TAHRİF VE
İNTİHAL SERİSİ

َ ك هُمُ الْكَاف ِرُو
َ �َٰل الل ّ َه ُ ف َ ُأول ِئ
َ َ ﴿وَمَن ل ّ َ ْم َيحْكُم بِمَا أَ نز
﴾ن
﴾Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler
kâfirlerin ta kendileridir﴿
Radi ̇kal örgütlerde mevcut ayet-i ̇
keri ̇meni ̇n manasini tahri ̇f etme konusu üzeri ̇ne
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Bismillahirrahmanirrahîm
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İlklerin ve sonların
efendisi olan Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'e (aleyhissalâtu
vesselâm), ailesine, sahabelerine, gününe ihsan ile onların izinden
gidenlere en üstün, eksiksiz ve kâmil bir şekilde salât ve selâm olsun.

BİR TEFEKKÜR DURUŞU
Bu ayet-i kerimenin anlamı nedir: ﴾Allah’ın indirdiği ile
hükmetmeyenler kâfirlerin / zalimlerin / fâsıkların ta kendileridir﴿1

Ayetinin anlamının öldürme yoluyla olsa
dahi Allah’ın hükmünü gerçekleştirmeye
teşvik ettiği düşünülebilir mi?
Bu ayeti gerçekleştirmek adına Müslümanlar arasında savaş ve
çatışmanın zuhur edeceği tasavvur edilebilir mi? Ama bazıları öyle
anlamış! Peki, ayeti bu şekilde anlayan kimlerdir? Ayeti nasıl tefsir
etmişler? Acaba bu tefsir doğru mudur?

Radikal örgütlere mensup olanlar söz konusu ayeti
nasıl anlamışlardır?
●●

İslâm ümmetinin çoğunluğunu tekfir etme anlayışı ve onları
müşrik, cahil olarak nitelendirme.

●● Müslümanların hükümdarlarını tekfir etmeye davet etme.
●● Tekfirci ve cihatçı örgütlerin ortaya çıkışı, bunların IŞİD’a kadar
gelişmesi ve ilerlemesi.
●● Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyi bahane ederek öldürme ve
kan akıtma olaylarını meşru gösterme.

1- 5:44,45,47.
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Bu sakat düşüncenin başlangıcı ne zaman idi?
Başlangıç
noktası

Teorinin pratik
bağlantısı

Ebu'l A'lâ el-Mevdudî		

1321-1399 / 1903-1979

Allah’ın (c.c.) hükmü ile ilgili söz konusu üç ayet hakkındaki
fikrini şöyle beyan etti: “Kur’an-ı Kerim diyor ki ‘Allah’ın
hükmü dışında her hüküm sadece hata veya haram değil,
aynı zamanda küfür, dalalet, zulüm ve fasıklıktır. Buna benzer
her hüküm de cahiliye hükmü olarak görülür; zira insan bu hükmü
reddedene kadar mü’min sayılmaz’”.
Seyyid Kutub		

1324-1386 / 1906-1966

Seyyid Kutub’un tezlerinin başında “hâkimiyet” düşüncesi
geliyordu. Bu düşünceyi Ebu'l A'lâ el-Mevdudî’nin fikrinden
esinlenmişti. Ancak Kutub, geliştirerek bunun üzerine tehlikeli
meseleler kurmuş, söz konusu düşünceyle ilgili ayetleri ele
aldığında garip dokunuşlar eklemişti. Hâkimiyeti (İslâm’daki tüm
kısımlarıyla) akidesel bir mesele haline getirmiş, Allah’ın indirdiği ile
hükmetmeyenleri küfür ile suçlamıştı. Onu hak ve Allah tarafından
indirilen bir vahiy olarak düşünmüştür.
Kutub, bu ayeti ﴾Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin/
fâsıkların ta kendileridir.﴿ şöyle açıklamaktadır:
Yukarıdaki ayetteki söz konusu vasfın (zalimler/fâsıklar) farklı bir
durum olduğunu anlamına gelmiyor. Zira Allah (c.c.) bu vasıflardan
önce “küfür”den bahsetmiştir. Şöyle buyurdu: ﴾Allah’ın indirdiği
ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir﴿. Şu anlama geliyor;
Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenlere yeni bir sıfat eklendi ve
dolayısıyla Allah’ın ulûhiyetini, Allah’ın kullarına teşri etmekle
münferit olduğunu kabul etmediğinden ve kendisinin insanlara
teşri hakkını tanıyarak ulûhiyet hakkının kendinde olduğunu
zannettiğinden dolayı kâfir görülür.’
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Teyit ve tekit

Muhammed Kutub

1337-1435 / 1919-2014

Muhammed Kutub “düzeltilmesi gereken kavramlar” adlı
eserinde diyor ki: “Allah’ın indirmediği bir şeyle teşrii
etmek ve Allah’ın indirdiği ile aykırı bir teşriiye razı olmak
-her iki durumun da- ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ şiarına zıtlık ve
ihlaldir. Bu yüzdendir ki Allah (c.c.) kesin bir hüküm indirmiştir:
﴾Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir﴿.
Selefin ayet-i kerime ile ilgili doğru fikirden kopuk ve geç bir
dönemde gelen bu garip anlayışına bakınız! Bu sakat anlayış,
ümmete ve fertlerine cahiliye ve küfür ile hükmedilmesine neden
teşkil etti.

Nübüvvet asrı
(asr-ı saadet)

Ayeti doğrulma tutumu

Geçen bu anlayış sünnet-i seniyyeye, sahabelerin, selef-i sâlihin
ve ümmet âlimlerinin anlayışına uyuyor mu?

Söz konusu ayet-i kerime nerede ve kim
için indirilmişti?
Söz konusu ayet-i kerime Medine-i Münevvere’de Yahudilerin Hz.
Peygambere (aleyhissalâtu vesselâm) zina yapan bir Yahudi çiftinin
cezasıyla ilgili fikrini sordukları zaman nazil olmuştu. Ayetin tümü
kâfirler hakkında nazil olmuştu.

3

Tercüman-ül-Kur'ân ve Ümmetin âlimi Hz. Abdullah bin Abbas’ın (r.a.)
tefsiri (17 Hicri):

Abdullah ibn Tavus İbn Abbas’ın söz konusu ayeti şöyle rivayet
etmiştir: ﴾Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse kâfirlerin ta
kendileridir﴿ bu düşündüğünüz gibi insanı İslâm milletinden çıkartan
bir küfür değildir. Aynı zaman da bu sözleri de rivayet etmişti:
“Milletten çıkarmayan küfür” ve “Küfüre götürmeyen küfür, zulüme
götürmeyen zulüm ve fasıklığa götürmeyen fasıklık”

Yalanlama ve doğrulama
İbn-i Abbas’ın ayet-i kerime ile ilgili tefsiri ve anlayışı hakkında bir itiraz var mıdır?
1. Birinci itiraz: bahsi geçen rivayetin senedi Hişam bin Hûceyir.
Ama bazıları onu zayıf bulmuşlar?

●● Cevap: Hişam bin Hûceyir için Buahri ve Müslim “Sahiheyn”
adlı eserlerinde onu bir kanıt olarak göstermeleri yeter. Hem
İmam Süfyen el-Sevrî rivayet eden Hişam bin Hûceyir’i takip
etmiş ve ondan bu rivayeti rivayet etmiştir.
2. İkinci itiraz: “Küfüre götürmeyen küfür” ibaresi, Abdulrazak’ın
rivayetine göre İbn-i Abbas’ın değil Tavus’un sözüdür?

●● Cevap: Bu ibareyi İbn-i Abbas’tan rivayet eden Süfyen ibn
Ayniye’dir. Süfyen Abdulrazak’tan daha vakıf ve donanımlıdır.
Bu aynı zamanda el-Hakim’in “el-Mûstadrek” adlı eserinde
geçiyor ve el-Zehebî de onu tashih etmiş ve bunda ittifak
etmişlerdir.
Sonuç:

bu itiraz zayıf ve dayanıksızdır. Dolayısıyla İbn-i Abbas’ın söz

konusu ayet-i kerime ile ilgili tefsirini çökertmek için bu itirazın
geçerli bir kanıtı yoktur.

4

Büyük âlimler bu ayeti nasıl anlamışlar?
İmam Ahmed bin Hanbel (d. 241 AH)
İsmail bin Saad şöyle dedi: “İmam Ahmed bin Hanbel’e şu ayeti srdum: ‘Kim
Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse kâfirlerin ta kendileridir’. ‘bu küfür nasıl bir
küfürdür?’ diye sordum. ‘Milletten (dinden) çıkarmayan bir küfürdür’ dedi.”.1
İmam İbn Abdulbâr (d. 463 AH)
“Âlimler, kasten ve bildiği halde hükümde haksızlık yapmak günahlardandır. Bu
hususta seleflerden çok rivayet olmuştur. Allah (c.c.) buyuruyor ki: ‘Kim Allah'ın
indirdiği ile hükmetmezse kâfirlerin (zâlimlerin, fasıkların) ta kendileridir’. Bu ayet
ehl-i kitap hakkında nazil olmuştur. Hûzeyfe ve İbn-i Abbas ‘o genel olarak Allah'ın
hükmü ile hükmetmeyen herkes içindir’ dediler. Bunu yapan bu ümmetten yapan
biri ise dinden çıkmaz ta ki Allah, onun meleklere kitaplara, peygamberlerine ve
ahirete küfür edene kadar.2
Imam al-Qurṭubī (d. 671 AH)
İmam Kurtûbî (el-Müfhim lima Üşkile min Telhisi Kitabi Müslim) eserinde diyor ki:
“Allah-ü Teâla’nın Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir”
şeklinde buyurması, aslında burada günahlar yüzünden tekfir edenlere karşı delil
getirilmesidir, onlar da haricilerdir. Ama bunların burada delili yoktur. Zira bu
ayetler hadiste geçtiği gibi Allah’ın kelamını saptıran Yahudiler hakkında nazil
olmuştu. Onlar kâfirdirler. Kim ayetin indirilmesinin sebebine katılırsa o zaman
hükmüne de tabidir”.3

1- Suʾālāt Ibn Hāniʾ, 2/192.
2- Al-Tamhīd, 5/74.
3- Al-Mufḥim limā ʾUshkila min Talkhīs Muslim, By Abū al-Abbās Ahmad al-Qurtubi, 2/116.
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Cumhûrü'l-ulemâ (âlimlerin çoğunluğu) bu ayetteki ibn-i
abbas’ın tefsirinde ittifak etmişler mi?
Cumhûrü'l-ulemâ, ayet-i kerimenin “küfre götürmeyen küfür (el-küfrü dûne'lküfür)” olarak diye anlaşmışlardır. Yani kişi kâfir durumuna düşmez. Ümmetin
âlimi Hz. Abdullah bin Abbas’ı çok sayıda imam ve âlim anlamıştır. Bunlardan
bazıları aşağıdaki gibidir:

Abdul Rezzak Bin Hammam el-Sanânî

Tefsir el-Sanânî (211/H)

Ebî Muhammed Abdurrahman Bin Ebî Hatim el-Razî

Tefsir İbn Hatim (277/H)

İbn Cerir el-Tabrî

Cemi’ül Beyân (310/H)

Ahmed Bin Ali Ebu Bakr el-Razî (Cessas ile ünlü)

ÂHKAM EL-Kur’an (370/H)

Muhammed Bin Ahmed el-Kurtubî

El-Camî lî ÂHKAM EL-Kur’an (478/H)

İmam Ebu Muzaffer el-Samânî

Tefsir el-Samânî (489/H)

Muhammed Bin Nasr el-Maruzî

Tâzim Kudret’ü Allah (294/H)

Abdulhak Bin Atiyye el-Andalûsî

El-Muharrir el-Veciz Lî İbn Atiyye(541/H)

Ebu Bakr Muhammed Bin Abdullah el-Mâfirî

Âhkamül Kur’an Lî Ebi Bakr Bin el-Arabî (543/H)

Ebu el-Feraj Bin el-Cevzî

Zâd el-Mesîr Lî İbn Cevzî (597/H)

Muhammed İbn Ömer el-Teymî el-Bekrî el-Razî

Tefsir el-Razî (606/H)

Ebu el-Abbas Ahmed Bin Ömer el-Kurtubî

El-Mufhim Lime eşkel min talhisi müslim (656/H)

El-Hüseyin bin Mesud el-Bağvî

Mâlim el-Tenzil (516/H)

Abdullah bin Ahmed el-Nesfî

Tefsir el-Nesfî (710/H)

Ahmed ibn Teymiye

Fetâve ibn Teymiye (738/H)

Ali ibn Muhammed İbrahim el-Şayhî Alaaddin

Tefsir el-Hazin (741/H)

Muhammed bin Yusuf el-Andalusî el-Ceyyanî el-Nefrî

Tefsir el-Bahr el-Muhit (745/H)

Muhammed bin Muhammed Cezî el-Kelbî el-Ğernatî

El-teshil Fî Ulûmi el-Tenzil (741/H)

Ebu İshak İbrahim bin Musa el-Şatibî

El-Muafakat (790/H)

İbn Ebi el-İzz el-Hanafî Ali bin Alaaddin el-Dimişkî

Şerh el-Âkide el-Tahaviyye (793/H)

El-Kadî ebu el-Sâud

Tefsir el-Sâud (983/H)

Muhammed Sıddık Hân

Feth el-Beyân fî makasidi el-Kur’an (1307/H)

Muhammed Ali el-Şevkanî

Feth el-Kadir (1355/H)

Ahmed Mustafa el-Merağî

Tefsir el-Merağî (1371/H)

Şeyh Abdulrahman bin Nasir el-Saadî

Tefsir el-Saadî (1376/H)

Muhammed el-Âmin el-Şenkitî

Tefsir advaa el-Beyân (1393/H)
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Ehli sünnet vel-cemaat’in âlimlerinin sözlerine değindikten sonra o zaman
Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyeni kâfir sayan fikir sahiplerinin bir takım çağdaş
kaynaklarının anlayışı o âlimlere uymuyor diyebiliriz. Bunu Şeyh el-Albanî (silsilet
sâhih el-Albanî/6. Cilt, 106. sayfada ve Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn (elTahzîr min fitnet el-Tekfir/Tekfir fitnesi hakkında uyarılar, 68. sayfada) belirtmişlerdir.

Ümmetin âlimlerinin anlayışının
sonucu olarak:
●● Söz konusu ayetin yanlış anlaşılması
Haricilerin düşüncelerine uyuşuyor
ve benzerlik gösteriyor.

●● Allah’ın

indirmediği ile bilerek
hükmeden suç işlemiş olur ve Allah
hesabını sorar çünkü bu günahtır.

●● Bunu yapan kimse İslâm dairesinden
çıkmaz.

●● Bunu yapan kimse Müslümandır ve
kanı akıtılmaz.

●● Âlimler o kişiye nasihat etmeli ve en
güzel öğütleri vermelidirler.

Aşırılığı benimseyen
düşüncelerin sonucu:
●● Müslüman
hükümdarlarını
tekfir etme gibi vahim şeri
hatalara neden olmuştur.
●● hükümdarların
hükümlerini
kabul eden, işlerinde hüküm
vermek için onların hükmüne
güvenen ve bu yüzden sessiz
kalan insanları tekfir etmişlerdir.
●● Sahabe ve tabiin gibi selef-i
sâlih’in ve ümmetin âlimlerinin
anlayış ve görüşlerine karşı
çıkmışlardır.
●● Hilafetin diriltilmesi ve Allah’ın
indirdiği ile hükmetmeyi bahane
ederek öldürmek yayılmış,
kan akıtmak helal görülmüş,
masum canlara kıyılmış ve iç
çatışmalar caiz gösterilmiştir.
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“Bil ki Hariciler bu ayeti şunun için
delil gösteriyorlardır: (herkim Allah’ın
indirmediği ile hükmetmeyen kâfirin ta
kendisidir). Hâlbuki ehl-i sünnet insan
hükmü bıraktığı için kâfir durumuna
düşmez der.”1

1- Tafsīr al-Imām al-Samʿānī, 2/42.
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TAHRİF VE İNTİHAL SERİSİ
Resûlullah (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
“Bu ilmi (Kur’an ve Hadisler) her haleften takva sahipleri
muhafaza ederler. Aşırıcıların tahrifini, batılların intihalini
ve cahillerin tevilini dinden uzaklaştırırlar.”
Sakat ve yanlış düşüncelere sahip olanlar, Allah’ın (c.c.)
sözlerini ve onun resulü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kelamını
selef-i sâlihten miras edilen ilim metoduna aykırı bir biçimde
ve ilahi vahinin değerine ve ehemmiyetli maksatlarına
uymayacak biçimde anlamışlardır.
Gayrimüslimler için indirilen Kur’an-ı Kerimin bazı
ayetlerine değinmişlerdir. Hatta istisna olarak geçen ayetleri
ele almış, onları genel hüküm saymışlar ve Müslüman
kesimin avamlarının akıllarına yanlış ve vahim bir şekilde
yerleşmesini sağlayarak bir çeşit kavram oluşmasına neden
olmuşlardır. Allah’ın sözlerini ve onun peygamberinin
hadislerini tahrif etmişledir. Bu da Hanif olan İslâm dini ile
hiç ilgisi olmayan davranış ve tepkiler doğurmuştur.
Bu seride, bu yanlış ve sakat düşüncelere sahip olanların,
Allah’ın ve Peygamber efendimizin sözlerini tahrifi, şeri
hükümlerde sapma ve yanlış mefhumları benimseme gibi
yanlışlarını tanıyoruz. Bu vahim yanlışlar onları Allah’ın ve
onun resulünün muradını hatta selefi sâlihi anlamadan ayrı
hale düşürmüştür.
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