Yazar: Ramazan YILMAZ
Haddi aþmak
Haddinizi bilin, insan olun Ey bel&rsquo;amlar, evli kadýn ve
erkekler Her iþin, her oluþumun ne olduðunu belirleyen bir sýnýrý, o
oluþumun hayatiyetini s&uuml;rd&uuml;receði bir kuralý olduðu gibi,
insan olarak yaratýlan varlýðýn da bir yaratýlýþ amacý, bu amacý nasýl
s&uuml;rd&uuml;receði ile ilgili tabi olduðu kurallarý vardýr. Ýnsan
yaratýlýþ amacýný, kendisi i&ccedil;in Rabb&rsquo;i tarafýndan
belirlenen kurallara uygun bir þekilde yerine getirdiði s&uuml;rece hem
d&uuml;nya hayatýnda, hem de ahiret hayatýnda huzurlu ve mutlu
olacak, kurtuluþa erecektir. &ldquo;Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd
edenler, oru&ccedil; tutanlar, r&uuml;k&ucirc; edenler, secde edenler,
iyiliði emredenler ve k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten men edenler ve
Allah&rsquo;ýn sýnýrlarýný koruyan o M&uuml;&rsquo;minleri
m&uuml;jdele.&rdquo; (Tevbe, 112) &ldquo;Allah&rsquo;ýn hududu
budur; kim Allah&rsquo;a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne itaat ederse onu,
altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere koyar, orada s&uuml;rekli
kalacaklardýr; iþte bu, b&uuml;y&uuml;k baþarýdýr.&rdquo; (Nisa, 13)
Y&uuml;ce Allah (cc), insanlarýn, d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve
davranýþlarý ile yaþadýklarý hayatýn her alanýnda tabi olacaklarý
kurallarý koymuþ, yapýlýp yapýlmayacak þeylerin sýnýrýný belirlemiþ,
buna uyulmasýný, bu sýnýrlarýn aþýlmamasýný istemiþtir.
&ldquo;&hellip;Bunlar, Allah&rsquo;ýn sýnýrlarýdýr, o halde onlara
yaklaþmayýn. Ýnsanlar i&ccedil;in ayetlerini Allah iþte b&ouml;yle
a&ccedil;ýklýyor, umulur ki, korunurlar.&rdquo; (Bakara, 187) Koyduðu
sýnýrlarý aþanlarý uyaran y&uuml;ce Allah (cc), onlarýn zalimler
olduklarýný bildiriyor. &ldquo;&hellip;Bunlar, Allah&rsquo;ýn sýnýrýdýr,
sakýn onlarý aþmayýn, kim Allah&rsquo;ýn sýnýrýný aþarsa, iþte onlar
zalimlerdir.&rdquo; (Bakara, 229) Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, insanlarýn
uymalarý, hayatlarýný ona g&ouml;re d&uuml;zenlemeleri i&ccedil;in
koyduðu h&uuml;k&uuml;mlere uymayarak haddi aþanlar,
Rab&rsquo;lerine isyan etmiþ, kendilerine zulmetmiþ zalimler olarak
cehenneme s&uuml;r&uuml;leceklerdir. &ldquo;Ve kim, Allah&rsquo;a
ve Rasul&uuml;&rsquo;ne isyan eder ve O&rsquo;nun hududunu
aþarsa onu ateþe sokar, orada s&uuml;rekli kalacaktýr ve ona
k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;þ&uuml;r&uuml;c&uuml; bir azap
vardýr.&rdquo; (Nisa, 14) Y&uuml;ce Allah&rsquo;a isyan etme, haddi
aþma fiili, Ýblis&rsquo;in, Rabb&rsquo;inin emrine uymayarak
&Acirc;dem i&ccedil;in secde etmemesi ile baþlamýþtýr. Ýblis, insaný
da saptýrýp haddi aþmasýný saðlayacaðýna yemin etmiþ, bazý
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kimseleri kendi tuzaðýna d&uuml;þ&uuml;rerek Rabb&rsquo;inin
koyduðu haddi aþarak isyan etmiþtir. Þu bir ger&ccedil;ektir ki, akýllý bir
kimse, Rabb&rsquo;inin koyduðu haddi aþarak kendisine zulmetmez.
Ýman etmiþ onurlu insan, Rabb&rsquo;ine isyan etmez Ýnsan olmak,
kiþi i&ccedil;in hayatta en onurlu sýfat, en deðerli hazinedir;
&ccedil;&uuml;nk&uuml; insaný Rabb&rsquo;ine iman ettiren, onu
y&uuml;celten, ona saygýnlýk kazandýran bu sýfattýr. Y&uuml;ce Allah
(cc), Zatýna kulluk yapsýn diye insana kendi ruhundan &uuml;fleyerek
onu en g&uuml;zel þekilde yaratmýþtýr. &ldquo;Bir zaman
Rabb&rsquo;in meleklere demiþti ki: &lsquo;Þ&uuml;phesiz Ben,
&ccedil;amurdan bir insan yaratacaðým, ne zaman d&uuml;zenleyip
ona ruhumdan &uuml;flediðimde onun i&ccedil;in hemen secdeye
kapanýn.&rdquo; (Sad, 71-72) Ýnsan, Rabb&rsquo;ine kulluk yapmak
i&ccedil;in yaratýldýðýndan Rabb&rsquo;ine layýk olacak þekilde fiziksel
ve ruhsal olarak en g&uuml;zel bi&ccedil;imde yaratýlmýþtýr. Ýnsan,
yaratýldýðý amaca uygun yaþadýðý s&uuml;rece bu en g&uuml;zel
vasfýný koruyacak. Bu amacýn dýþýna &ccedil;ýktýðý zaman ise esfele
Safilin denilen en aþaðý derekeye d&uuml;þecektir.
&ldquo;Ger&ccedil;ekten insaný en g&uuml;zel bi&ccedil;imde yarattýk,
sonra onu aþaðýlarýn aþaðýsýna geri &ccedil;evirdik.&rdquo; (Tin, 4-5)
Ýnsaný aþaðýlýk bir duruma d&uuml;þmekten kurtaran Rabb&rsquo;ine
olan iman ve teslimiyetidir, bu iman ve teslimiyeti g&ouml;stermeyenler,
gerisin geriye &ccedil;amur hallerine yani esfele Safilin durumuna
d&uuml;þeceklerdir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar, Rab&rsquo;lerinin
kendilerine &uuml;flediði ruhunu, onlara bahþettiði en g&uuml;zel
sýfatlarýný terk etmiþler, yalnýzca &ccedil;amur hallerini
býrakmýþlardýr. Oysa Rab&rsquo;lerine iman edenler, hem kendilerine
l&uuml;tfedilen g&uuml;zel sýfatlarý muhafaza edip geliþtirmiþler, hem
de Rab&rsquo;lerinin kendilerine vereceði m&uuml;k&acirc;fatlara
ulaþmýþlardýr. &ldquo;Ancak iman eden ve salih ameller yapanlar, iþte
onlar i&ccedil;in kesintisiz bir m&uuml;k&acirc;fat vardýr.&rdquo; (Tin, 6)
Bu nedenle M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in hayat ve bu hayat
i&ccedil;erisindeki &ouml;ncelikleri yalnýzca y&uuml;ce Allah&rsquo;ý
razý etmektir; onlar, d&uuml;nyevi b&uuml;t&uuml;n deðerlerini buna
g&ouml;re deðerlendirirler. Tarihsel s&uuml;re&ccedil;te
M&uuml;sl&uuml;manlar, Rab&rsquo;lerini razý etmek adýna kendi
canlarý da dahil d&uuml;nyevi t&uuml;m deðerlerini vermekten
&ccedil;ekinmemiþ, Allah uðrunda, O&rsquo;nun dini i&ccedil;in sahip
olduklarý her þeyi gerektiðinde feda etmiþlerdir. Bu durum,
bug&uuml;nk&uuml; M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in de aynen
ge&ccedil;erlidir. &ldquo;Ýnsanlardan &ouml;yle kimseler var ki, canýný
Allah&rsquo;ýn rýzasýný talep ederek satar, Allah da kullara &ccedil;ok
þefkatlidir.&rdquo; (Bakara, 207) &ldquo;Onlar, Rab&rsquo;lerinin
y&uuml;z&uuml;n&uuml; arzu ederek sabrederler, namazlarýný kýlarlar,
rýzýklandýrdýðýmýz þeylerden gizli ve a&ccedil;ýk infak ederler,
k&ouml;t&uuml;l&uuml;ð&uuml; g&uuml;zellikle savarlar. Ýþte onlar,
d&uuml;nya akýbetleri onlarýndýr.&rdquo; (Rad, 22) Haddi aþanlar,
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y&uuml;ce Allah&rsquo;ý ink&acirc;r etmiþlerdir Hevalarýný ilah
edinmiþ, d&uuml;nya hayatýndan baþka bir þey
d&uuml;þ&uuml;nmeyen kimselerin, M&uuml;sl&uuml;manlarýn Allah
i&ccedil;in yaptýklarýný anlamalarý elbette m&uuml;mk&uuml;n deðildir.
Onlar, s&ouml;zel olarak a&ccedil;ýk&ccedil;a&nbsp;
s&ouml;ylemeseler de yaþadýklarý hayatta yapýp ettikleri ile ne varsa
bu d&uuml;nya hayatýmýzdan ibarettir mantýðýna sahip kimselerdir.
&ldquo;Ger&ccedil;ekten g&uuml;zel olan yalnýz d&uuml;nya
hayatýmýzdýr; &ouml;l&uuml;r&uuml;z ve yaþarýz, biz yeniden
diriltilmeyeceðiz.&rdquo; (M&uuml;&rsquo;minun, 37) &ldquo;Ve dediler
ki: &lsquo;O ancak d&uuml;nya hayatýmýzdýr; biz, diriltilmeyeceðiz.
&rdquo; (En&rsquo;am, 29) D&uuml;nya hayatýný gaye edinip onu en
iyi þekilde yaþamaya &ccedil;alýþanlar, bu uðurda b&uuml;t&uuml;n
deðerlerini ortaya koyduklarý gibi bunun i&ccedil;in kiþilik ve
onurlarýndan da vazge&ccedil;ebilmektedirler. B&ouml;yle kimseler,
Tevhidi anlamda Rab&rsquo;lerine iman etmedikleri her deðeri
hi&ccedil; &ccedil;ekinmeden istismar etmekte ve s&uuml;lfi emelleri
i&ccedil;in kullanarak haddi aþmaktadýrlar. D&uuml;nya hayatýný gaye,
hevalarýný ilah edinenler, Ýsl&acirc;mi esaslarý kullanmaktan
&ccedil;ekinmeyerek kimi zaman hi&ccedil;bir ahlaki deðer taþýmadan
insanlarýn maddi, manevi deðerlerini, M&uuml;sl&uuml;manlarýn
tertemiz duygularýný istismar edebilmektedirler. Ýnsani deðerlerinden
sýyrýlmýþ haddi aþmýþ bu kimseler, s&uuml;lfi emelleri uðruna kiþiliksiz
tavýrlar kullanarak insanlarý ve M&uuml;sl&uuml;manlarý
aldatmaktadýrlar. Y&uuml;ce Allah (cc), d&uuml;nya hayatýný gaye
edinenlerle ahiret hayatýný arzu edenlerin durumlarýný þ&ouml;yle
a&ccedil;ýklamaktadýr. &ldquo;Kim, d&uuml;nya hayatýný istiyor ise
orada, istediðimiz þeyi ona &ccedil;abuklaþtýrýrýz, sonra onu
cehenneme koyarýz, yerilmiþ, kovulmuþ olarak ona atýlýr ve kim de
ahireti ister ve o, M&uuml;&rsquo;min olarak &ccedil;aba g&ouml;sterir,
onun i&ccedil;in &ccedil;alýþýrsa, iþte onlarýn &ccedil;alýþmalarýnýn
karþýlýðý verilir. Onlara da, bunlara da Rabb&rsquo;inin ihsanýndan
geniþletiriz; Rabb&rsquo;inin ihsaný yasaklanmýþ deðildir.&rdquo;
(Ýsra, 18-19) Y&uuml;ce Allah (cc), herkese &ccedil;alýþmasýnýn
karþýlýðýný d&uuml;nya ve ahirette verecek, d&uuml;nya hayatýný
gaye edinip onun i&ccedil;in &ccedil;alýþanlarý cehenneme
s&uuml;rerken M&uuml;sl&uuml;manlarý, Rab&rsquo;lerine iman etmiþ
M&uuml;&rsquo;minler olarak O&rsquo;nun belirlediði esaslara teslim
olmuþ, hayatlarýný ona g&ouml;re d&uuml;zenlemiþ kimseler olarak
&nbsp; kendilerine vadettiði m&uuml;k&acirc;fatlarý ve g&uuml;zellikleri
l&uuml;tfedecektir. D&uuml;nya hayatýný gaye edinmiþ, bunun
i&ccedil;in Ýsl&acirc;mi deðerleri, M&uuml;sl&uuml;manlarý ve
insanlarýn duygularýný istismar etmekten &ccedil;ekinmeyen
insanlýktan yoksun kimseler, haddi aþarak, azgýnlýðý yol edinmiþlerdir.
Bu istismarcý kimselerin baþýnda, insanlarý Allah yolundan alýkoymak
i&ccedil;in Tevhidi esaslarý gizleyen bel&rsquo;amlar ile d&uuml;nyevi
kimi ama&ccedil;larýna ulaþmak i&ccedil;in M&uuml;sl&uuml;man bir
Sayfa 3.Toplam 8 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 17.12.2018 Saat: 03.12 .

g&ouml;r&uuml;nt&uuml; sergileyip M&uuml;sl&uuml;man kadýn ve
erkekleri aldatýp evlenen kimseler gelmektedir. Bel&rsquo;amlar
Bel&rsquo;amlar, baþta y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman olmak
&uuml;zere, hemen her konuda y&uuml;ce Allah&rsquo;a muhalefet
edip O&rsquo;nun indirdiði Kur&rsquo;an&rsquo;a aykýrý hareket
ederek haddi aþmaktadýrlar. Bel&rsquo;amlarýn, haddi aþmalarýnýn en
baþýnda gelen isyanlarý, hi&ccedil; kuþkusuzdur ki, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn Zatýna iman etmeleri i&ccedil;in reddedilmesini istediði
taðutu tasdik edip itaat etmeleridir. &ldquo;Andolsun biz, her millet
i&ccedil;inden: &lsquo;Allah'a kulluk edin, taðuttan
ka&ccedil;ýnýn&rsquo; diye bir Rasul g&ouml;nderdik; Allah, onlardan
kimine hidayet etti, onlardan kimi &uuml;zerine de sapýklýk hak oldu.
Ýþte yery&uuml;z&uuml;nde gezin de bakýn, yalanlayanlarýn sonu
nasýl olmuþ!&rdquo; (Nahl, 36) &ldquo;Dinde zorlama yoktur, doðruluk,
sapýklýktan elbette se&ccedil;ilip belli olmuþtur; kim taðutu ink&acirc;r
eder ve Allah&rsquo;a iman ederse, muhakkak ki o, kopmayan, saðlam
bir kulpa yapýþmýþtýr. Allah iþitendir, bilendir.&rdquo; (Bakara, 256)
Bel&rsquo;amlar, d&uuml;nyevi k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir
&ccedil;ýkar uðruna hi&ccedil;bir ahlak&icirc; deðer taþýmadan,
gereðince iman etmedikleri y&uuml;ce Allah&rsquo;tan korkmadan
Hakký batýlla bulayarak Tevhidi esaslarý gizlemekte, insanlarýn
Rab&rsquo;lerine y&ouml;nelip gereði gibi iman etmelerini engelleyerek
haddi aþmaktadýrlar. Bel&rsquo;amlar, insanlýk vasýflarýný
yitirdiklerinden y&uuml;ce Allah (cc) onlarý, salyalarýný akýtýp soluyan
k&ouml;peklere benzetmektedir. &ldquo;Onlara, kendisine ayetlerimizi
verdiðimiz fakat onlardan &ccedil;ýkýp ayrýlan, bu y&uuml;zden
þeytana tabi olup b&ouml;ylece azgýnlardan olan kiþinin haberini oku!
Eðer dileseydik elbette onu, onlarla y&uuml;kseltirdik, fakat o, yere
saplandý ve hevesinin peþine d&uuml;þt&uuml;, onun durumu, týpký þu
k&ouml;peðin durumuna benzer ki, &uuml;st&uuml;ne varsan da dilini
sarkýtýp solur, onu býraksan da dilini sarkýtýp solur. Ýþte ayetlerimizi
yalanlayan toplumun durumu budur, bu kýssayý anlat, belki
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;rler.&rdquo; (A&rsquo;raf, 175-176) Y&uuml;ce
Allah (cc), &ouml;ðrendikleri ayetlere iman edip teslim olmak, onlar
vasýtasýyla y&uuml;celip Rab&rsquo;lerine kulluk yapmak yerine, bu
ayetleri ve sahip olduklarý bilgilerini, hevalarýna uyarak kendi arzularý
i&ccedil;in kullananlarýn al&ccedil;aldýklarýný, insanlara bir ibret olarak
anlatmaktadýr. Bel&rsquo;amlar, hemen b&uuml;t&uuml;n s&ouml;z ve
davranýþlarý ile haddi aþarak vahye aykýrý hareket etmekte, hi&ccedil;
Allah&rsquo;tan korkmadan, yalan yanlýþ rivayetler, Rasulullah (as)
adýna uydurulmuþ yalanlarla insanlarý kandýrmaktadýrlar. onlara, lanet
etmekte ve onlarýn, Hidayet karþýlýðýnda sapýklýðý, maðfiret
karþýlýðýnda azabý satýn aldýklarýný bildirmektedir. &ldquo;Muhakkak
ki, a&ccedil;ýk delillerden indirdiðimiz hidayeti, biz Kitapta insanlara
a&ccedil;ýk&ccedil;a belirttikten sonra gizleyenler, iþte Allah onlara lanet
eder ve b&uuml;t&uuml;n lanet edebilenler onlara lanet eder.&rdquo;
(Bakara, 159) &ldquo;Þ&uuml;phesiz, Allah&rsquo;ýn indirdiði
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Kitap&rsquo;tan bir þey gizleyen ve onu az bir deðere satanlar, iþte
onlar, karýnlarýna ateþten baþka bir þey koymuyorlar. Allah, Kýyamet
g&uuml;n&uuml; onlarla konuþmayacak ve onlarý temizlemeyecektir;
onlar i&ccedil;in acýklý bir azap vardýr. Ýþte onlar, hidayet
karþýlýðýnda sapýklýðý, maðfiret karþýlýðýnda azabý satýn alan
kimselerdir; ateþe karþý ne kadar da dayanýklýdýrlar(!)&rdquo; (Bakara,
174-175) D&uuml;nyevi k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve ge&ccedil;ici bir
&ccedil;ýkar i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; yalaný, istismarý,
hi&ccedil;bir ahlaki deðer taþýmadan yapmaktan &ccedil;ekinmeyen
bel&rsquo;amlar, Rab&rsquo;lerine kulluk yapmak i&ccedil;in en
g&uuml;zel bi&ccedil;imde yaratýldýklarý insan olma vasýflarýný
kaybetmiþ kimselerdir. Onlarýn, Rab&rsquo;lerine iman etmeleri
i&ccedil;in &ouml;ncelikle insan olma vasýflarýný kazanmalarý gerekir.
Bu nedenle bel&rsquo;amlara tavsiyemiz, haddi aþmamalarý ve
&ouml;ncelikle insan olmalarýdýr. Bel&rsquo;amlarýn, insani
vasýflarýný kuþanmadan Rab&rsquo;lerine iman etmeleri hi&ccedil;bir
þekilde m&uuml;mk&uuml;n deðildir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
y&uuml;ce Allah (cc) Zatýna kulluk yapmalarý i&ccedil;in insanlarý en
g&uuml;zel bi&ccedil;imde yaratmýþtýr, yapýp ettikleri ile esfele Safiline
d&ouml;nderilenlerin, þerefli bir unvan olan y&uuml;ce Allah&rsquo;a
iman ve kulluk yapmalarý elbette imk&acirc;nsýzdýr. Evli kadýn ve
erkeklerin haddi aþmalarý Evlilikle ilgili olarak Kur&rsquo;ani
M&uuml;cahede dergimizin 51. sayýsýnda Evlilik hayatýna, kiþinin
taþýdýðý deðer yargýlarý y&ouml;n verir baþlýklý yazýmýzda insanlarýn
evliliði hangi d&uuml;þ&uuml;ncelerle oluþturduklarýný yazmýþ, bunlarý
þu þekilde isimlendirmiþtir. - Ýsl&acirc;mi duyarlýlýkla, - Sevgi, aþk
tutkusuyla, - Maddi refah d&uuml;þ&uuml;ncesiyle, - Yalnýzlýktan
kurtulma isteðiyle, - Ýdeolojik birliktelik duygusuyla, Kapitalist zihniyetin
insanlarýn zihinlerini iþgal etmesi ile &ouml;zellikle halkýnda
M&uuml;sl&uuml;manlarýn da bulunduðu &uuml;lkelerde yaþayanlar, bu
iþgalin tesiri altýnda kalarak Rab&rsquo;lerinin rýzasýný unutarak
d&uuml;nya hayatýný &ouml;ncelemeye kalkýþtýlar. Bunun
&uuml;zerine imani y&ouml;nden zayýf, Rab&rsquo;lerini yeterince
tanýmamýþ kimseler, d&uuml;nya hayatýný ve maddeyi
&ouml;nceleyince aile hayatlarýnda sýkýntýlar baþlamýþ, giderek
yuvalarýn yýkýlmasýna neden olmuþtur. Yukarýdaki baþlýklardan Maddi
refah d&uuml;þ&uuml;ncesiyle ve Yalnýzlýktan kurtulma isteðiyle
oluþturulan ancak iþleri bittiðinde sona erdirilen evlilikler, genelde kiþiliði
oluþmamýþ, maddeyi &ouml;ncelemiþ, &ccedil;ýkarcý,
ikiy&uuml;zl&uuml;lerin baþvurduklarý onursuzca bir davranýþtýr.
Bunlar, Kur&rsquo;an&rsquo;da belirtildiði &uuml;zere Ýman edenlere
rastladýklarýnda inanmýþ g&ouml;r&uuml;n&uuml;r, d&uuml;nya
hayatýný gaye edinen þeytanlarýyla baþbaþa kaldýklarýnda s&ouml;z
ve tavýrlarý ile iman edenleri alaya alanlar gibidir. &ldquo;Ýnsanlardan
kimi, &lsquo;Allah&rsquo;a ve ahiret g&uuml;n&uuml;ne iman
ettik&rsquo; derler, onlar, M&uuml;&rsquo;minlerden deðildir.
Allah&rsquo;ý ve iman edenleri aldatmaða &ccedil;alýþýrlar,
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kendilerinden baþkasýný aldatmazlar, þuurunda deðiller.&rdquo;
(Bakara, 8-9) &ldquo;Ýman edenlerle karþýlaþtýklarý zaman;
&lsquo;Ýman ettik&rsquo; derler, fakat þeytanlarýyla baþbaþa
kaldýklarýnda; &lsquo;Þ&uuml;phesiz biz sizinle beraberiz, biz sadece
alay edicileriz&rsquo; derler. Allah, onlarla alay eder ve onlara
s&uuml;re verir, tuðyanlarý i&ccedil;erisinde dolaþýr dururlar.&rdquo;
(Bakara, 14-15) Haddi aþan, haddini bilmez kimselerden bazýlarý da
M&uuml;sl&uuml;man erkek ve kadýnlarla evlenen kadýn ve erkeklerdir.
Bunlar, M&uuml;sl&uuml;man bir erkek ya da kadýnla evleninceye
kadar her t&uuml;rl&uuml; duygu s&ouml;m&uuml;r&uuml;s&uuml;
i&ccedil;erisine girip m&uuml;nafýk&ccedil;a tavýrlar sergileyerek
M&uuml;sl&uuml;man þahsiyetlerin deðerlerini, samimiyetlerini istismar
ederek onlardan g&ouml;r&uuml;n&uuml;rler. Ancak evlilik baðýný
oluþturduktan sonra her vesile ile ikide bir evliliði sona erdireceklerini
s&ouml;yleyip M&uuml;sl&uuml;man þahsiyetler &uuml;zerinde
s&uuml;rekli bir baský oluþturmaya &ccedil;alýþýrlar. Kur&rsquo;ani ve
yaþamsal hayatta ge&ccedil;erli bir nedenleri bulunmadýðý halde
ama&ccedil;larýna ulaþmanýn verdiði aþaðýlýk bir d&uuml;þ&uuml;nce
ile sudan sebepler uydurarak evliliklerini bitirecekleri tehdidini,
Demokles&rsquo;in kýlýcý gibi ikide bir kullanan istismarcý kadýn ve
erkek zavallýlar bilmelidirler ki, M&uuml;sl&uuml;man erkek ve kadýn
þahsiyetler, Rab&rsquo;lerinin rýzasýnýn kazanmak i&ccedil;in
oluþturduklarý evliliklerini ayný d&uuml;þ&uuml;nce ile hi&ccedil;
d&uuml;þ&uuml;nmeden sona erdirirler. Kendilerini bulunmaz Hint
kumaþý zannedip hadlerini aþan istismarcý kadýn ve erkekler þu
ger&ccedil;eði &ccedil;ok iyi bilmelilerdir ki, onlarýn d&uuml;nya
hayatýna &ouml;nem verdikleri deðer ile kýyasý mukabil olmayan
þekilde Rab&rsquo;lerinin rýzasýna ve inan&ccedil;larýna deðer
vermektedirler. Onlar, bu uðurda, evlilikleri de d&acirc;hil olmak
&uuml;zere, feda edemeyecekleri þey yoktur. Haddi aþanlarýn, bu
ger&ccedil;eði bilmelerinde kendileri i&ccedil;in fayda vardýr.
M&uuml;sl&uuml;man erkek ve kadýnlar i&ccedil;in tek
&ouml;l&ccedil;&uuml; ve tek deðer vardýr; o da, Kur&rsquo;ani esaslar
ve Rab&rsquo;lerinin rýzasýdýr. Bu &ouml;l&ccedil;&uuml; ve deðerlere
aykýrý d&uuml;þen her s&ouml;z ve fiil M&uuml;sl&uuml;man
þahsiyetler yanýnda hi&ccedil;bir deðere sahip deðildir. Bu nedenle
M&uuml;sl&uuml;manlar, her d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve
davranýþlarýný buna g&ouml;re d&uuml;zenlerler, d&uuml;nya
hayatýný gaye edinen m&uuml;nafýklar bilmeseler de!
M&uuml;sl&uuml;man erkek ve kadýnlarýn tertemiz duygularýný
istismar ederek m&uuml;nafýk&ccedil;a tavýrlar sergileyerek evlilik
baðýný oluþturan, sonra da iþleri bittiðinde hi&ccedil;bir ahlaki deðer
taþýmadan evliliði sona erdiren kadýn ve erkekler, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn dinini istismar edip &ccedil;ýkarlarý i&ccedil;in kullanan
Samir&rsquo;i soylu bel&rsquo;amlar gibi haddi aþan kimselerdir.
D&uuml;nyevi ve hevai arzularý i&ccedil;in ikide bir evliliði bozma
tehditleri ile M&uuml;sl&uuml;manlara þantaj yapan istismarcý kadýn ve
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erkekler, aile i&ccedil;erisinde huzursuzluða neden olduklarý gibi
y&uuml;ce Allah (cc) yanýnda da kendilerini, haddi aþmýþ zalimler
olarak sorumluluk altýna sokmakta ve acýklý bir azabý tadacak kimseler
olarak hak ettikleri cehennemde ebedi kalmak &uuml;zere gireceklerdir.
Bu nedenle haddi aþan bu istismarcý bozgunculara, haddinizi bilin,
piþmanlýðýn fayda saðlamadýðý o hesap g&uuml;n&uuml;nde kendi
elinizle kendinizi ateþe atmayýn tavsiyesinde bulunuyoruz.
M&uuml;sl&uuml;manlarla evleninceye kadar duygu
s&ouml;m&uuml;r&uuml;s&uuml; yapýp her t&uuml;rl&uuml; istismarý
kendilerine meþru g&ouml;r&uuml;p haddi aþan kadýn ve erkekler,
tevbe edip Rab&rsquo;lerine y&ouml;nelerek Ýsl&acirc;mi bir kiþilik
kuþanmadýklarý s&uuml;rece M&uuml;sl&uuml;manlarla evliliklerini
devam ettirmeleri zaten m&uuml;mk&uuml;n deðildir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar, d&uuml;nya hayatýný,
M&uuml;sl&uuml;manlar ise Rab&rsquo;lerinin rýzasýný gaye
edinmiþlerdir ki y&uuml;ce Allah (cc), vaadi ilahisi gereði, er ya da
ge&ccedil; bu beraberliði sonlandýracaktýr. &ldquo;Allah, temizi pisten
ayýrýncaya kadar, sizin bulunduðunuz þey &uuml;zerinde
M&uuml;&rsquo;minleri býrakacak deðildir&hellip;&rdquo; (Al-i Ýmran,
179) Bu, elbette her þeye þahit ve kadir olan y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
M&uuml;&rsquo;minlere bir l&uuml;tfudur ve O, elbette vadettiði
&uuml;zere M&uuml;&rsquo;minlere, daha hayýrlý eþler nasip
edecektir. &ldquo;Ger&ccedil;ekten o sizi boþarsa olabilir ki onun
Rabb&rsquo;i, þ&uuml;phesiz onun i&ccedil;in M&uuml;sl&uuml;man,
M&uuml;&rsquo;min, itaat eden, tevbe eden, anlayýþlý dul ve bakire
olan sizden daha eþlerle deðiþtirir.&rdquo; (Tahrim, 5) Rab&rsquo;lerine
tevekk&uuml;l edip teslim olmuþ M&uuml;sl&uuml;manlar, haddi aþan
eþlerinin tehditlerine elbette &ouml;nem vermezler. Onlar,
Rab&rsquo;lerine iman etmiþ, g&ouml;n&uuml;lden teslim olmuþ,
Rab&rsquo;lerinin izni olmadan hi&ccedil;bir þeyin olamayacaðýna
ger&ccedil;ekten inanmýþ kimselerdir. Selam olsun her
d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve davranýþlarýný yalnýzca
Rab&rsquo;lerini razý etmek i&ccedil;in vahye uygun yapanlara, selam
olsun Rab&rsquo;lerine g&ouml;n&uuml;lden teslim olan
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