ama cinlerden olan fakat meleklerin
arasında bulunan şeytan, Âdem’e secde etmedi. Allah şeytanı lanetledi. Onu yücelttiği o yüce makamlardan indirdi. Şeytan Allah’tan izin istedi. Kendisine mühlet ve intikam alma fırsatı verilmesini istedi. Bu izin ve mühlet Allah tarafından kendisine verildi.
İşte o dakikadan itibaren şeytan işe koyuldu. Şeytanın hilelerinden
bir tanesi de hakkı batıl ile örtmektir. Bu uğurda kendisi, zürriyeti
ve ona tabi olan bütün avanelerini seferber etmektedir. Bu sayede
insanları Allah’tan ve Allah’ın hak dininden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ya da insanlar hakka uyduklarını zannederek batıla uymaktadırlar. Veya insanlar hakkı batıl batılı da hak olarak bilmeye
başlar. Böylece şeytan da amacına ulaşmış olur. Bunu çok iyi bilen
Allah, insanları Kur’an’da uyarmıştır. İnsanları şeytanın bu hilesine
karşı dikkatli olmaya çağırmıştır. İnsanlara gönderdiği Resulleri ve
onlarlar gönderdiği kitaplarında, hakkı batıl ile örtmemelerini emretmiştir. Biz de bu çalışmamızı, “hakkı batıl ile örtmek” diye isimlendirdik. Bu sayede şeytanın bu hilesine dikkat çekmeyi hedefledik.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, hak, batıl, örtmek, şeytan, hile.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
abdullah.derik@hotmail.com
a

Iğdır Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi
Sayı: 16, Ekim 2020

1

Abdullah Özüçalişir

________________________________________________________

Hide Truth with Wrong
ABDULLAH ÖZÜÇALİŞİR

Abstract: Allah created Adam and ordered the Angels to prostrate
themselves before him. All the Angels prostrated themselves. But
Satan, one of the Jinn but among the Angels, did not prostrate before Adam. God has cursed Satan. He sent it down from the high
places where he glorified it. Satan asked God's permission. He
asked that he be given respite and the opportunity to take revenge.
Allah has granted him this permission and respite. From that moment on, the devil began to work. And one of Satan's tricks is to
cover the truth with falsehood. For this purpose, he mobilizes his
offspring and all his followers. In this way, he tries to turn people
away from Allah and The True Religion of Allah. Or people follow
falsehood, thinking that they follow the truth. Or people begin to
know the truth as the truth and the falsehood as the truth. In this
way, the devil has achieved his goal. Allah, who knows this very
well, has warned people in the Qur'an. He called on people to be
careful of this trick of Satan. He has commanded people not to cover the truth with falsehood in his messengers and in their books. So
we called this work “covering the truth with falsehood.” In this
way, we aimed to draw attention to this trick of the devil.
Keywords: Quran, truth, wrong, cover up, satan, truck.
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Giriş
Günümüzde Firavunlar, Nemrutlar ve zalim idareciler sistematikleşmişlerdir. Zulümlerini icra etmek için güçlü ve büyük
devletler inşa etmişler. Osmanlı İmparatorluğu gibi güçlü ve kuvvetli olan İslam ülkelerini parçalayıp, küçük zayıf ve güçsüz devletler haline getirdiler.
Bu güçsüz zayıf ve küçük devletlerin başlarına kendi emir ve
kontrollerinde olan idareciler yerleştirdiler. Bu güdümlü idareciler
kendi halk ve milletlerine değil bu güçlü ve büyük zalim devletlere
hizmet ettiler. Bu güdümlü idareciler vasıtası ile zayıf güçsüz devletleri ve o devletlerin halklarını sömürmektedirler. Bu zayıf ve
güçsüz olan devletleri asimile etmekte, bu devletlerin, dinini, kültürünü, tarihini, dilini, ekonomilerini, sosyo/kültürel yaşantılarını,
örf ve adetlerini, giyim ve kuşamlarını, dini ve milli gün ve gecelerini, kısacası tüm yaşam tarzlarını etkileri altına alıp diledikleri
şekil ve sureti vermeye çalışmaktadır.
Bu güçlü ve büyük devletler, zayıf ve güçsüz olan devletlerde
yaşayan, ilim ve bilim adamlarını, ellerindeki güçlü imkânlarla
kandırıp kendi hegemonyalarına alarak, ilmi gelişmeleri de kontrollerine geçirmişler. Geride kalan birkaç yalaka, taklitçi ve şakşakçı şahsiyetleri de aydın olarak lanse ederek, bunlar vasıtası ile bu
zayıf ve güçsüz ülkelerde, kendi propaganda ve reklamlarını yapmaktadırlar. Bu şahsiyetsiz aydınlara her türlü imkânı ve olanağı
sağlamaktadırlar. Bu şer düzenin banisi ve kurucusu olan şeytan,
bu güçlü ve büyük devletlerinin merkezinde kendine yer tutarak
bunlar üzerinden, insanları Allah’tan ve Allah’ın hak dininden
uzaklaştırmaya çalışmaktadır.
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber, kitle iletişim
araçları da hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Bilgisayar, televizyon, dergi, gazete, akıllı telefonlar, neredeyse her bir bireyin elinde
bulunmaktadır. Bu kitle iletişim araçları hayatımızın bir parçası
olmuştur. Hatta bazı kimselerde olmazsa olmazlar arasında yer
almaktadır. Bazı insanlarda hastalık derecesinde bir alışkanlık
haline gelmiştir.
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İşte bunu çok iyi bilen şeytan ve onun izinden giden, zalim
güçlü ve büyük devletlerin yöneticileri, bu kitle iletişim araçlarını
kullanarak insanları Allah’tan ve Allah’ın hak dininden uzaklaştırmaya gayret gösteriyorlar. Sadece kitle iletişim araçlarını kullanmıyorlar. Aynı zamanda birçok vakıf, dernek, yardım kuruluşu,
sivil toplum kuruluşları adı altında da faaliyet gösteriyorlar.
Bu güçlü büyük ve zalim devletlerin idarecileri, zayıf ve güçsüz olan ülkelere misyonerlerini ve masonlarını yerleştiriyorlar.
Özel eğitilmiş ajanlarını, gazeteci din adamı ve yardım kuruluşu
temsilcisi adı altında bu devletlere yerleştiriyorlar.
Özel eğitilmiş ve kendi kontrollerinde olan din adamlarını,
projelerini icra etmek üzere bu ülkelere konuşlandırıyorlar. Bunlara tüm imkân ve olanaklarını seferber ediyorlar.
Bu din adamlarını bebekliğinden alıp özel eğitimlerden geçirerek, çok iyi yetiştiriyorlar. Kitle iletişim araçları aracılığı ile bunları allayıp pullayıp, reklamını yapıyorlar. Büyük bir din adamı
gibi insanlara lanse ediyorlar. Sonra da bu proje din adamları vasıtası ile projelerini hayta geçirmeye çalışıyorlar.
Katil sürüsü terör örgütlerini kurup, bunlara dini veya etnik
bir kisve giydirip, onlara binlerce tırlık silah ve mühimmat vererek, zayıf ve güçsüz olan devletlerde kaos, kargaşa ve huzursuzluk
çıkararak, burada yaşayan insanları hayatlarından bezdiriyorlar.
Can, mal ve ırz güvenliğini bozuyorlar. Sonra da kendilerini kurtarıcı gibi gösterip bu memleketlerin yeraltı ve yer üstü zenginliklerini talan ediyorlar.
Bu kargaşa ortamında yaşayan insanları dinden ve Allah’tan
soğutuyorlar. Kendi memleketlerinde yaşayan insanlara da “bakın
bu zülüm, kargaşa ve katliamları yapanlar Müslümanlardır” diyerek onları da İslam’dan uzak tutmaya çalışıyorlar.
Allah’ın yegâne ve hak dini olan İslam dinine paralel dinler
çıkarıyorlar. Bu kendilerinin icat ettikleri yeni dini, gerçek İslam’mış gibi insanlara takdim ediyorlar.
Çünkü kendilerini bu konuda tecrübeli olarak görüyorlar. Allah’ın hak dini olan İslam’ı tebliğ eden Hz. Musa (a.s)’ın tebliğ
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ettiği Tevrat’ı Talmut ve Eski ahit olarak değiştirmeyi becermişlerdi. Hz. Musa (a.s)’ın tebliğ ettiği Tevrat’ın içini boşaltıp kendi çıkar
ve menfaatleri doğrultusunda paralel bir kitap oluşturmayı becermişlerdi. Yani hakkı batıl ile örtmüşlerdi.
Yine aynı şekilde Hz. İsa (a.s)’ın tebliğ ettiği ve Allah’ın hak
dini olan İslam’ı içeren İncil’i, Yeni Ahit, Matta, Markos, Luka ve
Yuhanna olarak değiştirmeyi başarmışlardı. Allah’ın hak dinini
içeren, Allah’ın insanlığa ve tüm cin âlemlerine son mesajı olan,
çağlar üstü ve evrensel olan Kur’an’ı da değiştirebileceklerini sanıyorlar. Bu uğurda çabalayıp çırpınıyorlar. Yine hakkın üzerini batıl
ile örtmeye çalışıyorlar.
Kur’an’ı değiştiremeyeceklerini anlayınca sahte bir İslam icat
etmeye çalıştılar. Allah’ın dini olmayan Kur’an’ın tebliğ etmediği
sahte bir İslam, Şeytanların, zalim güçlü ve büyük güçlerin çıkar ve
menfaatlerine hizmet eden bir İslam’ı icat etmeye çalıştılar.
Mehmet Emin Yurt’un ifadesiyle, meşruiyet zeminini kazanma adına, temel İslami kaynakları ve bu kaynakların referans noktalarını manipüle ederek, yanlış yorum ve teviller ile yanlış, yeni
algılar oluşturmaya gayret ediyorlar.1 Ya da Zeki Tan’ın ifadesi ile
dine yanlışlıkların yüklenmesi ile dini iş yapamaz hale getirmek,
dinin fonksiyonlarını yerine getirememesine sebebiyet vererek,2
Allah’ın hak dinini etkisiz eleman haline getirmeye çalışıyorlar.
Bu sahte İslam’ı, İslam ülkelerine yerleştirdikleri, güdümlü
idareciler, güdümlü, proje din adamları, güdümlü kitle iletişim
araçları ve güdümlü olan, örgüt, dernek ve vakıfları aracılığı ile
Müslümanlara sunmaya çalıştılar. Kanan, kandırılan birçok Müslüman da oldu. Halen kanan ve kandırılan Müslümanlar da vardır.
Allah’ın dinine uyduğunu zannedip, Şeytan ve güçlü ve büyük
devletlere uşaklık ediyorlar. Tabi bilerek kul köle olmayı seçenler
de vardır. Makam, mevki ve getirim (para) adına, şeytan ve avanelerine hizmet eden, gönüllü (ismen) Müslümanlar da vardır. Ama
Mehmet Emin, Yurt, Varsayım, Kurgu Ve Usul Denkleminde Kur’an’ın Tarihselliği
Yanılgısı, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2019, s. 116.
2 Zeki, Tan, Kur’an-ı Kerim’de Müşrik dindarlığı (Şekil-Mana Bağlamında), İstanbul:
Ark Yayınları, 2016, s. 271.
1
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Allah’ın has kulları asla aldanmaz ve bu hilelere kanmaz. Ahiretini
dünyaya asala değişmez. Sadece Allah’ın rızasına tamah eder.
Kısacası şeytan ve ekibi, oyunu çok büyük oynuyorlar. Bununla Allah’ın dinin insanlardan saklamaya çalışıyorlar. Yine becereceklerini sanıyorlar. Yine başaracaklarını umuyorlar. Ama asala
beceremeyecekler. Bu defa hakkın üzerini batıl ile örtemeyecekler.
Allah (c.c) bu sefer şeytan ve onun izinden gidenlere fırsat ve mühlet vermeyecektir. Bu Allah (c.c)’nun insanlara bir sözüdür.
َور ٖه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُرون
َ ُ“ يُ ٖريدُونَ ِليُ ْط ِفؤُا نOnlar ağızlaِ ُّٰللاُ ُمتِ ُّم ن
ّٰللاِ بِا َ ْف َواه ِِه ْم َو ه
ور ه
rıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysaki kâfirler istemeseler
de Allah nurunu tamamlayacaktır.”3
Allah’ın has kulları şeytanın ve avanelerinin tuzaklarının çok
zayıf olduğunu bilir ve buna iman eder. Çünkü Allah (c.c) bunu
Müslümanlara müjdelemiştir. Yeter ki, Müslümanlar Allah yolunda savaşsınlar. Şeytan ve işbirlikçilerinden korkmasın.
ٰ ْ ِّٰللاِ الَّذٖ ينَ يَش ُْرونَ ا ْل َح ٰيوةَ ال ُّد ْنيَا ب
ّٰللاِ فَيُ ْقت َ ْل ا َ ْو
َ اْلخِ َر ِة َو َم ْن يُقَا ِت ْل ٖفى
َ فَ ْليُقَاتِ ْل ٖفى
س ٖبي ِل ه
س ٖبي ِل ه
ف نُؤْ ٖتي ِه اَجْ ًرا ع َٖظي ًما
َ َِب ف
ْ “ َي ْغلO hâlde، dünya hayatını ahiret hayatı karşılıَ س ْو
ğında satanlar ile Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşırsa, öldürülür veya muzaffer olursa, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.”4 Allah yolunda, O'nun ismini yüceltmek, hak, tevhid, adalet,
şeref, kuvvet, medeniyet dini olan İslâm'a yardım etmek için ebedî
olan ahiret hayatı karşılığında geçici, fani dünyayı satmış olanlar
savaşsınlar. Ta ki Allah'ın ismi (tevhid inancı) yücelsin, Allah'ın
ismi en yüce, kâfirlerin isimleri ise en zelil olsun. Allah Teâlâ Azîz
(mutlak galip); Hakîm (tek hüküm ve hikmet sahibi) dir. 5
Şeytan ve işbirlikçilerinin hile ve tuzakları çok güçsüz ve zayıftır. Bunu bize Allah (c.c) haber vermiştir.
ُ س ٖبي ِل ال َّطا
ت فَ َقاتِلُوا اَ ْو ِل َيا َء
ِ غو
َ ّٰللاِ َوا َّلذٖ ينَ َكفَ ُروا يُقَاتِلُونَ ٖفى
َ اَلَّذٖ ينَ ٰا َمنُوا يُقَاتِلُونَ ٖفى
س ٖبي ِل ه
ان كَانَ ض َٖعيفًا
َّ ان اِنَّ َك ْي َد ال
َّ “ الİman edenler, Allah yolunda savaşırlar.
ِ ش ْي َط
ِ ش ْي َط
Kâfirler ise Tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostları ile

Hucurat, 61/8.
Nisa, 4/74.
5 Vehbe, Züheylî, et-Tefsirü’l-munîr tercümesi, 4/74 Hk, İstanbul: Risale Yayınları,
2006, 3/137-139.
3
4
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savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi çok zayıftır.” 6 Allah Teâlâ bu ayet-i
kerimede şeytanın ve onun dostlarının hilelerinin zayıf olduğunu
beyan etmiştir. Zira onlar ne Allah'ın sevabını ümit ederek savaşırlar ne de Allah'ın cezalandırmasından korkarak haksız yere
savaşmayı bırakırlar. Onlar sadece bir kör inat uğrunda ve Allah'ın, Mü’minlere verdiği nimetleri kıskanma yüzünden savaşırlar.7 Hâlbuki Mü’minler, Allah'ın sevabını ümit ederek savaşır ve
yine Allah'ın cezalandırmasından korkarak haksız yere savaşmazlar. Böylece Mü’minler bilinçli bir şekilde savaşırlar. Öldürüldüklerinde Allah tarafından mükâfatlandırılacaklarını, zafer kazandıklarında da ganimet elde edeceklerini bilerek Allah yolunda
savaşırlar. Oysaki kâfirler öldürülme korkusuyla ve ahiretten hiçbir beklentileri olmadan savaşırlar. Bu nedenle onlar maddi/manevi her bakımdan zayıftırlar ve korku içindedirler. 8
İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. Yani Mü'minler, yüce
bir hedef ve şerefli bir gaye uğrunda savaşırlar ki, bu gaye de Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla O'nun dinine yardım etmek ve
onun ismini yüceltmek gayesindedirler. Allah onların dostu ve
yardımcısıdır. Kâfirlere gelince, onlar, küfre ve azgınlığa çağıran
Tâğût’un, yani şeytanın yolunda savaşırlar. Ey Allah dostları, şeytanın yardımcılarına ve dostlarına karşı savaşınız. Şüphesiz siz onları mağlûp edeceksiniz.9 Allah'ın dinini yüceltmek için savaşanlar
ile şeytanın yolunda savaşanlar arasında çok büyük farklar vardır.
Zira Allah yolunda savaşanlar galip olacaktır. Bu Allah’ın onlara
bir vadidir. Çünkü Allah onların dostu ve yardımcısıdır. Tâğût’un
yolunda savaşanlar ise yenik olmaya mahkûmdur. Çünkü Allah
onlara yardım etmeyeceğini beyan etmiştir. Çünkü onlar yardımcısız kalmıştır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur. “Muhakkak ki
Nisa, 4/76.
Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî (ö.
310/923), et-Tefsirü’t-Taberî Camial-beyan fi te’vili’l-Kur’an, Beyrut: Darü’l-Kütubi’lİlmiyye, 1412/1992. 4/76 Hk, 3/43; en-Nesefî, Ebü’l-Berekât Hâfızüddîn Abdullah b.
Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî (ö. 710/1310), et-Tefsirü’n-Nesefî, Medârikü’t-tenzil ve
hakaikü’t-te’vil, 4 cilt. Beyrut: Darü’n-Nefais, 2009. 4/76 Hk. 2/257.
8 Taberî, et-Tefsirü’t-Taberî Camial-beyan fi te’vili’l-Kur’an. 4/76 Hk, 3/43.
9 Muhammed Ali, Sabunî, Safvetü’t-tefasîr. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007. 4/76 Hk.
2/351.
6
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Şeytan’ın hilesi ve tuzağı (yani gayreti ve çabası) zayıftır.” Durum bu
iken, Allah'ın kudretiyle kıyas edildiğinde şeytanın gayret ve çabası çok çok cılız kalır.?10 Zemâhşerî bu konuyu şöyle izah eder.: “Allah'ın kâfirler için hazırladığı tuzağın yanında, şeytanın Mü’minler
için kurmaya çalıştığı tuzak çok zayıf ve basit kalır. 11
Allah (c.c) Şeytan ve işbirlikçileri ile savaşmalarını istemiştir.
Çünkü eyer Mü’minler şeytan ve şeytan dostları ile savaşmazlarsa
şeytan ve şeytan dostları onlarla savaşır. Onları asla rahat bırakmazlar.
ض مِ ْنهَا
َ عش ََر
َ ّٰللاِ اثْنَا
ُّ اِنَّ ِع َّدةَ ال
ِ س ٰم َوا
َ ت َو ْاْلَ ْر
َّ ّٰللاِ يَ ْو َم َخلَقَ ال
ِ شه ًْرا ٖفى ِكت َا
ِ شه
ب ه
ُور ِع ْن َد ه
ًكافَّة
ٰ كا َّفةً َك َما يُقَاتِلُونَ ُك ْم
ٰ َس ُك ْم َوقَاتِلُوا ا ْل ُمش ِْر ٖكين
ٖ َا َ ْربَعَةٌ ح ُُر ٌم ٰذ ِلك
َ ُيهنَّ ا َ ْنف
ِ الدينُ ا ْلقَيِ ُم فَ ََل ت َ ْظ ِل ُموا ٖف
َّٰللاَ َم َع ا ْل ُمت َّٖقين
“ َوا ْع َل ُموا ا َنَّ هŞüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü
takdirinde, Allah yanında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın daima iktidarda olan (gücünden hiçbir şey
kaybetmeyen) dosdoğru dinidir. Öyle ise o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa,
siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten

ٰ (topyekûn)
sakınanlarla beraberdir.”12 Ayeti kerimede varid olan ًكا َّفة
kelimesiyle ilgili iki görüş bildirilmiştir.13ً
1) Bu ifade ile “onlarla, tıpkı onların sizinle savaşmaları gibi,
topyekûn, hep birlikte, topunuz birlikte savaşın” anlamı murat
edilmiştir. Yani Cenab-ı Hak, “İşte bu konuda yardımlaşın, birbirinize destek olun, birbirinizi yardımsız bırakmayın, birbirinizden
ayrılmayınız. Ey Allah'ın kulları! Düşmanlarınızla savaşma konuSabunî, Safvetü’t-tefasîr. 4/76 Hk, 2/351.
Zemâhşerî, Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ezZemahşerî (ö. 538/1144), el-Keşşaf an hakaikü’t-tenzil ve uyuni’l-akavil fi vucuhi’t-te’vil.
Lübnan: Darü’l-Ma’rife, 2009. 4/76 Hk. S. 414; Alûsî, Şihabüddin Mahmud (ö.
1270/1854), Ruhu’l-meâni fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-azîm ve’s-sebi’l-mesani. Beyrut: Daru
İhyai’t-Turasi’l-Arabî. 1988/1408. 4/76 Hk. 2/129.
12 Tevbe, 9/36.
13 Râzî, Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn erRâzî et-Taberistânî (ö. 606/1210), et-Tefsirü’l-kebir mefâtihü’l-ğayb tercümesi. Tercüme
Edenler: Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, Sadık Doğru. 23 cilt. İstanbul:
Huzur Yayınevi, 2002. 9/36 Hk. 11/512-513; el-Beydâvî, Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû
Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî (ö. 685/1286) Tefsirü’lBeydâvî Envarü’t-tenzil ve esrarü’t-te’vil. Mısır: Şirketu Mektebe ve Matbaati Mustafa
el-Babî el-Hâlebî, 1955. 9/36 Hk. 1-2/384.
10
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sunda bir araya geliniz ve birbirinizle kaynaşıp uyum sağlayınız”
manası murat edilmiştir.
2) İbni Abbas (r.a) bu ifadeyi “onların, sizin topunuzu öldürmeyi helâl sayıp mubah kıldıkları gibi, siz de onların tamamı ile
savaşın, onların hepsini öldürün; öldürmemek suretiyle de onların
bir kısmıyla dostluk kurmayın!” diye beyan etmiştir. Râzî bu iki
yorumdan ikincisini tercih etmektedir.14
Şeytan ve dostları bütün Müslümanlarla topyekûn savaşmaktadır. Bu savaş şeytanın kovulması ile başlamış ve kıyamete kadar
devam edecektir. Bu savaş bir tek cephede göğüs göğse yapılan bir
savaş değildir. Bu savaşta şeytan ve onun işbirlikçi dostları için her
şey mubahtır. Her hileye başvururlar. Her imkân ve fırsatı kullanırlar. Tüm kitle iletişim araçlarını kullanırlar. Tüm işbirlikçilerini
devreye sokarlar. Bütün proje din adamları devreye girer. Bütün
güdümlü idareciler, siyasetçiler, misyonerler, masonlar, gazeteci
kılıklı ajanlar, onların izinde olan tüm sivil yardım kuruluşları,
vakıflar ve dernekler hep bir ağızdan, şeytan ve şeytanın izinden
giden güçlü ve büyük güçlerin yanında yer alırlar. Şeytanın ve
işbirlikçilerinin borazanlığını yapmaya başlarlar.
Mü’min ve Müslümanları Allah’tan ve Allah’ın hak dini olan
İslam’dan uzaklaştırmak için, Hakkı batıl ve batılı da hak olarak
sunmaya çalışırlar. Mazlumu zalim, zalimi de mazlum olarak göstermeye çalışırlar. Çakallar ile koyunu yerler ama çoban ile de yas
tutarlar. Zehirlerler ama kendilerini doktor olarak sunarlar.
ش َمائِل ِِه ْم َو َْل ت َِج ُد ا َ ْكث َ َر ُه ْم
َ يه ْم َومِ ْن َخ ْلف ِِه ْم َوع َْن ا َ ْي َمان ِِه ْم َوع َْن
ِ ٖث ُ َّم َ ْٰلتِيَنَّ ُه ْم مِ ْن بَي ِْن اَيْد
َ“ شَاك ِٖرينSonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler olarak bulamayacaksın.”15 Şeytan insanları, dinî ve dünyevî
bakımdan en doğru ve en güzel yaşayış tarzı demek olan “Sırat-ı
Müstakimden” Allah’ın hak dini olan İslam’dan saptıracağına ant
içmiştir. Allah (c.c) ise bu şekilde kötü niyet taşıyan ve kötü planlar
peşinde olan şeytanı “yerilmiş ve kovulmuş” bir mahlûk sayarak
14
15

Râzî, et-Tefsirü’l-kebir mefâtihü’l-ğayb tercümesi. 9/36 Hk. 11/512-513.
A’râf, 7/17.
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bulunduğu makamdan uzaklaştırmıştır. Bu durum, şeytanın Allah'a isyan etmesinin bir sonucu olduğu kadar, insanları kıskanıp
onlar hakkında kötü emeller beslemesinin de bir cezasıdır. Nitekim
buradaki ayetlerde şeytanın kovulduğuna ilişkin buyruk da iki
defa zikredilmiştir.
Şu halde insanları kıskanıp onlar hakkında zararlı fikirler taşımak, huzur ve mutluluklarını bozacak planlar peşinde olmak
şeytanî bir niyet ve davranış olup Allah katında çok ağır cezaî
sonuçlar doğuracaktır.16
Cenab-ı Allah, onun bu isteğini kabul buyurdu: Sura ilk üfürülecek zamana kadar sana mühlet tanıdım. O zaman bütün yaratıklar düşüp bayılmış olacaktır. İblis dedi ki: Âdem ve neslinden
ötürü beni azgınlığa mahkûm ettiğin için and olsun ki, onları senin
doğru yolundan saptıracağım. Hidayete giden yollarını tıkayacağım. Sapıklığa giden bütün yollan onlara süsleyeceğim. Sonra da
onları sapıklığa sürükleyeceğim. Sağdan, soldan, Önden ve arkadan onlara yanaşacağım. Gelip geçen yolcuları soymak için yol
kesicilerin yaptıkları gibi, onların yollarını tutacağım, onların birçoğunu şükredici bulmazsın.17
Hakkı Batıl ile Örtmek
Şeytan ve onun işbirlikçileri, hakkı batıl ile örtmeye çalışırlar.
Çünkü onlar hakkın ve batılın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Hakkın, Allah (c.c)’nun bir Esma-i Hüsna’sı olduğunu ve hakkın Allah’ın kitabı ve dininde olduğunu biliyorlar. Allah’a olan kin ve
düşmanlıkları sebebiyle hakka düşmanlık edip, hak ile savaşıyorlar. İnsanlara olan düşmanlıkları sebebi ile de Hakkı insanlardan,
insanları da haktan uzak tutmaya çalışıyorlar.
َّس ٖلينَ ا َِّْل ُمبَش ِٖرينَ َو ُم ْنذ ِٖرينَ َويُجَا ِد ُل الَّذٖ ينَ َكفَ ُروا بِا ْلبَاطِ ِل ِليُ ْدحِ ضُوا بِ ِه ا ْلحَق
ِ َو َما نُ ْر
َ س ُل ا ْل ُم ْر
َوات َّ َخذُوا ٰايَ ٖاتى َو َما ا ُ ْنذ ُِروا هُزُ ًوا
“Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve
uyarıcılar olarak göndeririz. İnkâr edenler ise, hakkı batılla çürütmek için
Karaman, Hayrettin, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez,
Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları, 2007. 7/17 Hk. 2/402.
17 Muhammed Mahmud Hicâzî, Furkan Tefsiri Tercümesi. İstanbul: İlim Yayınları,
1998. 7/17 Hk. 2/269-271.
16
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mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya
alırlar.”18 Kurtûbî “batılla çürütmek” ifadesi, yerinden izale etmek,
iptal edip çürütmek anlamındadır. Bunun asıl anlamı ayağın kayması manasınadır.19
Kutub ise “gerçek açık ve anlaşılırdır. Ama kâfirler gerçeği
(hakkı) yenmek, onun varlığına son vermek için batıl safında yer
alıp onunla mücadeleye girişirler.”20 Demektedir.
Kafirler hakkı yenmek için mücadele etmektedirler. Onlar, hak
ve hakikatin ortaya çıkması için değil, tam tersine Allah ‘ın ayetleri
ve bu ayetlerde bildirilen azab ile alay etmek için mücadele ederler. Böyle peşin hükümlü ve sabit fikirli kimselere ne kadar misal
getirilirse getirilsin fayda vermez. Bunlar azabı apaçık görmedikçe
iman etmezler. Ancak azabı gördükten sonra da inanmaları kendilerine bir fayda sağlamaz.21
Oysaki Allah (c.c), gönderdiği elçiler ve kitaplar aracılığı ile
hak ve batılı birbirinden ayırmıştır. Hakkın ne olduğunu ve batılın
ne olduğunu insanlara bildirmiştir.
َ َّٰللاِ َك ِذ ًبا َفا ِْن ي
َ ا َ ْم يَقُولُونَ ْافت َٰرى
َّّٰللاُ ا ْلبَاطِ َل َويُحِ قُّ ا ْلحَق
ّٰللاُ يَ ْختِ ْم ع َٰلى َق ْل ِبكَ َويَ ْم ُح ه
ش ِا ه
علَى ه
َ
ُور
ِ “ بِ َك ِل َمات ِٖه اِنَّهُ ع َٖلي ٌم بِذاYoksa “Yalan uydurup Allah'a iftira etti” mi
ُّ ت ال
ِ صد
diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder,
hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde
olanları) hakkıyla bilendir.”22 Ey Muhammed, yoksa müşrikler: “Muhammed, Allah’a karşı yalan uydurdu, bize okuyup durduğu bu
kitabı kendisi yazdı." mı diyorlar? Ey Muhammed, eğer Allah dilerse senin kalbini mühürleyerek bu Kur’an’ı sana unutturur. Allah, bâtılı silip götürür ve sana indirmiş olduğu kelimeleriyle hakkı
yerleştirir. Allah, yaratıkların kalbinde olanı çok iyi bilendir. Allah
Kehf, 17/56.
Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Ensârî elKurtubî (ö. 671/1273), et-Tefsirü’l-Kurtubî el-câmi' li ahkâmi'l-Kur’an, Lübnan: Darü’lKütubi’l-İlmiyye, 2010. 18/56 Hk, 8/52-53.
20 Seyyid, Kutub, Fî zilâl-il-Kur’an tercümesi. Mütercimler: Mehmet Emin Saraç,
İsmail Hakkı Şengüler, Bekir Karlığa, İstanbul: Hikmet Yayınları, Tsz. 17/56 Hk.
8/324.
21 Karaman Vd, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, 17/56 Hk. 3/483.
22 Şûra, 42/24.
18
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Teâlâ bu ayet-i kerimede: "Kur’an’ı Muhammed uydurdu." diyen
kâfirlere cevap veriyor ve şayet Hz. Muhammed böyle bir teşebbüste bulunmuş olsaydı ona engel olacağını beyan ediyor. 23
“ َوقُ ْل جَا َء ا ْلحَقُّ َوزَ َهقَ ا ْلبَاطِ ُل اِنَّ ا ْلبَاطِ َل كَانَ زَ هُوقًاDe ki: Hak geldi, batıl yok
oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”24 Bu fetih müjdesi geldiği esnada, Mü’minler çok zayıf bir durumda idiler Mü’minlerin
çektikleri işkence en doruk noktasında idi. Mü’minlerin büyük bir
kısmı Habeşistan'a hicret etmişti. Geride kalanlar ise Mekke'de ve
çevre bölgelerde işkence ve zorluklar çekiyorlardı. O kadar ki, Hz.
Muhammed’in (s.a.v) hayatı bile büyük bir tehlike içerisinde idi.
Bu sebeple görünür alâmetler sanki bâtılın yayıldığını gösteriyor
gibi ise de ve hakkın bâtıla üstün geleceğini gösteren hiç bir delil
de yoktu. İşte bu nedenle bu ayet nazil olduğu zaman kâfirler bu
ayet ile alay ettiler. Fakat bu fetih müjdesi, tam dokuz yıl sonra,
Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke'ye bir fatih olarak girdiğinde ve
Kâbe’ye girip üç yüz altmış putu kırdığında Allah’ın bu fetih müjdesi gerçekleşti.25 Hz. Abdullah İbni Mes’ud'tan rivayet edilen bir
hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Hz. Peygamber (s.a.v) Mekke'nin fetih gününde putları kırarken şöyle diyordu: “Hak geldi
bâtıl gitti, zaten bâtıl yok olmaya mahkûmdur. Hak geldi ve bâtıl hiçbir
zaman gelmeyecek, ortaya çıkmayacak.”26 Nesefî bu ayeti kerimeyi
yorumlarken şunları dile getirmektedir. Dikkat etmeye değerdir ki,
bu duanın (Resulullah (s.a.v)’in duası)27 kabul edildiğini müjdeleme tarzında da şöyle buyurulmuştur: “Yine de ki: Hak geldi batıl yok
oldu Gerçekten batıl, daima yok olmuştur.” 28 Hz. Muhammed (s.a.v)'in
peygamberliği ile hak dinin gelmesi anından itibaren gerçekten

Taberî, et-Tefsirü’t-Taberî Camial-beyan fi te’vili’l-Kur’an 42/24 Hk, 7/294.
İsrâ, 17/81.
25 Mevlana Seyyid Ebü’l-Ala el-Mevdudî, Tefhimü’l-Kur’an tercümesi, Tercüme Edenler: Muhammed Han Kayanî, Ali Ünal, Hamdi Akkaş, Nazife Şişman ve Yusuf
Karaca, İstanbul: İnsan Yayınları, 1986. 17/81 Hk. 4/356.
26 el-Mevdudî, Tefhimü’l-Kur’an tercümesi, 17/81 Hk. 4/356.
27 Hz. Abdullah İbni Mes’ud'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Hz. Peygamber (s.a.v) Mekke'nin fetih gününde putları kırarken şöyle diyordu: “Hak geldi bâtıl gitti, zaten bâtıl yok olmaya mahkûmdur. Hak geldi ve bâtıl hiçbir
zaman gelmeyecek, ortaya çıkmayacak.”
28 İsrâ, 17/81.
23
24

Iğdır Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi
Sayı: 16, Ekim 2020

12

Hakkı Batıl İle Örtmek

kâfirlik ve Allah'a ortak koşmanın yok oluşu başlamış, daha sonra
Mekke fethedildiği zaman Kâbe’den putları atarken Hz. Peygamber (s.a.v) bu ayeti okuyarak önce verilen bu haberin doğruluğunu
ilan etmişti.29
Her ne kadar güçlü ve büyük zalim devletler ve onların zalim
olan idarecileri Allah’ın hak dini olan İslam’ın insanlar arasında
yayılmasını istemeseler de, Allah (c.c) dinini tamamlayacak ve
dinini üstün kılacaktır. Bunu bize Allah (c.c) Kur’an’da haber vermektedir.
اّٰللِ ش َٖهيدًا
َ َُق ِليُ ْظ ِه َره
ٖ علَى
ُ س َل َر
َ “ ه َُو الَّذٖ ى ا َ ْرO
ين كُل ِٖه َوك َٰفى بِ ه
ِ الد
ِ ٖسو َلهُ بِا ْله ُٰدى َود
ِ ين ا ْلح
(Allah), Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. O hak dini
bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.” 30
َين كُل ِٖه َو َل ْو ك َِر َه ا ْل ُمش ِْركُون
َ َُق ِليُ ْظ ِه َره
ٖ علَى
ُ س َل َر
َ ه َُو الَّذٖ ى ا َ ْر
ِ الد
ِ ٖسولَهُ بِا ْله ُٰدى َود
ِ ين ا ْلح
“O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün
kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.” 31 İbni
Kesir bu ayeti tefsir ederken şunları dile getirmektedir. “Onlar
Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler.” Onlar, hakkı bâtıla
çevirmek için çabalarlar. Onların bu durumu ağzıyla güneşin ışığını söndürmek isteyen kimsenin durumu gibidir. Nasıl o imkânsız
ise aynı şekilde bu da imkânsızdır. Bunun için Allah (c.c) ayetin
devamında: “Hâlbuki kâfirler istemese de, Allah nurunu tamamlayacaktır.” buyuruyor. “Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din üzere gönderen
O'dur.”32
ed- Derveze bu ayetin tefsirinde şu ibarelere yer vermektedir.
Resûlullah (s.a.v)'in getirdiği Allah'ın hak dini karşısında durmaya

en-Nesefî, Tefsirü’n-Nesefî, Medârikü’t-tenzil ve hakaikü’t-te’vil. 17/81 Hk. 2/219;
Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Sadeleştirenler: İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel, İstanbul: Azim Dağıtım, 2007.
17/81 Hk. 3/357.
30 Fetih, 48/28.
31 Sâf, 61/9.
32 İbni Kesir, Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b.
Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373), Tefsirü’lKur’ani’l-azim. Beyrut: Darü’l-Ma’rife, 1969. 61/9 Hk. 4/771; el-Beydâvî, Tefsirü’lBeydâvî Envarü’t-tenzil ve esrarü’t-te’vil. 61/9 Hk. 2/316.
29
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çalışanları şiddetle eleştiren güçlü bir üslup varid olmuştur. Allah'ın dininin bütün dinlere üstün geleceği açık ve net bir şekilde
vurgulanıyor.33
İdarecileri zalim olan güçlü ve büyük devletler, Allah’ın hak
dini olan İslam’ı insanlardan uzak tutmak için başvurdukları yöntemlerden bir tanesi de Hakkı batıl ile örtmektir. Allah’ın hak dini
olan İslam’a insanların ulaşmasını istemiyorlar. Çünkü onlar şeytanın güdümündedirler. Şeytan bu güçlü ve büyük devletlerin
merkezini kendisine mesken tutmuştur. Bu güçlü ve büyük devletlerin idarecilerini kendi kontrolü altına almıştır. Onları istediği gibi
sevk ve idare etmektedir.
Bu güçlü ve büyük devlet idarecileri, putperest, müşrik, müşrik Yahudi veya müşrik Hristiyanlardır. Yukarıda da izah ettiğimiz
gibi bu güçlü ve büyük devletlerin idarecileri, zayıf ve güçsüz olan
devletlerin güdümlü idarecileri, ajan gazetecileri, mason, misyoner, proje din adamları, güdümlü kitle iletişim araçları, vakıf ve
dernekler, terör örgütleri ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile
topyekûn İslam’a saldırmaktadır. Bunları hep birlikte harekete
geçirirler. Bunlar hep bir ağızdan İslam’a hücum ederler. Hani
şeytan Allah’a demişti ya!
ش َمائِل ِِه ْم َو َْل ت َِج ُد ا َ ْكث َ َر ُه ْم
َ يه ْم َومِ ْن َخ ْلف ِِه ْم َوع َْن ا َ ْي َمان ِِه ْم َوع َْن
ِ ٖث ُ َّم َ ْٰلتِيَنَّ ُه ْم مِ ْن بَي ِْن اَيْد
َ“ شَاك ِٖرينSonra (onlara pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından,
sağlarından ve sollarından yaklaşacağım ve sen onların çoğunu şükreden
(kimse)ler olarak bulamayacaksın.”34
Bunlar da şeytanın güdümünde oldukları için, Şeytanın emrini yerine getirip, her yönden İslam’a ve Müslümanlara saldırmaktadır. Algı operasyonlarını yapmakta, hakkı batıl ve batılı da hak
olarak insanlara göstermeye çalışmaktadır. Zalimi mazlum, mazlumu da zalim olarak göstermeye çalışmaktadırlar. İslami olan
değerleri eleştirmekte, küfür ve şirki insanlara allayıp pullayıp cici
göstermeye çabalamaktadırlar.

İzzet ed-Derveze, et-Tefsirü’l-hadis tercümesi (Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tercümesi).
Çeviren: Mehmet Baydaş. İstanbul: Ekin Yayınları, 1998. 6/468-470.
34 A’râf, 7/17.
33
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Örneğin Müslümanların mukaddesatından olan, Kurban ve
Ramazan bayramlarını ele alacak olursak, bu bayramlarda, kitle
iletişim araçları vasıtasıyla bu bayramlara karlamaktadırlar. Kurban bayramı için, “bu bir hayvan katliamıdır”, “çevre kirliği, sağlık
tehlikesi oluşturuyor” diye algı operasyonları yapmaktadır. Ayrıca, kendi güdümlerinde olan kanallara ihtiyar, pili bitmiş bir zevatı
çıkarıp, o zevat, “yok canım şimdiki bayramlarda hiç tat yok” ,
“nerede o eski bayramlar” gibi sözlerle Müslümanları bayramdan
soğutmaya çalışıyorlar.
Proje din adamları çıkar, “tavukta kurban olarak kesilebilir,
caizdir” der. Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışırlar.
Ama kendi bayramları olan yılbaşı (Paskalya bayramı) gelince,
Müslümanların içine yerleştirdikleri bütün güdümlü misyonerler,
güdümlü devlet idarecileri, ajan gazeteciler, televizyoncular, proje
din adamları, hep bir ağızdan bu müşrik bayramının reklamını
yapmaya başlar. Hindiler kesilir hayvan katliamı olmaz. Domuzlar
kesilir hayvan katliamı olmaz. Çevre kirlenmez. Çamlar, ağaçlar
kesilir, çevre felaketi olmaz. Hemen 15 gün öncesinden başlarlar
reklama başlarlar “Çamlar süslenmeye başlandı” Yılbaşı heyecanı
pazarı sardı” Tatil beldeleri doldu taştı” gibi reklamlarla Müslümanları bu bayramı kutlamaya teşvik ederler. Yani batılı hak, hakkı da batıl olarak sunmaya çalışırlar. Üzüntü ile belirteyim ki buna
kana çok Müslüman oluyor.
Şeytan ve onun işbirlikçileri, hakkın üzerine batıl elbisesini
giydirerek, hakka, adalete ve doğruya düşmanlık yapmaktadırlar.
Şeytanın Hz. Âdem (a.s)’a olan düşmanlığı nasıl kaybettiği makam
ve mevkisi dolayısıyla ise aynı şekilde, güçlü ve büyük güçlerin
İslam’a ve Müslümanlara olan düşmanlıkları da makam ve mevkilerinden endişe ettikleri içindir. Onlar bu nedenle hakka ve hakikate düşmandırlar. Hak ve adalet geldiği zaman onların şer üzerine
kurdukları düzen yerle bir olacaktır. Kanını emdikleri mazlumlara
hakları iade edilecek ve onların fitne düzeni yıkılacaktır.
Nasıl ki, Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’yi fethedince orada
bulunan putları paramparça ettiyse ve yine nasıl Hz. İbrahim (a.s)
Iğdır Ü. İlahiyat
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Nemrud’un mabedindeki putları balyoz ile paramparça ettiyse
aynı şekilde, hak ve hakikat gelince, güçlü ve büyük güçlerin zülüm ile kurdukları düzen yerle bir olacaktır. İşte bu yüzden bu
güçlü ve büyük güçler hakkı batıl ve batılı da hak olarak göstermeye çalıyorlar. İşte bu yüzden güçlü ve büyük güçler, hakka batıl
elbisesini giydirmeye çalışıyorlar. Allah (c.c) son peygamberi olan
Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte insanlığa gönderdiği hak kitabında bu hakikati dile getirmiştir.
َسوا ا ْلحَقَّ ِبا ْلبَاطِ ِل َوت َ ْكت ُ ُموا ا ْلحَقَّ َوا َ ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون
ُ “ َو َْل ت َ ْل ِبHakkı batılla örtüpte
(Hakka batıl elbisesini giydirip) bile bile hakkı gizlemeyin.” 35 Allah
Teâlâ, Yahudileri yapmakta oldukları hak ile bâtılı karıştırma ve
birbirine karıştırma, hakkı gizleyip bâtılı açığa çıkarma gibi amellerden nehy etmektedir. “Hakkı bâtıla karıştırıp da bile bile siz gerçeği
gizlemeyin” buyuruyor. Burada iki şeyi aynı ayette yasaklanmaktadır. Bâtıla karşılık hakkı açığa çıkarıp onu açıklamalarını emretmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Dahhak, İbn Abbas’tan şöyle bir
nakilde bulunur ki o şöyle demiştir. “Hakkı bâtıla karıştırıp da bile
bile hakkı gizlemeyin” yani “hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı birbirine karıştırmayın,” demektir.36
Nesefî ise bu ayete şöyle bir izahat getirmektedir. “Hakkı batıl ile karıştırmayın.” Hakkın batıl ile karıştırılması demek, birinin ötekisinin içine katılması demektir.37
Ebü’l-Âliye der ki; “hakkı bâtıla karıştırıp da” yani hak ile bâtılı
birbirine karıştırmayın ve Hz. Muhammed (s.a.v.) hususunda Allah’ın kullarına doğru nasihat edin. Saîd İbn Cübeyr ve Rebi' İbn
Enes’ten de buna benzer bir rivayet nakledilmektedir.38 Katade ise
“hakkı bâtıla karıştırma” ayetini şöyle tefsir eder: Yahudilikle Hıristiyanlığı İslâm'a karıştırmayın. “Muhakkak ki Allah indinde hak
din İslâm'dır.” Yahudilik ve Hıristiyanlık ise Allah katından değil,

Bakara, 2/42.
İbni Kesir, Tefsirü’l-Kur’ani’l- azîm 2/42 Hk, 1/221-223.
37 Nesefî, Tefsirü’n-Nesefî, Medârikü’t-tenzil ve hakaikü’t-te’vil. 2/42 Hk, 1/141.
38 Ebû Hayyân, Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî (ö.
745/1344), Tefsirü’l-bahrü’l-muhît. Lübnan: Darü’l-Kütubi’l-İlmiyye, 2010. 2/42 Hk.
1/127; İbni Kesir, Tefsirü’l-Kur’ani’l- azîm 2/42 Hk, 1/221-223.
35
36
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bir hurafedir. (Yani mevcut Yahudilik ve Hıristiyanlık) Hasan elBasri'den de böyle bir rivayet nakledilmiştir.39
İbni Abbas ve başka âlimlerden de rivayet edildiğine göre: Siz
de Kitap'ta bulunan hakkı batıla karıştırmayınız. Bu değiştirmek
ve değişikliğe uğratmaktır. Mücahid de der ki: Yahudiliği ve Hıristiyanlığı İslâm'a karıştırmayınız demektir. Aynı açıklamayı Katade
de yapmıştır. Daha önce buna işaret ettik. 40
Yüce Allah, burada bilgi sahibi olduklarına tanıklık etmiyor.
Bildiklerini gizlemelerini yasaklıyor. Bu, bilip durduğu halde günah işleyen kimsenin günahının daha ağır olduğunun ve isyanının
bilmeyen bir cahilin isyanından daha ileri olduğunun delilidir.41
Bu ayet ve izahatlardan anlaşılıyor ki, daha İslam’ın ilk yıllarında itibaren Şeytan ve onun işbirlikçileri devreye girmiş, hakkı
batıla karıştırmaya başlamışlar. Bildikleri halde bunu yapıyorlar.
Bile bile yapıyorlar. İsteyerek, planlayarak kasten yapıyorlar. Hz.
Musa (a.s)’ın Tevrat’ta onlara tebliğ ettiği İslam dinini değiştirip,
Yahudilik yaptılar.
Hz. Musa (a.s)’ın tebliğ ettiği ve Allah’ın hak kitabı olan Tevrat’ı değiştirip, Talmut yaptılar, Yeni Ahit yaptılar. Tevrat’ın içeriğini değiştirip, hurafelerle doldurdular. Tam da şeytanın istediği
gibi yaptılar.
Hâkim güçlü ve büyük güçlerin çıkar ve menfaatlerine hizmet
ettiler. Mazlumu ezdiler, zalimin yanında yer aldılar. Hakkı batıl
ile karıştırdılar. Hakkın üzerini batıl ile örttüler. Bütün bunları bile
bile yaptılar. Hakkı ve hakikati gizlediler.
Taberî diyor ki: “Eğer denilecek olursa ki “ayetin hitap ettiği
insanlar kâfirlerdir. Bunlar, hakkı bâtıla nasıl karıştırmış olacaklar
ve bunlar hangi hak üzeredirler? “Cevaben denilir ki: ”Bunların
içinde münafıklar bulunuyordu. Görünüşte Hz. Muhammed

Ebû Hayyân, -Endelüsî Tefsirü’l-bahrü’l-muhît. 2/42 Hk. 1/127; İbni Kesir, Tefsirü’lKur’ani’l- azîm 2/42 Hk, 1/221-223.
40 Ebû Hayyân, Tefsirü’l-bahrü’l-muhît. 2/42 Hk, 1/127; Kurtubî, et-Tefsirü’l-Kurtubî, elCâmi’ li ahkâmi’l-Kur’an. 2/42 Hk, 2/21-23.
41 Kurtubî, et-Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’an. 2/42 Hk. 2/21-23.
39
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(s.a.v.)’in peygamberliğini tasdik ediyorlar, gizli olarak da onu
inkâr ediyorlardı. İleri gelenleri de diyorlardı ki: ”O, gönderilen
biridir, fakat bizim dışımızdakilere gönderilmiştir.” Böylece münafık olanlar, Hz. Muhammed (s.a.v)’in Peygamber olduğunu açıktan
söyleyip gizli olarak da inkâr etmek suretiyle hakkı bâtıla karıştırıyorlardı. İleri gelenleri ise, hem Peygamber olarak gönderildiğini
itiraf ediyorlar hem de kendilerine değil başkalarına gönderildiğini
iddia ederek hakkı bâtıla karıştırıyorlardı.42 Ayet-i kerimenin sonunda “Bile bile hakkı gizlemeyin” ifadesi zikredilmiştir. Abdullah b.
Abbas, bu ifadeyi mealde zikredildiği gibi izah etmiştir. Ebü’l Âliye ve Mücahid ise ayetin bu bölümünü şöyle izah etmişlerdir: “Sizler bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz.”43
Şu anda yeryüzüne hâkim olan güçlü ve büyük güçlerin idarecileri Putperest, müşrik, müşrik Yahudi veya müşrik Hristiyan’dır. Bu nedenle bunlar ve bunların fakir, zayıf ve güçsüz olan
devletlere yerleştirdikleri işbirlikçileri, şirke Yahudiliğe ve Hristiyanlığa hizmet etmektedirler. Şirk Yahudilik ve Hristiyanlık adı
altında hakkı batıl ile karıştırmaktadırlar. Hakkı batıl ile örtmektedirler. Hak ve hakikatin üzerine batıl elbisesini giydirmektedirler.
Bu nedenle Allah (c.c) Kur’an’da onlara seslenmektedir.
َسونَ ا ْلحَقَّ بِا ْلبَاطِ ِل َوت َ ْكت ُ ُمونَ ا ْلحَقَّ َوا َ ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون
ُ ِب ِل َم تَ ْلب
ِ “ يَا ا َ ْه َل ا ْل ِكت َاEy Kitap ehli!
Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?” 44 Râzî
bu ayeti tefsir ederken şunları dile getirmektedir. Yahudi âlimleri
Hz Muhammed (s.a.v) konusunda iki şekilde hareket ediyorlardı.45
a) Birincisi, kalpleriyle Hz. Muhammed (s.a.v)'in Allah katından görevlendirilmiş bir hak peygamber olduğunu bildikleri halde, O'nun peygamberliğini inkâr ediyorlardı. Allah’u Teâlâ birinci
ayette, onları bu davranış şeklinden nehy etmiştir.
b) İkincisi ise, Onun hakkında şüpheler meydana getirmek,

Taberî, et-Tefsirü’t-Taberî Camial-beyan fi te’vili’l-Kur’an. 2/42 Hk. 1/198; el-Beydâvî,
Tefsirü’l-Beydâvî Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Te’vil. 2/42 Hk, 1/153.
43 Taberî, et-Tefsirü’t-Taberî Camial-beyan fi te’vili’l-Kur’an. 2/42 Hk, 1/198; en-Nesefî,
Tefsirü’n-Nesefî, Medârikü’t-tenzil ve hakaikü’t-te’vil. 2/42 Hk, 1/141.
44 Âl-i İmrân, 3/71.
45 Râzî, et-Tefsirü’l-kebir mefâtihü’l-ğayb tercümesi, 3/71 Hk. 6/391.
42
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delil ve kendi kitaplarında bulunan ayetleri de gizlemek için çalışıp çabalıyorlardı. Allah Teâlâ bu ikinci ayette de, onları bu davranıştan nehy etmiştir. Buna göre birinci davranış şekli, azgınlık ve
sapıklık makamıdır; ikinci makam ise, başkalarını azdırma ve saptırma makamıdır.46
Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl –Hz. Musa (a.s) ile Hz. İsa
(a.s)’a iman ederken Hz. Muhammed (s.a.v)’i inkâr- ile karıştırıyor
ve bile bile hakkı (gerçeği) (Hz. Muhammed (s.a.v)’in Risalet ve
özelliklerini gizliyorsunuz? Oysa onun hak peygamber olduğunu
sizler de gayet iyi bilmektesiniz.47
Ey Ehl-i kitap! İnsanları şüpheye düşürerek, elinizde bulunan
kitapları tahrif ederek, değiştirerek hak ile bâtılı niçin birbirine
karıştırıyor ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kitabınızda mevcut olan
Risalet ve özelliklerini, bile bile niçin gizliyorsunuz? Daha sonra
Yüce Allah onların hile ve kötülüklerinin bir başka türünü bizlere
izah etmektedir: Onlar, İslam dini hakkında insanları kuşkuya
düşürmek için sabahleyin İslam’ı kabul etmiş gibi görünüyor, akşamleyin de İslam dininden döndüklerini söylüyorlardı.48
Ey Kitap Ehli! Peygamberlerin size getirdikleri hak dini âlimlerinizin, başkanlarınızın yanlış yorumlarla, tahrif edip ve değiştirerek uydurdukları batıl ile ne diye karıştırıyorsunuz? Hz. Muhammed (s.a.v)'in Risalet ve özelliklerini niçin gizliyorsunuz. Hâlbuki bu konu ile ilgili açıklamalar sizin yanınızda bulunan Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunmaktadır. Elinizdeki kitaplarda İsmail
oğullarından bir peygamberin geleceğine, insanlara Kitabı ve hikmeti öğreteceğine dair bir müjde vardır. Sizler yanlışlık yapmakta
olduğunuzu ve batıl üzere olduğunuzu bilmektesiniz. Siz bunu
kıskançlığınız nedeni ile ve yanlışta ısrar ettiğiniz için yapmaktasınız.49
Bu ayet ve tefsir âlimlerinin yorumlarından da anlaşılacağı
Râzî, et-Tefsirü’l-kebir mefâtihü’l-ğayb tercümesi, 3/71 Hk. 6/391.
en-Nesefî, Tefsirü’n-Nesefî, Medârikü’t-tenzil ve hakaikü’t-te’vil. 3/71 Hk. 1/302.
48 Ebû Hayyân, Tefsirü’l-bahrü’l-muhît, 3/71 Hk. 2/277; Kurtubî, et-Tefsirü’l-Kurtubî, elCâmi’ li ahkâmi’l-Kur’an 3/71 Hk. 1/235-236; Sabunî, Safvetü’t-tefasîr 3/71 Hk. 1/391.
49 Züheylî, et-Tefsirü’l-münir tercümesi, 3/71 Hk. 2/238-340.
46
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üzere, şeytan ve onun işbirlikçileri, hakkı bildikleri halde gizliyorlar. Bilerek hakkı batıl ile karıştırıyorlar. Hakkı batıl ile örtmeye
çalışıyorlar. Hakka batıl elbisesini giydirmeye çalışıyorlar. Oysaki
bunu asla başaramayacaklar. Allah (c.c) hakkı hak ve batılı da batıl
olarak ortaya çıkarmış ve çıkarmaya devam edecektir. Kâfirler,
günahkârlar ve müşrikler istemese de Allah bunu yapacaktır. Allah (c.c) bunu Kur’an’da bize böyle haber vermektedir.
َ َّّٰللاُ اِحْ دَى ال َّطائِفَتَي ِْن اَنَّهَا لَ ُك ْم َوت ََودُّونَ ا َن
ِ غي َْر ذَا
ُّٰللا
ت الش َّْو َك ِة تَكُونُ لَ ُك ْم َويُ ٖري ُد ه
َوا ِْذ يَ ِع ُد ُك ُم ه
َ“ ا َ ْن يُحِ قَّ ا ْلحَقَّ ِب َك ِل َمات ِٖه َويَ ْق َط َع دَا ِب َر ا ْلكَاف ِٖرينHani Allah size iki taifeden birini, o
sizindir diye va'd ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.” َ“ ِليُحِ قَّ ا ْلحَقَّ َويُبْطِ َل ا ْلبَاطِ َل َو َل ْو ك َِر َه ا ْل ُمجْ ِر ُمونBu, suçlular
hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi.”50
Zikredilen bu iki zümre, Ebu Süfyan başkanlığındaki Kureyş
‘in Şam'dan dönen, yaklaşık olarak kırk kişilik kervanı ile Resulüllah’ın (s.a.v) bu kervana el koyacağım diyerek Mekke'den hareket
eden ve Bedir’e kadar gelen, yaklaşık bin kişilik müşrik ordusudur. Müslümanlar, kuvvetli olmayan, yani kervanın kendilerinin
olmasını istiyorlardı. Allah Teâlâ ise, müşrik ordusunun mağlup
edilerek Müslümanların yücelmesini, kâfirlerin ise tamamen yenilmesini istiyordu. Sonuç olarak ilâhî irade tecelli etti. Müslümanlar kervanı yakalayamadılar fakat müşriklerle savaşıp onları mağlup ettiler.51
Kerem ve ihsan sahibi yüce Allah savaş çıkmasını istemişti.
Ganimet elde etmeyi murat eylemedi. Hakkı güçlü kılıp kalıcı kılmak, batılı da zayıflatıp yok etmek için hak ile batıl arasında bir
savaşın meydana gelmesini istemişti. Küfrün kökünü kurutmayı
istemişti. Kâfirlerden öldürülecek olanların öldürülmesini, tutsak
edileceklerin tutsak edilmesini, onlardan büyüklük taslayanların
burunlarının yere sürtünmesini ve güçlerinin kırılmasını, İslam
bayrağının dolayısıyla Allah'ın sözünün yücelmesini istiyordu.

50
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Yüce Allah kendi sonsuz iradesi doğrultusunda hayatlarını sürdürmeleri için Müslümanları bölgeye etkin bir güç olarak yerleştirmeyi, bundan sonra tüm yeryüzünde Allah'ın ilahlığını ilan edip
Tâğûtları yerle bir etmek üzere harekete geçmelerini istiyordu.52
Aynı zamanda yüce Allah bu yerleştirmenin hak edilmesini,
ciddiyetten uzak başıbozuk bir şey olmamasını, -Allah bu tür şeylerden uzaktır- bir emeğin, cihadın, realite dünyasında ve savaş
meydanında süren cihadın yükümlülük ve zorlukları sonucu olmasını diliyordu.53
Allah (c.c) nasıl ki şeytana her türlü imkânı sundu. Onu meleklerin arasına aldı. Onu yüce makamlara çıkardığı halde şeytan
Allah’a karşı nankörlük ederek Allah’a isyan etti ise aynı şekilde
Günümüz güçlü ve büyük devletlerin zalim idarecilerine Allah
(c.c) her türlü imkânı seferber ettiği halde onlar da şeytan gibi
nankörlük edip Allah’a ve Allah’ın kitabına düşmanlık ediyorlar.
Hakka değil batıla inanıyorlar. Hakka değil batıla uyuyorlar. Bunu
Allah (c.c) bize Kur’an’da haber vermiştir.
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etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden
rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini
inkâr mı ediyorlar?”54 Allah, insanlığa ihsanda bulunarak, eşini kendi cinsinden yarattı. Kendi soyunu devam ettirebilmesini, erkek ve
dişinin evlenmesiyle sağladı. Böylece eşlerin ikisinin de kalplerine,
yavrularına karşı sevgi ve merhamet koydu. Diğer yandan Allah
Teâlâ, kullarının, yeryüzünde hayatlarını sürdürebilmeleri için
onlara çeşitli ve tertemiz nimetleri rızık olarak verdi. Artık bütün
bunlardan sonra, kâfirlerin uydurdukları bâtıl şeylere inanıp Allanın, nimetlerine karşı nankörlük etmek hiç insana yakışır mı?55
Ayetlerde varid olan deliller oldukça kuvvetli ve açıktır.
Kur’an muhataplarının içinde bulunup itiraf ettikleri durumlarını
Kutub, Fi zilali’l-Kuran tercümesi. 8/7 Hk. 4/214.
Kutub, Fi zilali’l-Kuran tercümesi. 8/7 Hk. 4/214.
54 Nahl, 16/72.
55 Taberî, et-Tefsirü’t-Taberî Camial-beyan fi te’vili’l-Kur’an. 16/72 Hk, 5/219.
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kendilerine hatırlatmaktadır. Şirk koşan kâfirleri de içine düştükleri çelişkiden, tezattan dolayı kınamaktadır. Zira onlar diriltip öldürenin, rızık verenin, her şeyi gücü altında tutanın, her şeyi tanzim
edip yayanın Allah olduğuna inanmaktadır. Sonra da bunu bilmezlikten gelip başkalarını O'na ortak koşmakta, bâtıla inanmakta
ve Allah'ın üzerlerindeki çeşitli nimetlerini inkâr etmektedirler.56
Şeytan ve onun yolunda giden işbirlikçileri, hakkın üzerini batıl ile örtüp hakkı insanlarda gizlemek istiyorlar. Bu uğurda çabalayıp duruyorlar. İnsanlık tarihi boyunca şeytan ve onun işbirlikçileri Allah’a, Allah’ın kitaplarına, Allah’ın hak dini olan İslam’a
düşmanlık edip, Allah’ın hak olan dinini insanlardan ve insanları
da Allah’ın hak dini olan İslam’dan uzak tutmaya çalıştılar. Bu
uğurda türlü türlü hilelere ve desiselere başvurdular. Halem başvurmaya devam ediyorlar. Bu bir hak batıl mücadelesidir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Hiçbir zaman şeytan ve onun izinden
giden işbirlikçileri galip gelemediler. Asla galip gelemeyecekler.
Allah (c.c) batılı yok edecektir. Hakkı muzaffer edip, hak batıla galip gelecektir. Allah (c.c) bunu bize Kur’an’da haber vermektedir. Bu Allah’ın bir vaadidir.
َق َولَ ُك ُم ا ْل َو ْي ُل مِ َّما ت َِصفُون
َ َق
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ِ ِف بِا ْلح
hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup
gitmiştir. Allah'a karşı yakıştırdığınız yanlış nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!”57 “Bilakis Biz hakkı batıl üzerine bırakırız” buyruğundaki ِف
ُ  ْقذatmak demektir. Yani “hakkı batılın üzerine atarız “da hak
onun beynini paramparça eder. Onu kahreder, helak eder.”58 ُفَيَ ْد َمغُه
beyne ulaşıncaya kadar kafayı yaralamak demektir. (Kafadaki
yaralama şekillerinden birisi olan): ed-Dâmiğa da buradan gelmektedir. Burada haktan kasıt, Kur’an-ı Kerîm'dir, bâtıldan kasıt da
Mücahid'in görüşüne göre şeytandır. O şöyle demiştir: Kur’an-ı
Kerîm'de nerede bâtıl tabiri geçiyorsa o, şeytandır.”59
“Hakkı batılın üstüne atarız da o, onun beynini parçalar” ayetinde
Derveze, et-Tefsirü’l-hadis tercümesi. 16/72 Hk. 4/213.
Enbiya, 21/18.
58 Kurtubî, et-Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’an. 21/18 Hk. 11/469-471.
59 Kurtubî, et-Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’an. 21/18 Hk. 11/469-471.
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“Kazf” ve “Demğ” kelimeleri, batılın zayi oluşu için istiare olarak
gelmiştir ki, batılın zayi oluşu, maddî ve etkili bir anlatım ile tasvir
edilmiştir. Batılın silinip giderilmesinde hakkın etkisinin ne kadar
çok olduğu vurgulanmıştır. Ayet-i kerimede hak, gevşek ve yumuşak olan batılın üstüne atılan sert bir kaya kütlesine benzetilmiştir.
Bu kütle, batılın başını yarıp beynini parçalamış, varlığını ortadan
kaldırmıştır. Bu ruhları titreten, şuurları istila eden, batılı da; nefsi
alçak, kanadı kırık, çirkin yüzlü bir biçimde bize tasavvur ettiren
parlak bir tasvirdir. “Batılın derhal canı çıkar.”60
Kur’an’ın hak ve hakikatleri, batılın karanlık ve zifiri zulmünü
darmadağın edecektir. Şeytan ve onun yolundan gidenler, hak
ettikleri cezalara çarptırılacaktır. Hem bu dünyada hem de ahirette
hak ettikleri cezaları alacaklardır. Allah (c.c)’yu inkâr edip batıla
inanıp uyanlar, zarar edenlerden olacaklardır.
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gelmesini istiyorlar. (Hikmet gereği) belirlenmiş bir vakit olmasaydı, azap
onlara mutlaka çabucak gelirdi. Onlar farkında olmadıkları bir anda kendilerine ansızın elbette gelecektir.”61
Allah Teâlâ müşriklerin, Allah'ın azabının ve belalarının başlarına hemen gelmesini istemelerindeki bilgisizliklerini haber veriyor.62
Müşrikler yüce Allah'ın hikmetinden ve iradesinden herhangi
bir şey anlamıyorlardı. Bu yüzden Allah’a meydan okuyarak sözü
edilen azabın bir an önce gelmesini istiyorlardı. Allah (c.c) onlara
cevaben “Eğer azabımın belirli bir vadesi olmasaydı, hemen başlarına
gelirdi.” Burada yüce Allah bir an önce gelmesini istedikleri azabın
önceden belirlenmiş vakti olduğunu, vakit dolunca da hemen baş-

Hicâzî, Furkan Tefsiri Tercümesi. 21/18 Hk. 4/70-71.
Ankebût, 29/52-53.
62 İbni Kesir, Tefsirü’l-Kur’ani’l- azîm. 29/52-53 Hk. 4/314-315.
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larına geleceğini, ama beklemedikleri, farkında olmadıkları bir
sırada onları kıskıvrak yakalayacağını, böylece şaşırıp kalacaklarını bizlere haber vermektedir.63
Senden azabı biran önce istiyorlar. Bu acelecilik, yalanlama ve
alay yollu bir aceleciliktir. Eğer Allah, onların azaba uğramaları ve
yok olmaları için belli bir zaman takdir etmiş olmasaydı, istedikleri
an, mutlaka onlara azap gelirdi. Onlar azabın ne zaman geleceğinin farkına varmadan, gaflet içinde oyun ve eğlenceye dalmışlarken, azap onlara ansızın gelecektir.64
“Batıla inanıp Allah'ı inkâr edenler işte asıl hüsrana uğrayacak
olanlar onlardır.” Yani Allah'tan başka kendisine tapınılan putlar,
heykeller ve benzeri fani varlıkları tasdik edip Allah'a imana
delâlet eden delillerin çokluğuna rağmen Allah'ın varlığını ya da
birliğini inkâr edenler, işte onlar iman karşılığında küfrü satın
aldıkları için ticaretlerinde hüsrana uğrayan kimselerdir. Allah,
kıyamet gününde, onların yaptıklarının karşılığını verecek ve Allah'ın peygamberlerinin doğru söylediklerine dair delillere rağmen
Allah'ın peygamberlerini yalanlama, hakkı inkâr etme ve hiçbir
delil olmaksızın Tâğûtlara ve putlara inanma gibi batıla tabi olma
şeklinde işledikleri fiillere karşılık onları cezalandıracaktır. 65
Sonuç
Allah (c.c) şeytan aleyhi’l-La’ne’yi lanetleyip, onu bulunduğu
yüce makamlardan azlettiği günden itibaren, şeytan hiç durmamıştır. Başına gelen bu felaketin sebebi olarak Hz. Âdem (a.s)’ı
görüp intikam peşimde koşmuştur. Hz. Âdem (a.s)’ın çocukları
olan insanları Allah’tan uzaklaştırmak için her yola başvurmaktadır. İnsanlara önden, arkadan, sağdan ve soldan yaklaşarak, onları
Allah’tan ve Allah’ın hak dini olan İslam’dan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bu günümüze kadar devam edegelmiştir.
Günümüz dünyasında ise şeytan, güçlü ve büyük devletlerin
idarecilerini kontrolü altına alarak onlara iş yaptırmaktadır. Güçlü
Kutub, Fi zilali’l-Kur’an tercümesi, 29/53 H. 10/341.
Sabunî, Safvetü’t-tefasîr tercümesi, 29/53 Hk, 4/494.
65 Ez-Züheylî, et-Tefsirü’l-munîr tercümesi29/53 Hk, 11/19-22.
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ve büyük devletlerin idarecileri, başta kendi devletlerinde olmak
üzere, bütün dünyada insanları Allah’tan Allah’ın hak dini olan
İslam’dan ve Allah’ın Hz. Muhammed (s.a.v) vasıtası ile insanlığa
gönderdiği, hidayet rehberi olan Kur’an’dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar.
İnsanları Allah’tan, Kur’an’dan ve İslam’dan uzaklaştırmak
için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kitle iletişim araçlarını,
kadının cinselliğini, uyuşturucu maddeleri, kumar aletlerini, şans
oyunlarını ve her türlü fal çeşitlerini bu uğurda kullanıyorlar.
Güçlü ve büyük devletlerin zalim idarecileri, zayıf ve güçsüz
olan devletlerin idarecilerini güdümlerine alarak o ülkelerde insanları Allah’tan, Kur’an’dan ve İslam’dan uzaklaştırmak için büyük
çaba sarf ediyorlar.
Güçsüz ve zayıf olan ülkelerde, kitle iletişim araçlarını, günümüzde özellikle medya, sanal medya ve yazılı basını bu uğurda
seferber etmişlerdir. Güçsüz ve zayıf olan devletlere misyonerlerini, masonlarını, ajanlarını, ajan gazetecilerini, proje olan din adamlarını ve ajan olan din adamlarını yerleştirerek bu ülkelerde şeytani
faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu ülkelerde kurdukları
sivil toplum kuruluşları, vakıf, dernek, siyasi parti, yardım kuruluşları vasıtası ile insanları yanlış yerlere yönlendirmeye çalışıyorlar.
Güçlü ve büyük devletlerin zalim, müşrik ve şeytanın esiri ola
idarecileri, güçsüz ve zayıf olan devletlere yerleştirdikleri bu kişiler aracılığı ile insanları Allah’tan, Kur’an’dan ve İslam’dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunların en büyük tuzaklarından bir tanesi
de insanlara hakkı batıl ve batılı da hak olarak göstermeye çalışmalarıdır. Bu uğurda tüm şeytani güçlerini seferber ediyorlar. Hepsi
bir ağızdan hakka batıl, batıla da hak demeye başlıyorlar. Hakkın
sesini bastırıp batılın sesini gürleştirmeye çalışıyorlar. Bu şekilde
hakka batıl elbisesini giydirmeye çalışıyorlar. Hakkı batıl ile örtüyorlar. Örtmeye çalışıyorlar. Bu yolla insanları haktan uzak tutmaya çalışıyorlar.
Ama bunu asla başaramayacaklar. Bu Allah’ın insanlığa bir
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müjdesidir ki, hak gelecek batıl zail olacaktır. Onlar Allah’ın nuru
olan İslam ve Kur’an’ı söndürmek istiyorlar. Hak olan Kur’an ve
İslam’ın üzerine batılı elbisesini giydirmeye çalışıyorlar. Hakkı
batıl ile örtmek istiyorlar ama Allah Nuru olan Kur’an’ı ve İslam’ı
tamamlayıp, İslam’ı bütün batıl dinlerin üzerine çıkartmak istiyor.
Allah (c.c) hakkı batılın üzerine vurup batılı darmadağın etmek
istiyor. Elbette ki Allah’ın dilediği olacaktır. Çünkü Allah (c.c) bir
şey istedi mi, o şey mutlaka gerçekleşecektir. Kâfirler, müşrikler ve
bunların kuyruğu olan münafıklar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
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