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Ders :73  
Konu : Hak-Bâtıl Mücadelesi I 
        Allah, insanı  halife olarak yaratmış, ona emaneti teklif etmiş, o da emaneti yüklenmiştir. 

Ayette şöyle buyurulur: 

  ‘’Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. 

(Sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir’’1  

         Bu emanet,  dünyada insana imtihan için verilmiştir. İlk insan Hz. Âdem (a.s.)’dır. Hak-Bâtıl müca 

delesi  İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem (a.s.) ile başlamıştır. 

         Peygamberler, Hak tarafında ISLAH hareketinin önderleridirler. Tağûtlar ve onlara yardım 

edenler de, bâtıl tarafında  İFSAT hareketlerinin önderleridirler.  

 Hz. Nûh (a.s.),  

 Hz. İbrâhîm (a.s.),  

 Hz.Mûsâ (a.s.),  

 Hz. Îsâ (a.s.),  

 Hz. Muhammed (s.a.v.); ISLAH’ın önderleridirler. 

o Nemrut,  

o Firavun,  

o Hârut,  

o Ebû Cehil ve benzerleri de İFSAD’ın önderleridirler. 

 Hz. İbrâhîm(a.s.); Nemrut’un,  

 Hz. Mûsâ (a.s.); Firavun’un,  

 Hz. Îsâ (a.s.); Hârut’un,  

 Hz. Muhammed (s.a.v.); Ebû Cehil’in ifsadlarını önleme mücadelesi vermişlerdir. Bu 

mücadelelerden birkaç örnek verelim: 

1. Hz. Nûh ve Kavmi: 

        Hz. Nûh’un kavmi müşrikti. Bu müşrik kavim; putlara tapıyor, fakir ve güçsüzleri eziyor, 

zenginlik, güç ve kuvveti tek ölçü kabul ediyor, hak, hukuk, adâlet nedir bilmiyordu. 

        Hz.Nûh (a.s.), kırk yaşına gelince peygamberlikle görevlendirildi ve kavmini Tevhid inancına 

davet etmeye başladı. Onlara şöyle dedi:’‘Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. 

Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının...’‘2  

Hz.Nûh (a.s.), kavmini tevhid inancına davet ettikçe onlar, Hz.Nûh (a.s.)’ı tehdit ediyorlar ve ona:  
لََتُكوَننم ِمَن اْلَمْرُجوِميَ  قَاُلوا لَِئن َّلْم تَنَتِه يَا نُوحُ   

     ‘’Ey Nûh, eğer sen bu dâvâdan vazgeçmezsen seni öldürmekte asla tereddüt etmeyiz.’’ 3 diyor 
ve onu taşlamakla tehdit ediyorlardı. 
     Müşrikler, Hz.Nûh (a.s.)’a ve ona inananlara işkencelerini artırınca Cenâb-ı Hak, müşrikleri 

uyarmak için, uzun müddet yağmur yağdırmadı. Bağlar ve bahçeler kurudu. Hayvanlar helâk oldu. 

                                                           
1 Ahzâb suresi, 72. ayet 
2 Nûh suresi, 2-4. ayetler 
3 Şuarâ sûresi, 116. âyet 
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        Bu durumu gören müşrikler telaşa kapıldı. Çünkü onlar mallarına, zenginliklerine ve çocuklarına 

güveniyorlardı. Oysa şimdi bunlar yok olup gitmek üzereydi. Müşrikler Hz.Nûh (a.s.)’a gelerek, alaylı  

alaylı nasıl kurtulacaklarını soruyor, eğleniyorlardı.  

     Nûh kavmi, onu dinlememek için parmaklarıyla veya elbiseleriyle kulaklarını tıkıyorlardı. Hatta 

Hz.Nûh’un yanından geçtikleri zaman elbiseleriyle yüzlerini örtüyor, alay ediyor, hakaret 

ediyorlardı. Hz.Nûh (a.s.) bu zor şartlara rağmen tam 950 yıl kavmini Tevhid yoluna dâvet etti, 

onlara nasihat etti. Eğer dinlemezlerse azaba uğrayacaklarını haber verdi. Hz.Nûh’un kavmi ise:  

  ‘‘Ey Nûh, gerçekten bizimle çok mücâdele ettin, bunda da çok ileri gittin. Bu işe başladığın günden 

beri bizi devamlı olarak azapla korkutup durdun. Artık sabrımız taştı. Eğer sözünde doğru  isen, şu 

azabı getir de görelim. Artık ne olacaksa olsun.’‘4  

       Hz.Nûh’un kavmi gelecek ilâhî azaba da inanmıyorlardı.’‘Azab niye gelmedi’‘ diye alay edip duru- 

yorlardı. Allah, Hz. Nûh’a bir gemi yapmasını emretti. 

       Hz.Nûh, Cebrâil (a.s.)’ın yardımıyla gemiyi yapmaya başladı. Geminin iskeleti yükselmeye 

başlayınca, müşrikler Hz.Nûh’un yanına gelerek alay ediyor, onu aklını kaybetmekle suçluyorlardı. 

       Gemi tamamlanınca Cenâb-ı Hak, Hz.Nûh ile mü’minlerin ve hayvanlardan birer çiftin gemiye 

binmelerini vahyetti. Hz.Nûh ile sayıları seksen civarında olan mü’minler5 gemiye bindiler. Gemiye 

binmeyenler arasında, Hz.Nûh’un müşrik olan karısı Vaile ile oğlu oğlu Kenan da vardı. 

       Emredilenlerin tamamı gemiye bindikten sonra gittikçe şiddetlenen bir yağmur yağmaya başla- 

mıştı. Bu arada yeraltındaki sular da yeryüzüne çıkmaya başlamıştı. 

       Tufan kırk gün kırk gece devam etti. Bütün yüksek dağlar sular altında kaldı. Nûh kavmi tama- 

men helâk olup gitti. Mü’minler ise kurtuldu. Hak galip geldi, bâtıl yok oldu. 

2. Hz.Hûd ve Ad Kavmi: 

        Hz.Nûh’un torunlarından olan Âd, Yemen’de Hadramut diye bilinen bir yere yerleşmişti. Âd’ın 

nesli çoğalmış ve büyük bir kavim olmuştu. Bu kavme, dedeleri Âd’a nisbetle’‘Âd Kavmi’‘denildi. 

Âd kavminden olanlar; çok iri yarı, güçlü insanlardı. Yaşadıkları yer bol yağmurlu, toprakları çok 

verimli idi. Çok muhteşem evler, köşkler ve saraylarda yaşıyorlardı. 

        Âd kavmi zenginleştikçe şımarıyor, Tevhid inancından uzaklaşıyordu. Reisleri Şeddâd, çok zâlim 

bir insandı. Şeddâd, kendisine çok gösterişli bir köşk ile ‘‘İrem’‘adıyla meşhur olan süslü bir bahçe 

yaptırmıştı. Orada kendisine tabi olanlarla beraber eğlenceler düzenliyordu.
6
  

      Âd kavmi, güçlerine kuvvetlerine dayanarak; etraftaki kabileleri eziyor, onlardan haraç alıyor, 

fakir halkı köle gibi çalıştırıyor, kendilerine karşı çıkanları işkencelerle öldürüyorlardı. 

      Allah, bu azgın kavme Hz.Hûd (a.s.)’ı peygamber olarak gönderdi.  

       Hz.Hûd (a.s), kavmine, putlara tapmaktan vazgeçmelerini, Allah’a iman etmelerini, zulümlerini 

terketmelerini söyleyince, kavmi çok sert tepki gösterdi. Hz.Hûd (a.s.) onlara nasihat ediyor, azabın 

geleceğini haber veriyordu. 

       Bu nasihatlar  ve ikazlar karşısında Âd kavmi, küstahça bir tavır takınıyor, Hûd (a.s.)’ı delilikle 

suçluyor ve azabın geleceğine inanmıyorlardı. Alay ederek şöyle diyorlardı: 

                                                           
4
 Hûd suresi 32.ayet 

5 Peygamberler Tarihi, M. Asım Köksal, C.1, sh.97 
6
 Sahih-i Buhârî ve Tecrid-i Sarih Terc. C. 9, sh. 93, H. Beyan, M. Vehbi Efendi, C.9,sh.3990 
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اِدِقيَ   قَاُلوا َأِجْئتَ َنا لَِتْأِفَكَنا َعْن آِِلَِتَنا فَْأتَِنا ِبَا تَِعُدنَا ِإن ُكنَت ِمَن الصم

      ''Hadi doğru söyleyenlerden isen o bizi tehdit ettiğin şeyi (azabı) başımıza getir.''7  

      Nihayet çok istedikleri azap geliverdi. Cenâb-ı Hak, onları ikaz için üç yıl boyunca yağmur yağdır- 

madı. Devamlı kuru ve bunaltıcı bir rüzgâr esiyordu. Bağlar, bahçeler kurumaya, hayvanlar ölmeye 

başlamıştı. Bir sabah fecirden sonra, korkunç ses çıkaran siyah bir bulut belirmiş, şiddetli bir rüzgâr 

esmeye başlamıştı. Bu rüzgârın adı’‘Sarsar’‘idi.  

     Korkunç bir sesle esen bu rüzgâr, o koca koca insanları birer saman çöpü gibi sağa sola 

fırlatıyordu.  Rüzgârın şiddetiyle havaya uçuyor, sonra da yere çakılarak param parça oluyorlardı.  

Bir kısmı da güven dikleri köşklerine, saraylarına ve kalelerine sığınmıştı. Ancak rüzgâr, kapıları, 

pencereleri ve çatıları yerinden söküyor, içeridekileri birer kum tanesi gibi önüne kapıp 

götürüyordu. Sarsar rüzgârı, 8 gün 7 gece durmadan esti. Rüzgâr dindiğinde zalimlerden geriye bir 

tek kişi bile kalmamıştı. Şehirleri ve evlerinin tamamı metrelerce kum yığınlarının altında kalmıştı. 

      Azabın gelmesinden önce, Hz.Hûd (a.s.) ile ona inanan yaklaşık dörtbin mü’min; oradan ayrılıp 

gitmişti. Hak, bir kez daha bâtıla galip gelmişti. 

3. Hz. Sâlih ve Semûd Kavmi: 

       Yüce Allah, Semûd kavmine kavme bol bol nimetler ihsan etmişti. Bağları, bahçeleri, hayvanları 

çoktu. Oldukça zenginleşmişlerdi. Bereketli ovalarda yazlıklar, dağlarda  muhteşem binalar yaptır- 

mışlardı. İri yarı ve güçlü insanlardı. Bunlar çevre kabilelere baskınlar düzenliyor, onların mallarını 

yağmalıyor, mâsum insanları öldürüyor, Tevhid inancından uzaklaşmış, putlara tapıyorlardı.  

        Allah, Hz.Sâlih, peygamber olarak gönderdi. Hz.Sâlih, onları hak yola dâvet etmeye başladı.8   

Semûd kavmi davete kulak tıkıyor ve Hz.Sâlih (a.s.)’ı tehdit ediyor, hakaret ediyorlardı.  

      Bir bayram günü, bütün şehir halkı, şehrin meydanına toplanmıştı. Hz. Sâlih (a.s.), onları hak 

dine dâvet etmeye başlamıştı. Tam bu sırada, zalimlerin ileri gelenleri: 

      ‘’…Eğer iddianda doğru isen, bize bir mûcize getir.’’ 9 Şu dağdaki sarp kayadan kızıl tüylü ve on 

aylık hamile bir dişi deve çıksın. O zaman biz sana inanırız, dediler. 

      Hz.Sâlih (a.s.), imâna geleceklerine dair müşriklerden tekrar tekrar söz aldı. Bir de şart koştu. 

Deveye dokunmayacaklar, ona bir zarar vermeyeceklerdi. Müşrikler bu şartı da kabul ettiler. 

       Bunun üzerine Hz.Sâlih (a.s.), namaz kılıp duâ etti. Duâsı bitince, işaret edilen kaya yarıldı. 

Kayadan müşriklerin istediği gibi bir deve çıktı.10 Yavrusunu doğurdu. Sonra da yavrusuyla birlikte 

gidip kuyudaki suyun hepsini içti. 

        Cenâb-ı Allah, Semûd kavmini ikaz için, bir kuyu hariç bütün kuyulardaki suyu kurutmuştu. 

Putperest ve azgın topluluk, bu mûcize karşısında iman edeceğine, verdikleri bütün sözleri bir anda 

unutuverdiler. ’’Sâlih, amma da sihirbazmış’’ demeye başladılar. 

       Mü’minler ise, bu manzara karşısında bayram yapıyorlardı.  Bu mûcizeyi gören bazı kimseler de 

imana gelmişti. Müşriklerin ileri gelenleri Hz.Sâlih (a.s.) ile alay ederek: 

       ’’Güyâ şu deveyi öldürürsek biz helâk olacakmışız, şimdi öldürelim de görün.’’ diyorlardı. 

                                                           
7 Ahkaf sûresi, 22. âyet 
8
 Hûd sûresi – 61.ayet 

9
 Şuâra sûresi-154.ayet 

10 Peygamberler Tarihi, M.Asım Köksal, C.1,sh.127-128 
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       Bu sözü söyledikten sonra, sekiz kişi harekete geçerek kılıçlarıyla deveyi öldürdüler. Etini 

parçalayıp dağıttılar. Sonra da Hz.Sâlih (a.s.)’ ın karşısına dikilerek şöyle dediler: 

       ‘’Eğer iddia ettiğin gibi peygamber isen, vadettiğin azabı getir bize.’’11 Sâlih (a.s.), onları tevbe 

edip imana gelmeye dâvet etti. Ancak onların buna yanaşmadılar. Bunun üzerine Sâlih (a.s.), onlara 

şöyle dedi: 

       ’’Ey kavmim, artık işiniz bitmiştir. Artık siz üç günü gözleyin.’’ 12 Birinci gün yüzünüz sararacak, 

ikinci gün kızaracak, üçüncü gün siyahlaşacaktır. Dördüncü gün ise, azap gelerek sizi helâk 

edecektir.’’  

      Hz.Sâlih (a.s.)’ın haber verdiği gibi yüzleri sararmaya başlayınca dehşete kapıldılar. Aralarında 

intihar edenler, delirenler vardı. İkinci gün yüzleri kızarınca artık korkunç bir ızdırap içerisinde 

kıvranmaya başlamışlardı. Yine de tevbe etmeye yanaşmıyorlardı. Üçüncü gün  kâfirlerin 

tamamının yüzü simsiyah oldu.  

Cenâb-ı Hak, Sâlih (a.s.)’in mü’minlerle beraber şehri terketmelerini emretti. Hz.Sâlih (a.s.), 

mü’minlerle birlikte şehri terketikten sonra gökyüzünden korkunç gürültü bir ses geldi. Bu müthiş 

sayha, Semûd kavmini olduğu yerde yakalayıverdi. Hepsi diz üstü çökerek helâk oldular.13 Bu 

müthiş ses, öyle bir sesti ki, şehrin altını üstüne getirmiş, zalimlerin hepsini helâk etmişti. 

 

Alınacak Dersler: 

1. Bütün zorlukların karşısında sabır ve azimle mücadele etmek  gerekir. 

2. İman bağı, kan bağından önemlidir. 

3. Mallara,  güzel evlere, evlatlara veya güvenerek büyüklük taslamamalıdır. 

4. Her zaman Allah'a sığınmalı ve ona güvenmelidir. 

5. İnsanlarla alay etmekten ve insanlara zulm etmekten kesinlikle uzak durmalıdır. 

6. Araçlar hiç bir zaman amaç haline getirilmemelidir. Her şey ve her iş  Allah'ın  rızasını 

kazanmak için bir araç  olmalıdır.   

 

Not: Bu hafta; 

1. Bu dersi ailemizle paylaşalım. 

2. Bu peygamberlerin verdiği mücadeleyi daha iyi anlayabilmek için A’raf suresi 59-79. 

ayetlerin  mealini okuyalım. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

A’raf sûresi – 77.ayet 
12

 Hud Sûresi – 65.Âyet 
13

 Hûd sûresi – 67.ayet 


