
 
     
Suriye Müftüsü Ne Diyor? 

 
 
 
 

EĞER NEBİ MUHAMMED, BENDEN YAHUDİLİĞİ VE HIRİSTİYANLIĞI 
İNKÂR ETMEMİ İSTESE; YAHUDİLİĞİ VE HIRİSTİYANLIĞI İNKÂR ETMEM, 

MUHAMMED'İ İNKAR EDERİM 

Suriye Müftüsü / Ahmed Bedruddin Hassun / 19.01. 2010 

Suriye Müftüsü Ahmed  Bedruddin Hassun, Dinlerarsı Diyalog sevdalıların ve Suriye 
rejiminin temel taşlarından birisi olma yolunda dev adımlarla ilerleyen bir müteşşeyi 
âlim. Sahabeye ve Muaviye (ra) hakaret eden ve Şia’nın sahabe hakkındaki yanlış 
görüşlerinin bizim tarafımızdan onları bir karalama ve iftira (bkz. Arapça internet 
siteleri) olduğunu söyleyecek kadar ileri giden ve İran’ın Ortadoğu’daki projelerinin 
adı konmamış bir elçisi gibi davranan böyle bir insanı, Diyanet İşleri Başkanı’nın 
Türkiye’de misafir etmesi, insanın aklını karıştırmıyor değil. 
  
 
Hani insanın aklına geliveriyor; acaba Cübbeli bir misyon alıştırması ve tip 
uyumluluğu zeminini hazırlamak için mi kullanılıyor diye. Zira öyle anlaşılıyor ki, 
bundan sonra Türkiye’de farklı sarıklıları da göreceğiz! 
 
 
19.01. 2010 günü, Ahmed Hassun, Suriye Evkaf Bakanlığı binasında International 
Centre for Relgion and Diplomacy (www.icrd.org)  adlı merkezi Washinton olan ve 
George Mitschel’in Ortadoğu Barış Projesi (BOP) faaliyetleri çerçevesinde Şam’a 
yaptığı üçüncü ziyaret münasebetiyle George Maison başkanlığındaki temsilci 
heyetiyle yaptığı görüşmede; yukarıda başlığa aldığımız sözleri söyleyerek (bkz. el-



Cezire Tv el-Karadavî’nin cevap videoları) bugüne kadar Müslümanlardan hiç 
kimsenin söylemediği bir sözü sarfederek bütün Müslümanları ve de alimleri şaşkına 
çevirmiştir..  
 
Dinlerarası diyalog elçilerinin (Ki bunları biz değil, iktidarlar ve AB ile bütünleşmek 
isteyenler temsilci kılmaktalar, hâlbuki bunlar asla Müslümanları temsil edemezler.) 
ikiyüzlülükleri yüzünden, gerçekten İslam dinine iman ettiğini söyledikleri halde,   
Allah’ın yüce ve temiz dinini; Nasranîlik ve Yahudilikle bir tutmaktalar.) Bu müftü,  
Rasulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem)Yahudilik ve Nasranîlik hakkında bir şey 
söyleyemez bir konuma düşürüyor. 
  
 
Hâlbuki Ebu Hureyre’den (ra) Müslim’in tahric ettiği bir hadisinde şöyle buyurmuştur. 

 

  فْسي نالَّذو   دمحم  هد؛  بِي نم دبِي أَح عمسلَا ي ودهي ةالْأُم هذهو الَي  ثُم انِيرصن
لَمو وتمي ؤي ِبِه لْتسي أُربِالَّذ نارِ إالَّمابِ النحأَص نكَانَ م  

 
“ Dedi ki: Muhammed’in nefsi elinde olan Allah’a kasemde bulunurum ki; bu 
ümmetten hiçbir Yahudi ve Nasranî olmasın ki, benim -Allah’ın Rasulü- olduğumu 
duyduğu halde, bana ve bana gönderilene iman etmemişse o kimse ancak cehennem 
ashabından olarak ölmüştür” 
 (Müslüm:153; hadisi Eyyub es-Sahtiyanî, de Said İbn Cubeyr’den mürsel olarak 
rivayet etmiştir.)  
 
Suriye Müftüsü ise, bu konuda Rasulullah  (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisinde 
Yahudiliği ve Nasraniliği reddetmesini istese bile imiş, o Yahudiliği ve nasraniliği 
değil, Rasulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem)reddedermiş!?  
 
 
Evet, Müfti Bey, Allah’ın kitabı ve O’nun Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) senden 
de tüm Müslümanlardan da Yahudiliğin ve Nasraniliği’n Allah’ın gönderdiği 
“DİN”den olmadığına iman etmemizi istemiştir.  
 
 
Yahudiliğin ve Nasranîliğin “Hakk” din olmadığını Allah Azz ve Celle söyledikten 
sonra Yahudilere ve Nasranîlere bu yağcılığın mantığı olsa olsa “nifak mantığı” olur! 
 
 
Bu sözler İsrail Siyonist İsrail’in İslam topraklarındaki işgalinin meşruiyetini kabul 
ettirme projesinin ilk adımlarıdır. 
 
 
Allahu Teala Yahudiliği ve Hıristiyanlığı (ontolojik ve sosyolojik anlamda değil) 
reddetmemizi bizden istemektedir. 



 
Peki, yukarıdaki sözlerinize göre Allah’a nasıl iman etmiş olacaksınız? Resulü’nü 
(sallallahu aleyhi ve sellem) inkâr edecek olan Allah’a nasıl iman etmiş olur? 
Dinle bak, Muhammed’in (sallallahua leyhi ve sellem)  ve bütün insanlığın Rabbi ne 
diyor? 

 

قُلْ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى ولَئنِ  ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتبِع ملَّتهم ولَن
} 120{والَ نصريٍ  من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من ولي  بعد الَّذي جاءك اتبعت أَهواءهم

قح هلُونتي ابتالْك ماهنيآت ينالَّذ بِه كْفُرمن يو ونَ بِهنمؤي كلَـئأُو هتالَوت  مه كلَـئفَأُو
 }121{الْخاسرونَ 

  
  

 
“120.Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı 
olmazlar. De ki: “Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.” Sana gelen ilimden sonra, eğer 
onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne 
bir yardımcı vardır. 

 121.Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona 
inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.”    

                                  (www.diyanet.gov.tr/kuran/meal.) 
 



 
 

    

Bkz.el-Kuds el-Arabî: Kâmil Sakr’ınhaberi;19.12.2010/safer. 4. 1431, Dimeşk ve er-Re’y Gazetesi: 
24.02.2010; www.manbaralrai.com; ;http://webcache.google.usercontent.com; Bkz. hristiyanların 

müftüye verdikleri iğrenc cevap;www.thisissyria.net butinin cevabı 02,09,2010 – forum.a7.lashe.com) 



 

Bütün bu sözlerden ve bu haddini bilmezlik ve nifak kokan sözlerden sonra bizim de 
Ahmed Hassun’a Yahudiliğiniz de Nasranîliğiniz de kutlu olsun (!) desek hata mı 
yapmış oluruz? Rasulullah’ı (sallallahua leyhi ve sellem); Allah’ın Kitabını ve 
Rasulü’nü (sallallahua leyhi ve sellem) inkâr eden emperyalist mason örgütlerinin 
önünde bu şekilde küçük düşüren bir adam, ne kadar saygıya değer ki, Kocatepe 
Camiinde Müslümanlara hitap edecek? Böyle insanlarla mı Türkiye, Suriye ile dini 
ilişkiler geliştirecek? Bu projenin amaçları üzerinde Müslümanların düşünmesi 
gerekir. Tassavvuf’un bütün diğer İslamî düşüncelere ve hareketlere bir devlet 
politikası olarak baskın kılınmış olduğu bir ülkede; Hassun gibilerinin Amerikalılara 
söylemiş oluğu sözlerin gerçekten çok daha farklı boyutlarının olduğunu; bunun da 
zaten son yıllarda, Suriye tarikatlarıyla Türkiye’deki tarikatların ilişkilerinde su 
yüzüne çıktığını da belirtmek gerekir. 
 
 
Burada kendimize şu soruyu soralım: Acaba Diyanet de mi Ahmed Hassun’un 
sergilediği anlayışa benzer bir anlayışı; onun vereceği mesajlar üzerinden gündeme 
getirecek diye insan kuşkulanmıyor değil. 
 
 
Buyurun yarın Ankara Kocatepe Camii’nde Şeyh Hassun’u dinlemeye!? 
 
 
 


