Yazar: Ramazan YILMAZ
Tevhidi esaslarý yeterince bilmeden saptýrýcýlar bilinmez, Hakka
teslim olunmaz
Bir þeyin, bir konunun ya da bir kiþinin doðru ya da yanlýþ olduðunu
bilebilmenin yolu, &ouml;ncelikle o þey ya da konu ilgili doðrunun ne
olduðunu bilmekten ge&ccedil;er. Doðru bilinmeden yanlýþýn tespit
edilmesi m&uuml;mk&uuml;n deðildir. &Ouml;rneðin trafik kurallarý
bilinmeden yapýlan ihlalleri bilmek ya da týp ilmini bilmeden kiþilerin
rahatsýzlýðýný tespit etmek m&uuml;mk&uuml;n deðildir. Ýsl&acirc;mi
konularýn ne olduðunun ve Ýsl&acirc;m hakkýnda konuþup yazanlarýn
ger&ccedil;ekten doðru s&ouml;yleyip s&ouml;ylemediklerinin, bunlarýn
kim olduklarýnýn, kimin ger&ccedil;ekten Hakka teslim olmuþ
M&uuml;sl&uuml;man olduðunun bilinmesi i&ccedil;in de Tevhidi
esaslarýn ne olduðunun, Risalet tarihindeki Tevhidi m&uuml;cadelenin,
Risalet &ouml;nderleri ve Tevhid erleri tarafýndan nasýl yapýldýðýnýn
bilinmesi ile m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bunlar da ancak
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn gereðince okunmasý ve verilen ayetler
&uuml;zerinde d&uuml;þ&uuml;n&uuml;p tefekk&uuml;r etmekle
bilinebilir. Tevhid ve Tevhidi m&uuml;cadele ile ilgili konular
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;l&uuml;p tefekk&uuml;r edilmeden doðruya
ulaþýlmaz ve bazý kiþiler tarafýndan Ýsl&acirc;m hakkýnda
s&ouml;ylenen þeylerin ger&ccedil;ekliðinin ne olduðu hi&ccedil;bir
zaman bilinmez; bunlarý dinleyin onlara inanan kiþiler, saptýrýcýlarýn
elinde Rab&rsquo;lerini razý etmek yerine, k&uuml;f&uuml;r ve þirke
d&uuml;þerek Rab&rsquo;lerine isyan ederler.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde kendilerini Ýsl&acirc;m&rsquo;a nispet
eden toplumlarýn, Ýsl&acirc;m &uuml;zerinde bulunduklarýný,
Ýsl&acirc;m&rsquo;ý yaþadýklarýný sanarak yapýp s&ouml;yledikleri ile
y&uuml;ce Allah&rsquo;a þirk koþup isyan etmelerinin, Allah&rsquo;ýn
ve Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n &uuml;zerine iftira atmalarýnýn,
Ýsl&acirc;m diye Ýsl&acirc;m ile uzaktan yakýndan ilgisi bulunmayan bir
din ve yaþantý &uuml;zerinde bulunmalarýnýn en &ouml;nemli nedeni
iman ettiklerini zannettikleri Ýsl&acirc;m&rsquo;ý bilmemeleri,
kendilerine s&ouml;ylenenleri Kur&rsquo;an kýstasýna vurmamalarýdýr.
H&uuml;k&uuml;mler a&ccedil;ýktýr, buna g&ouml;re kýyaslayýn
Kur&rsquo;an&rsquo;da hi&ccedil;bir þey eksik deðildir, her konu
þ&uuml;pheye yer vermeyecek kadar apa&ccedil;ýk bir þekilde ortaya
konulmuþtur. Y&uuml;ce Allah (cc), aklýný kullananlarýn ve iman
edenlerin, buna g&ouml;re hareket etmelerini istemiþtir. &ldquo;Bu
Kitap, kendisinde þ&uuml;phe yoktur, muttakiler i&ccedil;in
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hidayettir.&rdquo; (Bakara, 2) &ldquo;Elif l&acirc;m ra. Bir Kitaptýr ki,
ayetleri saðlamlaþtýrýlmýþ sonra h&acirc;kim ve haberdar olan
tarafýndan g&uuml;zelce a&ccedil;ýklanmýþtýr.&rdquo; (Hud, 1)
Akleden ve ger&ccedil;ekten iman ettikleri iddiasýnda bulunanlarýn,
Ýsl&acirc;mi bir konu ya da Ýsl&acirc;m dini ile ilgili baþvuracaklarý ilk
ve en &ouml;nemli kaynak hi&ccedil; kuþkusuz
Kur&rsquo;an&rsquo;dýr. Kim tarafýndan ne s&ouml;ylenirse
s&ouml;ylenin, s&ouml;ylenen þeylerin doðru ya da yanlýþ olduklarýný
anlamak i&ccedil;in Kur&rsquo;an&rsquo;a bakýlmalý,
Kur&rsquo;an&rsquo;da kaynaðý bulunmayan iddialar reddedilmelidir.
Aksi halde bu iddialarýn kabul&uuml;, kiþinin þirk ve k&uuml;fre
d&uuml;þmesine, sapmasýna ve Rabb&rsquo;ine isyan etmesine neden
olur. Y&uuml;ce Allah (cc), insanlarý þeytan ve taraftarlarýna karþý
uyarmakta g&ouml;nderdiði a&ccedil;ýk delillerden hareket ederek
yanlýþa d&uuml;þmemeleri konusunda uyarmaktadýr. &ldquo;Ey iman
edenler, hepiniz birlikte kurtuluþa erin, ancak þeytanýn adýmlarýný
izlemeyin, muhakkak ki o size apa&ccedil;ýk d&uuml;þmandýr.
A&ccedil;ýk deliller size geldi, sonradan þayet ger&ccedil;ekten yanlýþa
d&uuml;þerseniz, o halde bilini ki þ&uuml;phesiz Allah azizdir,
h&acirc;kimdir.&rdquo; (Bakara, 208-209)
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki, sapmalarýn asýl nedeni kiþilerin,
Rab&rsquo;lerinden gelen apa&ccedil;ýk delillere g&ouml;re hareket
etmeyiþleridir. Bunu fýrsat bilen þeytan ve þeytanýn dostlarý Samiri
soylu saptýrýcýlar, kendi yanlarýndan uydurduklarý kuruntularý ya da
anlamlarýný &ccedil;arpýttýklarý Kur&rsquo;ani kavramlarý Ýsl&acirc;m
diye insanlara anlatmakta, onlarýn Rab&rsquo;lerine þirk koþmalarýna
neden olmaktadýrlar. Kur&rsquo;ani &ouml;l&ccedil;&uuml; nettir, her
þeyin bir delili vardýr, Y&uuml;ce Allah (cc), Kur&rsquo;an&rsquo;da her
þeyi a&ccedil;ýklamýþ, insanlarýn Kur&rsquo;an&rsquo;dan hesaba
&ccedil;ekileceklerini haber vermiþ, s&ouml;ylenip yapýlacak her þeyin,
mutlaka Kur&rsquo;an&rsquo;a ve apa&ccedil;ýk bir delile
dayandýrýlmasýný istemiþ, delilsiz ve hevai hareket edenlerin
sapacaklarýný bildirmiþtir. &ldquo;Size ne oldu, nasýl h&uuml;k&uuml;m
veriyorsunuz! Hi&ccedil; mi d&uuml;þ&uuml;nm&uuml;yorsunuz! Yoksa
sizin a&ccedil;ýk bir deliliniz mi var. O halde getirin kitabýnýzý
ger&ccedil;ekten doðrulardan iseniz.&rdquo; (Saffat, 154-157)
&ldquo;Neyiniz var, nasýl h&uuml;k&uuml;m veriyorsunuz, yoksa sizin
bir kitabýnýz var, ondan mý &ouml;ðreniyorsunuz; ger&ccedil;ekten
sizin onda tercih ettiðiniz mi var; yoksa sizin i&ccedil;in
&uuml;zerimizde, kýyamete kadar s&uuml;recek yeminler mi var,
mutlaka sizin h&uuml;kmettiðiniz þey olacak!&rdquo; (Kalem, 36-39)
Kur&rsquo;an&rsquo;dan delillendirilmeyen her s&ouml;z, velev ki
Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnete uygun da olsa yanlýþtýr, hatalýdýr, delil
alýnmaz, onunla hareket edilmez. Kur&rsquo;ani olmayan s&ouml;z ve
davranýþlarý alanlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;ý deðil, s&ouml;z&uuml;n
sahibini ilah edinmiþlerdir. Ýlim ehlinden Eb&ucirc; Hanife (r.aley),
&ldquo;Bir kimse, birisine bir þey sorduðu zaman, kendi okuma
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yazmasý bile olmasa, mutlaka o s&ouml;z&uuml;n kaynaðýný sorsun.
&rdquo; diyerek k&ouml;r&uuml; k&ouml;r&uuml;ne taklit&ccedil;ilikten
ka&ccedil;ýnmasýný istemiþtir. Ýnsanlar, Kur&rsquo;an kaynaklý
s&ouml;zlerin yerine hoca, &acirc;lim, aðabey, þeyh olarak kabul
ettikleri kiþilerin s&ouml;zlerini esas aldýklarý ve bunlarý
Kur&rsquo;an&rsquo;dan araþtýrmadýklarý i&ccedil;in
Ýsl&acirc;m&rsquo;dan bihaber kalmýþlar ve giderek
s&ouml;z&uuml;n&uuml; aldýklarý kiþileri kutsar hale gelmiþlerdir.
Bunlar, þirk ve k&uuml;fre sapýp Rab&rsquo;lerine isyan ettiklerinin bile
farkýna varmamýþlar, cehalet i&ccedil;erisinde yaþadýklarý halde
kendilerinin M&uuml;sl&uuml;man olduklarýný zannetmiþlerdir. Risalet
&ouml;nderlerinin hayatlarý ve m&uuml;cadeleleri en g&uuml;zel
&ouml;rnektir Kendilerine s&ouml;ylenen sa&ccedil;ma sapan her
s&ouml;z&uuml; Ýsl&acirc;m, o sa&ccedil;malýklarý s&ouml;yleyenleri
&acirc;lim zanneden toplumlarýn en b&uuml;y&uuml;k &ccedil;ýkmazý
iman ettiklerini zannettikleri Kur&rsquo;an&rsquo;ý hi&ccedil; ya da
yeterinde anlamamalarý, Tevhidi m&uuml;cadelenin nasýl yapýldýðýný
bilmemeleri, Risalet &ouml;nderlerini ve Tevhid erlerini yeterince
tanýmamalarýdýr. Y&uuml;ce Allah (cc), Risalet &ouml;nderlerinin
m&uuml;cadelelerini ve hayatlarýný vermiþ, iman edenlerden bunlarýn
&ouml;rnek edinilmesini istemiþtir. &ldquo;Andolsun onlarýn
kýssalarýnda akýl s&acirc;hipleri i&ccedil;in ibret vardýr; bu,
uydurulacak bir s&ouml;z deðildir; velakin kendinden &ouml;ncekilerin
doðrulanmasý ve her þeyin a&ccedil;ýklamasý; iman eden topluluk
i&ccedil;in bir hidayet ve rahmettir.&rdquo; (Yusuf, 111) &ldquo;Sana,
rasullerin haberlerinden her þeyi anlatýyoruz; onda, senin kalbini
saðlamlaþtýracak þeyler vardýr; bunun i&ccedil;inde sana Hak,
M&uuml;&rsquo;minler i&ccedil;in &ouml;ð&uuml;t ve ibret
gelmiþtir.&rdquo; (Hud, 120) &ldquo;Muhakkak ki Ýbrahim&rsquo;de ve
onunla beraber bulunanlarda sizin i&ccedil;in g&uuml;zel bir &ouml;rnek
vardýr; o zaman kavimlerine &lsquo;Elbette biz, sizden ve
Allah&rsquo;tan baþka itaat ettiklerinizden uzaðýz, sizi ink&acirc;r
ediyoruz. Siz, bir tek Allah&rsquo;a iman edinceye kadar sizinle bizim
aramýzda s&uuml;rekli bir d&uuml;þmanlýk ve nefret ortaya
&ccedil;ýkmýþtýr&rsquo; demiþlerdi&hellip;&rdquo; (M&uuml;mtehine,
4) Y&uuml;ce Allah (cc), iman edenlerin, Risalet &ouml;nderlerinin
hayatlarýný aynen almalarýný, onlar gibi Rab&rsquo;lerini razý edecek
þekilde hareket etmelerini ve Tevhidi m&uuml;cadeleyi onlar gibi ortaya
koymalarýný istemiþ, ancak bu durumda iman ederek Zatýný razý
edebileceklerini bildirmiþtir. Ýsl&acirc;mi doðrularýn bilinmesinin tek
kaynaðý Kur&rsquo;an, bu doðrularýn nasýl pratize edilip
yaþandýðýnýn en g&uuml;zel &ouml;rneði, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
&ouml;nemle bildirdiði Rasulullah (as)&rsquo;dýr. Bunlarýn dýþýndaki
her kitap, her &ouml;rneklik insaný þirk ve k&uuml;fre sokup
Rabb&rsquo;ine isyan ettirebilir. &ldquo;Andolsun, sizin i&ccedil;in
Allah&rsquo;ýn Rasul&uuml;&rsquo;nde, Allah&rsquo;a ve ahiret
g&uuml;n&uuml;ne kavuþmayý uman ve Allah&rsquo;ý &ccedil;ok anan
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kimseler i&ccedil;in, en g&uuml;zel bir &ouml;rnek vardýr.&rdquo;
(Ahzab, 21) &ldquo;Allah ve Rasul&uuml;, bir iþte h&uuml;k&uuml;m
verdiði zaman, M&uuml;&rsquo;min erkek ve kadýn i&ccedil;in o iþi
kendilerine g&ouml;re se&ccedil;me hakký yoktur, kim Allah'a ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne karþý gelirse, muhakkak apa&ccedil;ýk bir
sapýklýða d&uuml;þer.&rdquo; (Ahzab, 36) Kur&rsquo;ani
h&uuml;k&uuml;mler ve bu h&uuml;k&uuml;mlerin apa&ccedil;ýk bir
þekilde bildirdiði Tevhidi esaslar ve Ýsl&acirc;mi ger&ccedil;ekler, her
akýl sahibinin anlayabileceði þekilde kuþkuya yer vermeyecek þekilde
ortada iken bunlardan gafil olan kimseler, ya sokak
k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ile ya da geleneksel k&uuml;lt&uuml;r kalýplarý
ile din adýna bilgiler edinmektedirler. Bunun sonucunda Allah&rsquo;a
ve Rasul&uuml;&rsquo;ne karþý gelerek sapmakta, þirk ve k&uuml;fre
girip Rab&rsquo;lerine isyan etmektedirler. Risalet &ouml;nderlerinin
m&uuml;cadelelerine uymayan her s&ouml;z ve hareket,
k&uuml;f&uuml;r ve þirktir Y&uuml;ce Allah (cc), Risalet
&ouml;nderlerinin m&uuml;cadelelerini vermiþ, yapýlacak Tevhidi bir
m&uuml;cadelenin mutlaka onlarýn m&uuml;cadelesine uygun
olmasýný istemiþtir. Risalet &ouml;nderlerinin Tevhidi
m&uuml;cadelelerine bakýldýðýndan onlar, aþaðýda belirtilen
esaslardan hareket etmiþlerdir. Taðutu reddetmiþ, Tevhidi davette
onlardan izin almamýþlardýr Risalet &ouml;nderlerinin g&ouml;nderiliþ
amacý, taðutun reddedilerek yalnýzca y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn Tek
ilah, Rab ve Melik olarak kabul edilmesidir ki bu, zaten &ldquo;La ilahe
illallah&rdquo; kelime-i Tevhid ile y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman etmek
i&ccedil;in ilk s&ouml;zlenen s&ouml;zd&uuml;r. &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) Taðutu reddedenler, Rab&rsquo;lerine
iman etmiþ hidayete ermiþken taðutu reddetmeyenlere sapýklýk hak
olmuþtur. Bu nedenle taðutu, yani beþeri t&uuml;m sistemleri
reddetmeyenler, hi&ccedil;bir zaman iman edip hidayete eremezler,
M&uuml;sl&uuml;man olamazlar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; taðut
reddedilmeden y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman etmek
m&uuml;mk&uuml;n deðildir. &ldquo;Dinde zorlama yoktur, doðruluk,
sapýklýktan elbette se&ccedil;ilip belli olmuþtur; kim taðutu&nbsp;
ink&acirc;r eder ve Allah&rsquo;a iman ederse, muhakkak ki o,
kopmayan, saðlam bir kulpa yapýþmýþtýr. Allah iþitendir,
bilendir.&rdquo; (Bakara, 256) Bu ve benzer ayetlere g&ouml;re bir
kimse, taðutu reddetmediði m&uuml;ddet&ccedil;e namaz kýlsa,
oru&ccedil; tutsa ve bireysel t&uuml;m ibadetleri eksiksiz yapmýþ olsa
da y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman etmemiþtir.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde taðuti beþeri sistemlere oy veren, oy
verilmesini isteyen kimseler, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn deðil taðutun
kulu olmuþlardýr. Risalet &ouml;nderleri, idaresi altýnda yaþadýklarý
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taðuttan izin almadan davet yapmýþlardýr Hi&ccedil;bir Risalet
&ouml;nderi, idaresi altýnda yaþadýðý sistemlerden,
diktat&ouml;rlerden davet yapmak i&ccedil;in izin almamýþtýr.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman ve insanlarý
Tevhidi esaslara davet, yalnýzca y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn belirlediði
esaslara g&ouml;re yapýlýr, bunun dýþýndaki her yol ve y&ouml;ntem
reddedilir. Tevhidi esaslara karþý &ccedil;ýkan þirk ve k&uuml;f&uuml;r
ehli diktat&ouml;r ve toplumun &ouml;nce gelen ink&acirc;rcýlarý,
Rasullerden kendilerinden izin almalarýný ve yasalarýna uymalarýný
istemiþlerdir. Ancak onlar, kesin bir dille k&uuml;f&uuml;r ve þirk ehlinin
talebini reddetmiþlerdir. &ldquo;Kavminden b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k
taslayan ileri gelenler dediler ki: &lsquo;Ey Þuayb, mutlaka seni ve
seninle beraber iman edenleri kentimizden &ccedil;ýkarýrýz ya da
milletimize d&ouml;nersiniz!&rsquo; Dedi ki: &lsquo;Þayet biz hoþ
g&ouml;rmesek de mi? Allah, bizi sizin dininizden kurtardýktan sonra
eðer tekrar ona d&ouml;nersek, Allah&rsquo;ýn &uuml;zerine yalan
atmýþ oluruz. Rabb&rsquo;imiz Allah, dilemedikten sonra ona
d&ouml;nmemiz, bizim i&ccedil;in olur þey deðildir. Rabb&rsquo;imiz,
bilgice her þeyi kuþatmýþtýr. Biz Allah'a tevekk&uuml;l ettik;
Rabb&rsquo;imiz, bizimle kavmimizin arasýný Hak ile a&ccedil;;
þ&uuml;phesiz Sen, a&ccedil;anlarýn en iyisisin!&rdquo; (A&rsquo;raf,
88-89) &ldquo;Fir'avn, dedi ki: &lsquo;Size izin vermeden &ouml;nce
ona iman ettiniz! Þ&uuml;phesiz bu, halkýný oradan &ccedil;ýkarmak
i&ccedil;in þehirde kurduðunuz bir tuzaktýr; ancak yakýnda bileceksiniz!
Elbette ellerinizi ve ayaklarýnýzý &ccedil;aprazlama keseceðim, sonra
hepinizi asacaðým!&rsquo; dedi. Dediler ki: &lsquo;Þ&uuml;phesiz biz
Rabb&rsquo;imize d&ouml;neceðiz! Sen bizden, bize geldiðinde
Rabb&rsquo;imizin ayetlerine iman etmemiz dýþýnda intikam
almýyorsun; (ey) Rabb&rsquo;imiz, &uuml;zerimize sabýr boþalt ve bizi
M&uuml;sl&uuml;manlar olarak &ouml;ld&uuml;r!&rdquo; (A&rsquo;raf,
123-126) Mekke M&uuml;þrikleri, Hz. Muhammed (as)&rsquo;a
davetini, kendi istedikleri þekilde yapýlmasý karþýlýðýnda baþlarýna
ge&ccedil;mesi de dahil, bir&ccedil;ok teklifte bulunmuþlar, ancak o,
&ldquo;G&uuml;neþi sað elime, Ay&rsquo;ý da sol elime koysanýz yine
olmaz&rdquo; diyerek kesin bir þekilde reddetmiþtir. Reddetmeliydi, aksi
halde þu uyarýnýn sonucuna uðrayabilirdi. &ldquo;Ger&ccedil;ekten
neredeyse seni, sana vahyettiðimizden ayýrýp ondan baþkasýný
&uuml;st&uuml;m&uuml;ze iftira atman i&ccedil;in kandýracaklardý, iþte
o zaman seni dost edinirlerdi. Eðer biz seni ger&ccedil;ekten
saðlamlaþtýrmamýþ olsaydýk, neredeyse onlara biraz yanaþacaktýn, O
zaman sana hayatýn iki kat ve &ouml;l&uuml;m&uuml;n iki katýný
tattýrýrdýk, sonra bize karþý kendine bir yardýmcý bulamazdýn.&rdquo;
(Ýsra, 73-75) &ldquo;Þayet o, bazý s&ouml;zleri uydurup bize atfen
s&ouml;yleseydi, Biz de onun saðýný alýrdýk, sonra onun can
damarýný keserdik, sizden hi&ccedil;bir kimse de ona engel
olamazdý.&rdquo; (Hakka, 44-47) Kur&rsquo;ani h&uuml;k&uuml;mler
bu denli a&ccedil;ýk ve Risalet &ouml;nderleri, k&uuml;f&uuml;r ve þirk
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ehline ve taðuta karþý bu denli net tavýr koyarlar iken
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde zillet i&ccedil;erisinde taðuti sistemlerden
izin alýnarak a&ccedil;ýlmýþ vakýf ve derneklerde anlatýlan dinin
Ýsl&acirc;m ile o dini anlatanlarýn M&uuml;sl&uuml;manlýk ile uzaktan
yakýndan hi&ccedil;bir ilgilerinin bulunmadýðý aþik&acirc;rdýr. Bu
Samiri soylu bel&rsquo;amlar, vakýf ve dernek a&ccedil;arak
Ýsl&acirc;m adýna bir þeyler anlatmalarý, S&uuml;nnetullahtaki davet
metoduna aykýrý, Risalet &ouml;nderlerine ve Tevhid erlerine ihanet ve
hakarettir. Þirk ve k&uuml;f&uuml;r yuvalarýna giden, Samiri soylu
bel&rsquo;amlarý dinleyen bir kimse, S&uuml;nnetullaha aykýrý hareket
etmiþ, Risalet &ouml;nderlerine ve Tevhid erlerine yapýlan hakarete
ortak olmuþ, þirk ve k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erisine girmiþ,
Rabb&rsquo;ine isyan etmiþtir. Risalet &ouml;nderleri, yaptýklarý davet
karþýlýðýnda herhangi bir &uuml;cret almamýþlardýr Tevhidi esaslarýn
insanlara ulaþtýrýlmasýný emreden y&uuml;ce Allah&rsquo;týr ve
yapýlan davetin karþýlýðýný da verecek ancak odur. Risalet
&ouml;nderleri ve Tevhid erleri, ecirlerini Rab&rsquo;lerinden
bekleyerek davet g&ouml;revlerini yapmýþ, insanlardan maddi, manevi
bir &uuml;cret talep etmemiþlerdir. &ldquo;O zaman kardeþleri Nuh
onlara demiþti ki: &lsquo;Sakýnmaz mýsýnýz?&rsquo; Þ&uuml;phesiz
ben, sizin i&ccedil;in emin bir Rasul&uuml;m, o halde Allah&rsquo;tan
korkun ve bana itaat edin! Ben sizden, buna karþý hi&ccedil;bir
&uuml;cret istemiyorum, muhakkak ki benim &uuml;cretim, ancak
&acirc;lemlerin Rabb&rsquo;ine aittir.&rdquo; (Þuara, 106-109) Hz. Nuh
(as)&rsquo;dan baþlayan bu &uuml;cretsiz davet, son Rasul Hz.
Muhammed (as)&rsquo;a kadar aynen devam edip gelmiþ, onlarýn izini
takip eden Tevhid erleri de onlar gibi hareket etmiþtir. &ldquo;Þehrin
uzak yerinden bir adam, koþarak geldi, dedi ki: &lsquo;Ey kavmim, tabi
olun bu g&ouml;nderilen el&ccedil;ilere; sizden bir &uuml;cret
istemeyenlere tabi olun, onlar, hidayete ermiþlerdir.&rdquo; (Yasin,
20-21) G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, vakýf ve dernek gibi þirk ve
k&uuml;f&uuml;r yuvalarýnda yuvalana Samiri soylu bel&rsquo;amlar,
Ýsl&acirc;m&icirc; daveti ticari bir meta olarak g&ouml;r&uuml;p
Allah&rsquo;ýn ayetlerini kullanarak meal, kitap, dergi vs.
&ccedil;ýkararak bir kazan&ccedil; elde emektedirler. Bunlar, Hakký
batýlla bulayýp ger&ccedil;ekleri gizledikleri, kendi yanlarýndan
uydurduklarýný din diye anlattýklarý ve ayetleri kullanarak kazan&ccedil;
elde ettikleri i&ccedil;in y&uuml;ce Allah&rsquo;tan bir ecir
alamayacaklarý gibi tam aksine kazandýklarý ile Rab&rsquo;lerinin
lanetine uðramýþ, karýnlarýna ateþ doldurmuþlardýr. &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
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;
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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) Ayetleri kullanarak kazan&ccedil; elde eden saptýrýcýlar,
iþledikleri k&uuml;f&uuml;r ve þirki, i&ccedil;erisinde bulunduklarý
tuðyan ve sapýklýðý meþru g&ouml;stermek i&ccedil;in elde ettikleri
kazan&ccedil;larý: &ldquo;Matbaa parasý, masraflar, kitap ve
dergilerden elde edilen paralarý &ouml;ðrencilere veriyoruz&rdquo;
yalanlarý ile savunmaya kalkýþmaktadýrlar. Bunlar, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn lanetine maruz kaldýklarýný bile bile bu davranýþlarýný
s&uuml;rd&uuml;rmekte, bir de bunu savunmak adýna yalanlar
uydurmaktadýrlar. Ayetleri satarak kazan&ccedil; elde edenlerin kitap ve
dergilerini almak, onlarýn ateþlerine katkýda bulunmak, iþledikleri
k&uuml;f&uuml;r ve þirklerine ortak olmaktýr. Risalet &ouml;nderleri,
diðer insanlarla ayný &ouml;zelliklere ve konuma sahiptiler Risalet
&ouml;nderlerinin hi&ccedil;biri, bulunduðu konum gereði
b&ouml;b&uuml;rlenmemiþ, kendisini diðer iman edenlerden
&uuml;st&uuml;n g&ouml;rmemiþ, insanlardan farklarý bulunmadýðýný
ifade etmiþlerdir. De ki: &lsquo;Þ&uuml;phesiz ben de sizin benzeriniz
bir insaným; bana, ilahýnýzýn muhakkak bir tek ilah olduðu vahyediliyor.
&Ouml;yleyse kim, Rabb&rsquo;ine kavuþmayý umuyorsa salih amel
yapsýn ve kesinlikle Rabb&rsquo;ine ibadete hi&ccedil; kimseyi ortak
etmesin.&rdquo; (Kehf, 110) &ldquo;De ki: &lsquo;Size, Allah'ýn
hazineleri yanýmdadýr, demiyorum, gaybý da bilmem ve size
ger&ccedil;ekten ben meleðim' de demiyorum; þ&uuml;phesiz ben,
sadece bana vahyolunan þeye tabi oluyorum&rsquo; De ki:
&lsquo;&Acirc;m&acirc; ve g&ouml;ren eþit midir, artýk
d&uuml;þ&uuml;nm&uuml;yor musunuz?&rdquo; (En&rsquo;am, 50)
Risalet &ouml;nderlerinin hi&ccedil;biri, kendisini diðer insanlardan
farklý g&ouml;rmemiþ, onlar &uuml;zerinde misyon ve konum olarak
kendisini &uuml;st&uuml;n g&ouml;rmemiþtir. Oysa
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde Ýsl&acirc;m&rsquo;ý anlatan bir&ccedil;ok
kimse, &uuml;&ccedil;beþ kelime, birka&ccedil; ayet okuyunca ve bazý
kimselerin kendilerine &ldquo;Hocam, aðabey&rdquo; gibi iltifatlarda
bulununca kendilerini adeta Kaf daðýnda g&ouml;rmekte, kibir ve
b&ouml;b&uuml;rlenme duygusuyla hareket etmekte, kendilerine
yapýlan herhangi bir itiraz hakaret kabul etmektedirler. Kendilerini Kaf
daðýnda g&ouml;renler, hevalarýný ilah edindiklerinin, bu tavýrlarý ile
Rab&rsquo;lerine isyan ettiklerinin ve Rab&rsquo;lerinin onlarýn bu
tavýrlarýný sevmediðinin farkýna varmadan hareketlerini
s&uuml;rd&uuml;rmektedirler. Bu kimseler, baþka insanlarla
kaynaþmayý, onlarla kardeþlik hukuku i&ccedil;erisinde hareket etmeyi
d&uuml;þ&uuml;nmezler, &ccedil;evrelerindeki insanlar &uuml;zerinde
&ouml;nder duygusuyla hareket etmektedirler. Hevalarýný ilah edinen
kimseler, Ýsl&acirc;m&icirc; s&ouml;ylemlerinin, Tevhidi sloganlarýnýn
kendileri &uuml;zerinde bulunup bulunmadýðýný
d&uuml;þ&uuml;nmezler, kendileri d&ouml;rt d&ouml;rtl&uuml;k olmuþ
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tavrý ile s&uuml;rekli insanlara bir þeyler anlatýrlar ya da baþkalarýný
eleþtirirler. Bunlardan bazýlarý, s&ouml;yleyecek bir þeyleri kalmayýnca
g&uuml;ndemde kalmak i&ccedil;in y&uuml;ce Allah&rsquo;a ve
Rasulleri&rsquo;ne dil uzatýr, iftira atarlar. Sonu&ccedil; olarak Kimin ne
olduðunu, kimin Hak &uuml;zerinde bulunduðunu, s&ouml;ylenip
yazýlanlarýn ne derece Ýsl&acirc;m&icirc; ve Tevhidi esaslara uygun
olduðunu bilmek isteyen bir kimse, Kur&rsquo;an&rsquo;a bakmalý,
rasullerin m&uuml;cadele metotlarýný okumalý, bu kiþi ve
s&ouml;ylemlerini onlarla kýyaslamalýdýr. Ýþte o durumda
ger&ccedil;eði net olarak g&ouml;recek, kendisini saptýracak olanlardan
uzaklaþarak Rabb&rsquo;ine y&ouml;nelecektir. Aksi halde þaþkýnlýk
i&ccedil;erisinde k&uuml;f&uuml;r ve þirke d&uuml;þerek sapacaktýr.
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