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Tehlikeli Dostluklar
Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre Allah
Düşmanları’nın dost edinilmesi çok tehlikelidir! Bir Müslümanın
önce bunları bilmesi gerekmiyor mu, sizce de?
İslâm’da kimlerin Allah Düşmanı” ya da „Allah‟ın
Düşmanları‟ olduklarını anlayabilmek için, önce ilgili Kur’an
âyetlerinin verilip görülmesi gerekmektedir.
‘Hak’ kelimesi Türkçe’de ‘doğru’, „Türkçe bilim alanı‟nda
„gerçek‟ demek olduğuna göre Allâh‟a, Allâhü Teâlâ’, ya da “En
Yüce Geçek” anlamında, Hak Teâlâ da denmiyor mu?



Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları
tarafından basılabilir.
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Daha ilk başta söylemek gerekirse, bütün kâfirlerin Allah’ın
(CC) düşmanı oldukları, bir Müslüman tarafından, peşin olarak
bilinmelidir.
Bakara Sûresi, Âyet 98:
- ”Her kim Allah‟a, Allah‟ın meleklerine, peygamberlerine,
Cebrâil ile Mîkâil‟e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o
kâfirlerin düşmanıdır.”
Meleklere, peygamberlere, Cebrâile ve Mîkâil’e düşman
olmak ne demek?
Bu düşmanlıktan ilk anlaşılan şeyin en tutarlısı, sizce de,
örneğin ateistlik gibi, bir inançsızlık değil midir? Demek ki,
Bakara Sûresi‟nin, 98. âyetine göre, bütün inançsızların her biri
Allah Düşmanı’dır.
İnanışları meşrû bir inanış olmadığı için Yahûdi Ve
Hristiyanlar da, bu inançsızlık tanımı içine girmektedirler.
Bununla berâber bunlar, aşağıda görüldüğü gibi, ayrıca tekrar,
âyetlerde zikredilmektedirler.
Mâide Sûresi, Âyet 17:
- ”Muhakkak ki „Allah, ancak Meryem Oğlu İsâ Mesih‟tir”
diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki, “Allah, Meryem Oğlu
İsâ Mesih‟i, anasını ve bütün Yeryüzündekileri helâk etmek istese
O‟na kim engel olabilir?‟ Göklerin, Yer‟in ve ikisi arasındakilerin
mülkiyeti sâdece Allah‟a âittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her
şeye kâdirdir.”
Hristiyanlar “Allah, Meryem‟in Oğlu Mesih‟tir”
demektedirler. İsâ (AS)‟mı tanrılaştırarak, şirk günâhı
işlemektedirler.
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Mâide Sûresi, âyet 72:
- ”Andolsun „Allah, Meryem‟in Oğlu Mesih‟tir‟ diyenler
elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara, „Ey İsrâiloğulları,
hem benim, hem de sizin Rab‟biniz olan Allah‟a ibâdet edin. Kim
Allah‟a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona Cenneti haram kılmıştır
ve onun varacağı yer Cehennem‟dir. Zâlimlerin yardımcıları da
yoktur‟ demişti.”
Mâide Sûresi, âyet 73:
- ”Allah, üçün üçüncüsüdür‟ diyenler elbette kâfir
olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer
söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere
acı bir azap dokunacaktır.”
Tevbe Sûresi, âyet 30-31:
- ”Yahûdiler, „Uzeyir Allah‟ın oğlu‟ dediler, Hıristiyanlar
da „Mesih Allah‟ın oğlu‟, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla
uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların
sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da
saptırıyorlar!"
(Yahûdiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (Hırıstiyanlar ise)
rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa bunlar da
ancak, bir olan Allah'a ibâdet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan
başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden
uzaktır.
Buraya kadar, „Allah Düşmanı‟ ya da „Allah Düşmanları‟
kim(ler)miş, onları öğrendik…
Şimdi sen gel de bu “Allah Düşmanları‟nı” DOST edin,
öylemi! Devam edelim:
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Mâide Sûresi, âyet 51:
- ”Yahûdi ve Hristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirinin
dostudurlar. İçinizden kim onları DOST edinirse, o da
onlardandır. Allah zâlim topluluğa hidâyet etmez.”
Netîce îtibârıyla, inkârcılardan başka, ayrıca, Yahûdi ve
Hristiyanları dost edinenler de, Allah Düşmanları’nın içindedirler,
onların sıfatları ile sıfatlanmaktadırlar.
Bizim onlar gibi olmak için, onların hayat tarzları, örf ve
âdetleri ile bütünleşmek üzere, ölüp ölüp dirilen çok sayıda,
„gaflet ve dalâlet‟ içinde bulunan çok sayıda “ideolojik
salaklarımızın” olduğunu artık bilmeyen yok gibidir. Bu gerçekler
karşısında, onların bu durumlarını, yukarıda da gördüğünüz gibi,
işin şakasının olmadığı bizzat görüldüğüne göre, onlar adına o
kadar üzülüyorum ki!
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