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 Mısır toplumundaki garip olayları incelediğimizde araştırmada derinleşmemizi 

gerekir. Bunu korkmadan ve siyasi hesaplara bakmadan vatanı tehdit eden gerçek 

tehlikelere durmalıyız. 

Vatan herkesten üstündür. Devlet ve vatan olur veya yeşili ve kuruyu bitiren ve 

büyük ve küçük yakacak anarşi olur. Ancak, bilgili, akıllı, dürüst insanlar ve 

yurtseverler, yaratıcı ya da yaratıcı olmayan anarşi adı altında vatanın düşmanlar 

tarafından planlanan bu anarşiye düşmesine izin vermeleri imkanızdır. Şeytan ve onun 

yerdeki askerleri ne kadar karıştırırlarsa ve ne kadar entrika yaparlarsa yapsınlar 

anarşi, anarşi kalacaktır. 

İntihar ya da hain bombalar operasyonlarında dinin görüşü açıkça ilan 

edilmiştir. Diğerlere zarar veren veya vermeyen kendini patlattıran, dünyada ve 

ahirette cehenneme hızlanandır. Başkalarda uzaktan bomba patlattıran, katıl, yerde 

bozcu ve saldırgandır. Buna teşvik eden suç ortağıdır. Peygamber Efendimiz de 

(s.a.s.) bu minvalde şu hususlara dikkat çekmiştir: 

“ Kim yarım kelime ile dahi olsa bir mü’minin öldürülmesine yardım ederse 

kıyamet günü, alnında “Allah’ın rahmetinden mahrumdur.” yazılmış şekilde Allah’ın 

huzuruna çıkar.” (İbn Mace, Diyat 1), Bu olaylar karşısında sessiz kalanlar ve 

sevinenler, susmalarıyla suç ortağıdır. Çünkü toplumumuz bu menfur eylemler inçin 

bir örtü ve bir manevi ortamı sağlıyorlar. 

Bu dini görüşler, dürüst bilim adamları tarafından doğrulanıp vurgulandı . Bunu 

sadece Mısırda değil İslam dünyasının devletlerin çoğunda olmuştur. Suudi Arabistan 

Müftüsü Şeyh Abdülaziz El-Şeyh fetvasında patlayıcı kemeler kendini havaya uçuran 

suçludur, kendini cehennem ateşine atmaya acele edendir. İntihar saldırıları, İslam'ın 

gençleri öldürmek ve yok etmek için İslam'ın düşmanlarının araçlarındandır. Bu 

teröristler doğru yoldan sapmış olduğunu vurgulamıştır. Onlara akıl alan maddeleri 

verilmiştir. Al -Azhar alimleri de, şeytanın entrikaları açıklamakla adı geçen şeyhin 

fetvası teyit etmişler. İslam sadece intiharı yasaklamamış ama en kritik anlarda ve 



kötü durumlarda bile ölüm istemeyi yasakladı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şu 

tavsiyede bulunur: 

Sizden biriniz başına gelen bir sıkıntı sebebiyle asla ölümü istemesin. Eğer bir 

şey diyecekse “Allah’ım! Yaşamam benim için hayırlı ise beni yaşat, ölüm benim için 

hayırlı olacaksa beni huzuruna al,” desin. (Buhari, Merda, 19) 

 

Bu suç eylemlerin bir sürü kaynağı ve nedeni vardır. Bunların en önemlisi: akıl 

yokluğu, insanların ve cinlerin şeytanlarının entrikaları. Aklın yokluğu veya yok 

ettirmeyi hakkında söyle denilmiştir: Aptalın düşmanı kendisidir, Akıllı düşman aptal 

arkadaştan daha iyidir, çünkü sana iyilik yapmak isteyince zarar verir. Din ve vatan 

düşmanları sadece aptalları avlamakla yetinmeyip akıllarını yanılışlarla doldurup ve 

esrarlarla bozdurup gücü yettiği kadar yok ettirmeye çalışırlar. Bunun için İslam, 

şarabı tüm kötülüklerin annesi saymıştır. Çünkü Akıl yok edilince sahibi hayal 

edemediği ve dayanamadığı suçları işlemektedir. Dolayısıyla bizim gençlerin 

zihinlerini karıştıranlara en şiddetli ceza verilmesi isteyip İslam, şarabı yasaklayıp 

içeni ve satıcısı ve taşıcısı ve ona taşınanı da lanetlenmesine vurguladı. Bürün bunları 

suçta birdir. 

 Bu esrarın tehlikeleri topluma bilinçlendirme herkesin görevidir. Özellikle 

bilim adamları, imam, hatip, gazeteci, aydınlar, yazarlar, doktorlar ve psikologlar, bu 

görevde her kesin alanında sorumluluğu vardır. 

İsterse cinlerin şeytanlarından isterse insan şeytanlarından olsun şeytanın 

entrikalarının çeşitli yolları vardır. Allahu ta’ala şöyle buyurmuş “insan ve cin 

şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı 

sözler fısıldarlar”.(Enam 112) ve diğer ayette:  

“onlardır Şeytan'ın fırkası; bilin ki şüphe yok, Şeytan'ın fırkası, ziyan edenlerin 

ta kendisidir” (Mücadele 19) “Onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmekte ve 

kendilerinin doğru yol üzere olduklarını sanmaktadırlar”(Araf 30) 

İmam El-Evzâî (Allah ona rahmet etsin) diyor ki: 

İslam'da Allahın emirleri yerine getirmemek için şeytan hangisi yararsa umursamadan 

iki yoldan saptırmaya çalışır . Bunlar ifrat aşırılık ve tefrit ihmal etme yollarıdır. Ona 

delilik, çılgınlık, zulüm ve saldırganlık, cesaret olarak gösteriyor. Bu çılgınlığı parayla 

kiralanan müftüler dinle hiç alakası olmayan fetvalarla desteklenirse deliliğe ve 



milletine ve vatana zarar vermeye çevirir. Allah'a ve Resûlüne iftira ederek Gençleri 

kendisinden canlı bomba yapması zalimlerin mücadelesidir ölen de şehittir. Ama 

durumun gerçeği onlar yer bozguncularıdır. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, 

ekini ve nesli helak etmeye çaba harcarlar.  

 Hz. Peygamber(s.a.v.) kabe’ya bakarak şöyle söyledi”: “(Ey Kâbe!) Sen ne 

güzelsin ve senin kokun ne güzeldir.Senin azametine ve senin kutsallığının azametine 

hayranım.Muhammed’in canı (kudret) elinde olan (Allah)’a yemin ederim ki, 

müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz seninkinden üstündür.” 

Ve kuran-ı kerimde şu ayeti geçer “Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki 

bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş 

gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş 

gibi olur.” (Maide: 32) 

İslam masum insanları öldürmeyi ve saldırmayı yasaklayıp bunun üstünde 

korkutmayı ve taarruz etmeyi bile yasaklamıştır. İnsanların ruhlarına, namuslarına ve 

mallarına saldıranlara ve zalimlere savaş açmayı meşru kılmıştır.  

El-hirabe haddinde suçlular yolu keserek geçenlerin malı alıp öldürürlerse 

cezaları öldürme ve asmadır. Mal almadan öldülerse cezaları ölümdür.Malları 

soyarlarsa cezaları elleri ve ayakları tersten kesilir. İnsanları öldürmeden ve paraları 

soymadan korkuturlarsa suçlarına kadar azarlanıp memleketten sürgün edilirler . 

Allahu ta’ala şöyle buyurmuş “Allah'a ve Resulüne savaş açanlarla yeryüzünde 

bozgunculuk etmeye koşanların cezaları, ancak öldürülmektir, yahut asılmaktır, 

çapraz olarak elleriyle ayaklarının kesilmesidir, yahut da bulundukları yerden 

sürülmeleridir. Bu, onların dünyada uğradıkları horluktur, ahiretteyse pek büyük bir 

azap vardır onlara”.(Maide :33) 

Sözün özeti intihar saldırıları ve bomba patlatma eylemleri ne akla ne dine 

ilişkisi vardır. 

Bu cinayetlere hiçbir din veya akıl veya kanun veya insanlık onaylayabilir.Bunu 

yapanlar dinden sıyrılıp akılları gitmiş, bütün dinlerden, değerlerden, geleneklerden 

ve insanlığından sıyırmışlardır. Çünkü olup bitenler insanlığa hiçbir ilişkisi yoktur. 

Akılsız hayvanlar bile bunu yapmazlar. Dolayısıyla, hepimiz, bu terör karşısında 

birleşmemizi gerekir. Çünkü bu cinayetler yayılırsa ve karşısına ciddiyetle 

durulmazsa her şey yok eder. Bu kötü eylemlerin zararları, yapana geri olacak ve 



kışkırtıcılara ve bu suçlara sessiz kalanlara, korkanlara, kendileri önünde yenilen 

insanlara dokunacaktır. 

Şehitlere taziyeyi, yaralılara şifayla duaları ve ailelerine sabrı, gençlerimize 

hidayeti, beladan kurtulmayı, terör son bulmayı ve öldürenlerden kısas ve cezalarını 

verilmeyi Allahtan niyaz ederiz. 

 

 

 


