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Hamd Allah’adır.Salat ve selam Onun Rasulü’ne ehli beytine ve ashabına 

olsun.Bundan sonra: 

‘’Sana haram ayı,onda savaşmayı sorarlar.De ki:Onda yapılan savaş büyüktür 

ama Allah yolundan alıkoymak onu inkar etmek,Mescid-i Haram’dan alıkoymak 

ve ahalisini oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyüktür.Fitne katilden 

daha büyüktür.Eğer güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle 

savaşmaktan geri kalmazlar.Artık içinizden her kim dininden irtidad eder de 

kafir olarak ölürse işte böylelerinin bütün amelleri dünyada da ahrette de heder 

olup gider.Onlar ateşliktirler.Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.’’1 

‘’O günde kimi yüzler ağaracak kimi yüzler kararacaktır.Yüzleri 

kararanlara:İmanınızdan sonra kafir oldunuz öyle mi?O halde kafir olmanızdan 

ötürü azabı tadın(denilir).’’2 

‘’Ridde/İrtidad,’’-sözlükte- bir şeyden geri dönmek demektir.İslam’dan dönmek 

de buradan gelmektedir. 

Terim olarak;Müslüman olduktan sonra kendi isteğiyle;söz 

söyleyerek,inanarak,şüphe ederek yahut bir fiil işleyerek kafir olmaktır.’’3 

‘’Ebu Bekr el-Hısni eş-Şafii ‘’Kifayetu’l Ahyar ‘’adlı eserinde şöyle der:’’Şeriata 

göre riddet;İslam’dan küfre dönmek ve İslam’ı bölmektir.Bu bazen söz ile bazen 

fiil ile bazen de itikat ile olabilir.Bu üç çeşitten her birinde sayısız meseleler 

vardır.’’4 

‘’Hamed ibn Atik en-Necdi Rahimehullah der ki:’’Sünnet ve hadis alimleri şöyle 

derler:’’Mürted;ya konuşmasıyla ya fiili ile ya da itikaden,Müslüman olduktan 

sonra küfreden kimsedir.’’Yine şöyle derler:’’Bir kimse,küfre zorlanmadığı halde 

inanmaksızın ve bununla amel etmeksizin küfür kelimesini söylese veya 

inanmadan ve diliyle söylemeden küfür ameli işlese,yahut da dili ile 

söylemeden ve amel etmeden küfre göğüs açsa her üç halde de kafir olur.’’5 
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‘’İbn Teymiyye Rahimehullah der ki:’’Mürted;Müslüman olduktan sonra söz ya 

da fiili ile Müslümanlığını bozup İslam’la bir arada bulunması mümkün olmayan 

bir ameli işleyen kimsedir.’’yine şöyle der:’’Bir kimse küfür olan bir söz söyler  

ya da bir amel işlerse,kafir olmayı kastetmemiş olsa bile,bu nedenle kafir 

olur.Zira Allah’ın dilediği kimseler dışında hiç kimse küfrü kastetmez.’’6 

El Umde Fi İ’dadi’l Udde adlı kitabda şöyle geçer: 

’’Mürted yöneticilere karşı Müslümanların görevlerine gelince,Kadı 

Iyad(rahimehullah) bunu şöyle belirtir:’’Yönetici kafir olursa veya şer’i ahkamı 

değiştirirse ya da bidatçi olursa velayet hakkını yitirir,ona itaat 

edilmez.Müslümanların ona karşı çıkması ve eğer imkanları varsa onu görevden 

indirip yerine adaletli birini getirmeleri gerekir.Müminlerden bir grubun buna 

gücü yeterse ,kafiri,yönetimden uzaklaştırmaları vacip olur.Ancak imam 

konumundaki şahıs bidatçi ise,bu durumda güç yetirileceğinden emin 

olunmadıkça ona karşı çıkılmaz.Böyle bir durumda Müslüman bulunduğu 

yerden başka bir yere hicret eder ve dinini kurtarır.’’7 

Günümüz yöneticilerine gelirsek bunlar zaten apaçık kafirlerdir.Bazıları asli kafir 

bazıları ise mürtedir.Bu yöneticilerin kafir olmadıklarını söyleyenler ancak beyni 

bu tağutlar tarafından yıkanmış,itidalli olduğunu sanan ama itidalden bi haber 

olan insanlardır.Allah’tan bu insanlara hidayet vermesini dilerim. 

İşte bu yöneticiler her ne kadar dilleriyle söylemeselerde Allah subhanehu ve 

tealaya ilahlık taslamışlardır. İşte bu yöneticilere destek olanlarda Allahtan 

başka ilah edinmiş ve müşrik olmuşlardır. Allah subhanehu ve tealadan 

dileğim,bu tağutlaşmış yöneticilere ve bunlara destek olan müşrik halka hidayet 

vermesidir. 

Bu yazıdaki bütün doğrular Allah subhanehu ve tealadan,bütün yanlışlar ise 

nefsimden ve şeytandandır. 

 

 

(Ebu Seyf 5 Şevval 1437) 
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