Yazar: Ramazan YILMAZ
Kur’ani Kavramlarý Gerçek Anlamlarýyla Kullanmak-1 TEVHÝD
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn net anlaþýlmasý, buna baðlý olarak Tevhidi
esaslarýn a&ccedil;ýk&ccedil;a &ouml;ðrenilmesi ve y&uuml;ce
Allah&rsquo;a hakkýyla iman edilmesi, ancak Kur&rsquo;ani
kavramlarýn ger&ccedil;ek anlamlarý ile bilinmesi halinde
m&uuml;mk&uuml;n olabilir. Tarihsel s&uuml;re&ccedil;te insanlar,
kendilerine ulaþan ilahi duyurularý net anlýyor, ona g&ouml;re&nbsp;
tavýr belirliyor, iman ve k&uuml;f&uuml;rlerini ona g&ouml;re ortaya
koyuyorlardý. Risalet tarihi boyunca Tevhidi m&uuml;cadelede, Hak
batýl, Tevhid þirk taraftarlarý, kendilerine ulaþtýrýlan ilahi mesajýn
kendilerinden ne istediðini, nasýl bir sorumluluk altýna gireceklerini
biliyor, iman ya da ink&acirc;rlarýný ona g&ouml;re belirliyorlardý. Bu
s&uuml;re&ccedil;, son Nebi Hz. Muhammed (as)&rsquo;a kadar devam
etmiþ, insanlar, tavýrlarýný bilin&ccedil;li bir þekilde ortaya koymuþ,
konumlarýný ona g&ouml;re belirlemiþlerdi. Hz. Muhammed (as) ve
Hulefai Raþidin d&ouml;neminden sonra saltanat, &ccedil;ýkar, kavim,
kabile ve ýrk&icirc; taassubun &ouml;n plana &ccedil;ýkmasý, saltanat
ve d&uuml;nyevi ihtiraslarýn her þeyden &ouml;nemli
g&ouml;r&uuml;lmesi &uuml;zerine Kur&rsquo;ani kavramlarýn
anlamlarý ile oynanmaya, kavramlarýn anlamlarý ona g&ouml;re
deðiþtirilmeye baþlanmýþ, &ouml;yle ki, daha da ileri gidilerek
Rasulullah (as) &uuml;zerine iftira atýlarak yalan s&ouml;zler
uydurulmuþtur. &ldquo;S&ouml;zlerini bozmalarý sebebiyle onlarý
lanetledik ve kalplerini katý yaptýk; kelimelerin yerlerini deðiþtirdiler, o
nedenle &ouml;ð&uuml;tlenen þeyi muhafaza etmediler ve unuttular.
Onlardan pek azý hari&ccedil;, onlarýn hainliklerine daima muttali
olursun, bu y&uuml;zden onlardan vazge&ccedil; ve
y&uuml;z&ccedil;evir, þ&uuml;phesiz Allah, g&uuml;zel davrananlarý
sever.&rdquo; (Maide, 13) Mezhep ve grup taassubu, Kur&rsquo;ani
kavramlardaki anlam deðiþikliðini hýzlandýrmýþtýr Mezhep&ccedil;iliðin
ortaya &ccedil;ýkmasý, grup taassubunun dini hassasiyetten
&ouml;nemli g&ouml;r&uuml;lmesi, Kur&rsquo;ani kavramlarda yapýlan
tahribatý daha da artýrmýþ, uydurulan s&ouml;zlerle Rasulullah (as)
adeta y&uuml;ce Allah&rsquo;a karþý bir muhalif gibi g&ouml;sterme
&ccedil;abasýna girilmiþtir. Kur&rsquo;an&rsquo;a karþý
a&ccedil;ýk&ccedil;a cephe alma cesareti g&ouml;stermeyen
mezhep&ccedil;i ve grup&ccedil;u sapýklar, Rasulullah (as)&rsquo;a
atfen uydurduklarý yalanlarla Kur&rsquo;an&rsquo;ýn mana ve
mesajýný, kavramlarýn ger&ccedil;ek anlamlarýný, isteklerine uygun
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deðiþtirmeye &ccedil;alýþmýþlardýr. Bu d&ouml;nemlerde yapýlan meal
ve tefsirlerin bir&ccedil;oðu, bu deðiþtirilen Kur&rsquo;ani kavramlarýn
etkisinde kalýnarak yapýlmýþ, bu nedenle Kur&rsquo;ani mesaj, ilk nazil
olduðu d&ouml;nemden &ccedil;ok farklý ve Tevhidi i&ccedil;erikten
uzak bir þekilde insanlara ulaþtýrýlmýþtýr. &ldquo;Þ&uuml;phesiz
onlardan bir fýrka, dillerini Kitapla eðip b&uuml;kerler, siz
Kitap&rsquo;tan sanasýnýz diye, oysa o Kitaptan deðildir ve derler ki:
&lsquo;O, Allah katýndandýr&rsquo; o, Allah katýndan deðildir.
Allah&rsquo;a karþý onlar, bilerek yalan s&ouml;ylerler.&rdquo; (Al-i
Ýmran, 78) G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelen bu Kur&rsquo;ani
kavramlarýnýn i&ccedil;lerinin boþaltýlarak anlamlarýnýn deðiþtirilmesi
ya da gizlenmesi &ccedil;abasý ile yetinmeyen bilin&ccedil;li
bilin&ccedil;siz saptýrýcýlar, y&uuml;ce Allah (cc), Rasulullah (as) ve
Ýsl&acirc;m gibi en temel kavramlarýn bile anlamlarý ile oynamýþlardýr.
&ldquo;Yalan s&ouml;yleyip Allah&rsquo;a iftira atan ya da
O&rsquo;nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir!
Þ&uuml;phesiz zalimler, kurtuluþa ermezler.&rdquo; (En&rsquo;am, 21)
Bilin&ccedil;li bilin&ccedil;siz saptýrmalar sonucunda
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde anlaþýlan Allah, Rasul, Din mefhumlarý ile
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn ilk nazil olduðu d&ouml;nemdeki Allah, Rasul
ve Ýsl&acirc;m kavramlarý taban tabana zýttýrlar. Bu nedenle
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman ettiklerini
iddia edenler, Kur&rsquo;an&rsquo;da ger&ccedil;ek anlamý ile bildirilen
&acirc;lemlerin Rabb&rsquo;i Allah&rsquo;a deðil, uydurulan bir Allah
mefhumuna inanmaktadýrlar. Bel&rsquo;amlarýn,
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn temel kavramlarýný saptýrmalarý sonucunda
insanlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;ý (h&acirc;þ&acirc;) adeta
sýradanlaþtýrýp kendilerinden biri gibi g&ouml;rd&uuml;ler. Hatta
kendilerinin her t&uuml;rl&uuml; gayri Ýsl&acirc;mi ve gayri meþru
fiillerine raðmen kendilerini, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn salih kullarý
olarak g&ouml;r&uuml;p cenneti garanti etmiþ duygusuna kapýldýlar.
&ldquo;Kullarýndan bir par&ccedil;ayý O&rsquo;na m&uuml;nasip
g&ouml;rd&uuml;ler, ger&ccedil;ekten insan apa&ccedil;ýk bir
nank&ouml;rd&uuml;r.&rdquo; (Zuhruf, 15) &ldquo;Allah&rsquo;ýn kadir
olduðunu hakkýyla takdir edemediler, þ&uuml;phesiz Allah &ccedil;ok
g&uuml;&ccedil;l&uuml;d&uuml;r, azizdir.&rdquo; (Hac, 74) &ldquo;
Allah&rsquo;ý hakkýyla takdir edemediler, kýyamet g&uuml;n&uuml;
yer, tamamen O&rsquo;nun avucundadýr, g&ouml;kler de sað elinde
d&uuml;r&uuml;lm&uuml;þt&uuml;r. O y&uuml;cedir, onlarýn ortak
koþtuklarýndan m&uuml;nezzehtir.&rdquo; (Z&uuml;mer, 67)
G&uuml;n&uuml;m&uuml;z insanýnda y&uuml;ce Allah mefhumu,
Mekke m&uuml;þriklerinin anlayýþýndan farksýzdýr. Bunlar da, týpký
Mekke m&uuml;þrikleri gibi y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn. d&uuml;nya
iþlerine karýþmayan, ancak g&ouml;kten yaðmuru yaðdýran, nebatý
bitiren bir yaratýcý olduðunu biliyor, ondan &ouml;te bunlar i&ccedil;in
bir anlam ifade etmiyor. Bunlar i&ccedil;in Kur&rsquo;an ise,
anlaþýlmadan okunup ge&ccedil;ilen, okunurken sevap kazandýran bir
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kitaptan baþka bir þey deðildir. Kur&rsquo;ani kavramlarýn anlamlarýný
deðiþtirmek, y&uuml;ce Allah&rsquo;a karþý isyandýr Y&uuml;ce Allah
(cc), Kitabýný indirmiþ, onda hi&ccedil;bir eksiklik yapmamýþ, dinini
tamamlamýþ ve tamamladýðý dinden razý olmuþtur.
&ldquo;Hamdolsun Allah&rsquo;a ki, kuluna Kitab&rsquo;ý indirdi ve
ona hi&ccedil;bir p&uuml;r&uuml;z koymadý.&rdquo; (Kehf, 1)
&ldquo;&hellip;Bug&uuml;n sizin i&ccedil;in dininizi kemale erdirdim,
&uuml;zerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin i&ccedil;in din olarak
Ýsl&acirc;m&rsquo;a razý oldum&hellip;&rdquo; (Maide, 3) Y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn. apa&ccedil;ýk bir þekilde indirdiði, herhangi bir eðrilik
koymadýðý, eksik yapmadýðý, Kur&rsquo;an ayetlerinin anlamýný
deðiþtirmeye kalkýþmak, Kur&rsquo;ani kavramlarý farklý yorumlayýp
anlamlandýrmak, anlamlarýný deðiþtirmek y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
indirdiðini beðenmemek, O&rsquo;na karþý isyan etmektir. Farklý
anlamlar y&uuml;klenmiþ, anlamlarý gizlenmiþ kavramlarla tefsir edilip
a&ccedil;ýklanan bir Kur&rsquo;an ile anlatýlmak istenen din, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn razý olduðu Ýsl&acirc;m dini deðildir. B&ouml;yle bir din,
tahrif edilmiþ Yahudi ve Hrýstiyanlarýn dinlerinden farksýzdýr. Tahrif
edilmiþ b&ouml;yle bir dine inananlar, kesinlikle y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn Kur&rsquo;an&rsquo;da indirdiði Ýsl&acirc;m&rsquo;a
iman etmemiþ, doðal olarak da M&uuml;sl&uuml;man olmamýþlardýr.
Kur&rsquo;an kavramlarýnýn anlamlarýný deðiþtirmek, ger&ccedil;ek
manalarýný gizlemek, þeytanýn g&ouml;revini &uuml;stlenmektir.
Þeytan (aleyhillane), y&uuml;ce Allah&rsquo;a yemin ederek
O&rsquo;nun doðru yolu &uuml;zerine oturup insanlarý saptýracaðýna
yemin etmiþti. Kur&rsquo;an kavramlarýnýn anlamlarýný deðiþtirenler,
Hakký batýlla bulayarak ger&ccedil;ekleri gizleyenler, Allah&rsquo;ýn
doðru yolu &uuml;zerinde oturan þeytanýn yardýmcýlarýndan baþkalarý
deðildir. &ldquo;Dedi ki: &lsquo;O halde beni azdýrmana karþýlýk onlar
i&ccedil;in senin doðru yolunun &uuml;st&uuml;ne oturacaðým, sonra
onlara, &ouml;nlerinden, arkalarýndan, saðlarýndan, sollarýndan
geleceðim ve onlarýn &ccedil;oðunu þ&uuml;kredenlerden
bulmayacaksýn!&rdquo; (A&rsquo;raf, 16-17) &ldquo;Senden
&ouml;nce hi&ccedil;bir rasul ve nebi g&ouml;ndermemiþtik ki o,
temenni ettiði zaman, þeytan onun temennisine (bir
d&uuml;þ&uuml;nce) atmýþ olmasýn; fakat Allah, þeytanýn attýðý þeyi
siler, sonra kendi ayetlerini saðlamlaþtýrýr. Allah, &acirc;limdir,
h&acirc;kimdir. Þeytanýn attýðý þeyi, kalplerinde hastalýk olanlar ve
kalpleri katýlaþanlar i&ccedil;in bir imtihan yapsýn; zalimler, uzak bir
ayrýlýk i&ccedil;indedirler.&rdquo; (Hac, 52-53) Þeytan dostlarýnýn,
Kur&rsquo;ani kavramlarýn anlamlarý ile oynayýp deðiþtirmeleri
sonucunda Tevhidi esaslar Kur&rsquo;an&rsquo;da adeta yokmuþ gibi
insanlara anlatýlmamýþ, bunun sonucunda da bu anlamlarý ile
oynanmýþ meal ve tefsirleri okuyanlar, Tevhidi bilin&ccedil;ten yoksun,
þirk ve k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erisinde bir inanca sahip olmuþlardýr.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki Tevhid þirk m&uuml;cadelesi,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn Kur&rsquo;an&rsquo;da bildirip razý olduðu
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Ýsl&acirc;m dinine mensup olan M&uuml;sl&uuml;manlarla Samiri soylu
bel&rsquo;amlarýn, Kur&rsquo;ani anlamlarýný deðiþtirip sunduklarý ve
adýna Ýsl&acirc;m dedikleri, fakat Kur&rsquo;an&rsquo;daki
Ýsl&acirc;m ile isim benzerliði dýþýnda uzaktan yakýndan hi&ccedil;bir
ilgisi bulunmayan tahrif edilmiþ dine mensup olan m&uuml;þrikler
arasýnda yapýlmaktadýr. M&uuml;þrikler, y&uuml;ce Allah&rsquo;a,
Kur&rsquo;an&rsquo;a, Rasulullah (as)&rsquo;a ve
Ýsl&acirc;m&rsquo;a iman ettiklerini iddia etmelerine raðmen
&uuml;zerinde bulunduklarý tahrif edilmiþ dinlerinden hareketle
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn Kur&rsquo;an&rsquo;da reddedilmesini
emrettiði, reddedilmeden Kendisine iman edilmeyeceðini bildirdiði
taðutu reddetmedikleri gibi &uuml;st&uuml;ne &uuml;stl&uuml;k
savunucusu olmuþlar ve taðut yolunda M&uuml;sl&uuml;manlarla
m&uuml;cadele edip savaþmaktadýrlar. &ldquo;Ýman edenler Allah
yolunda savaþýrlar, k&acirc;firler de taðut yolunda savaþýrlar; o halde
þeytanýn dostlarýyla savaþýn, þ&uuml;phesiz þeytanýn hilesi
zayýftýr.&rdquo; (Nisa, 76) Tevhid þirk m&uuml;cadelesinde
Kur&rsquo;ani Kavramlarýn &ouml;nemi Tevhid-þirk, Hak-batýl
m&uuml;cadele tarihi boyunca, Hak-batýl taraftarlarý, se&ccedil;imlerini
ve m&uuml;cadelelerini, kabul ya da ink&acirc;rlarýný, dostluk ve
d&uuml;þmanlýklarýný &ccedil;ok a&ccedil;ýk bir bilgi ve bilin&ccedil;
i&ccedil;erisinde yapýyorlardý. Kur&rsquo;an, Tevhid-þirk
taraftarlarýnýn m&uuml;cadelelerini verirken onlarýn, &uuml;zerinde
bulunduklarý yolu bilin&ccedil;li bir þekilde se&ccedil;tiklerini de
bildiriyor. Tarihi s&uuml;re&ccedil;te Tevhidi esaslarý kabul eden
M&uuml;sl&uuml;manlar, kendilerine gelen vahyi anladýklarý i&ccedil;in
neyi, ni&ccedil;in kabul ettiklerini, bu kabul&uuml;n kendilerine ne
kazandýrýp ne kaybettireceðini, kimleri dost bilip kimleri karþýlarýna
alacaklarýný &ccedil;ok iyi biliyor ve saflarýný ona g&ouml;re
belirliyorlardý. Onlar, iman ettikleri esaslarýn kendilerinden ne istediðini,
bu uðrunda nasýl bir fedak&acirc;rlýkta bulunacaklarýný, iman ediþleri
nedeniyle baþlarýna nelerin gelebileceðini bilerek iman ediyorlardý.
Risalet tarihinde Tevhidi esaslara iman edenler, bilin&ccedil;li bir þekilde
iman ettiklerinden karþýlaþtýklarý onca baský, zul&uuml;m ve
iþkenceye, &ccedil;ektikleri acýlara raðmen, iman ettikleri esaslardan
zerre kadar taviz vermemiþ, doðru bildikleri Hak yolda canlarý pahasýna
m&uuml;cadelelerini s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;þlerdir. Onlar, Tevhidi
esaslarý anlatýyor, insanlarý, Tek bir ilaha iman etmeye
&ccedil;aðýrýyor, onlara iyiliði emredip onlarý
k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerden men ediyorlardý. &ldquo;De ki: O Allah
Bir&rsquo;dir! Allah, Samed&rsquo;dir, doðurmamýþ ve
doðurulmamýþtýr, O'nun dengi olmamýþtýr.&rdquo; (Ýhlas, 1-4) &nbsp;
&ldquo;Ýlahýnýz bir tek Ýlah&rsquo;týr, O'ndan baþka ilah yoktur,
Rahman&rsquo;dýr, Rahim'dir.&rdquo; (Bakara, 163) Tarihi
s&uuml;re&ccedil;te, t&uuml;m Risalet &ouml;nderleri, bu
&ccedil;aðrýyý tekrarlamýþlar, insanlarý yalnýzca y&uuml;ce
Allah&rsquo;ý Bir&rsquo;lemeye davet etmiþlerdir. Tevhidi esaslarý
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reddedenler de, ink&acirc;rlarýný bilin&ccedil;li bir þekilde yapýyor, neyi
reddettiklerini, kayýp ve kazan&ccedil;larýný, dost ve
d&uuml;þmanlarýný ona g&ouml;re belirliyor, saflarýný ona g&ouml;re
bilin&ccedil;li olarak se&ccedil;iyorlardý. &ldquo;Elbette biliyoruz,
onlarýn s&ouml;yledikleri þeyler ger&ccedil;ekten seni
&uuml;z&uuml;yor, doðrusu onlar seni yalanlamýyorlar, fakat o zalimler,
Allah&rsquo;ýn ayetlerini bilerek ink&acirc;r ediyorlar.&rdquo;
(En&rsquo;am, 33) Risalet tarihinde, vahyi esaslarýn kabul ve reddinin
bilin&ccedil;li yapýlmasýnýn nedeni, vahyi esaslarýn, indiði d&ouml;nem
insanlarýnýn kullandýklarý dille ve anladýklarý kavramlarla nazil
olmasýydý. Bu nedenle onlar, ilahi mesajýn kendilerini neye davet
ettiðini &ccedil;ok iyi biliyorlardý. Ýlk d&ouml;nem
M&uuml;sl&uuml;manlarý, Kur&rsquo;an&rsquo;ý saf ve berrak
anlamalarý sonucunda Tevhidi esaslarýn m&uuml;cadelesini yaparak
Asr-ý Saadet diye anýlan Altýn &Ccedil;aðý meydana getirmiþlerdir.
Ancak ilk M&uuml;sl&uuml;manlarýn oluþturduklarý Altýn &Ccedil;að, o
d&ouml;nemle sýnýrlý kalmýþ, daha sonra b&ouml;yle bir nesil ve
&ccedil;að meydana gelmemiþtir. &Ouml;nceki
M&uuml;sl&uuml;manlarýn, birer iman abidesi olarak toplumlarý
i&ccedil;erisinde bulunmalarý, iman ettikleri Tevhidi esaslarý &ccedil;ok
iyi kavramalarýndan, ilahi mesajýn i&ccedil;eriðini gereði gibi
bilmelerinden, inan&ccedil;larýna ait kavramlarý net olarak algýlamalarý,
hayatlarýný inandýklarý Tevhidi esaslar doðrultusunda
d&uuml;zenlemelerindendir. Bu nedenle onlar, Tevhidi
m&uuml;cadelelerinde baþarýlý olmuþ, derin izler býrakarak
Rab&rsquo;lerinin rýzasýný kazanabilmiþler, y&uuml;ce Allah (cc) da
onlara yardýmý etmiþ, rahmet ve maðfiretini onlardan esirgememiþtir.
Kur&rsquo;ani Kavramlar Tevhidi esaslar Tevhid, y&uuml;ce Allah'ýn,
kiþinin d&uuml;þ&uuml;nce s&ouml;z ve davranýþý &uuml;zerinde tek
Ýlah, Rab ve hakim olmasýdýr. Tevhid inancýna sahip olan bir kimse,
hi&ccedil;bir konuda ve hi&ccedil;bir þekilde iman ettiði esaslarýn
dýþýnda d&uuml;þ&uuml;nemez, konuþamaz, hareket edemez; aksi
halde Tevhid inancý zedelenir, kiþi þirke d&uuml;þer. Tevhidi esaslara
iman etmek, d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve davranýþlar
&uuml;zerinde y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerinin,
hi&ccedil;bir sýkýntý duyulmadan, hakim kýlýnmasý,
d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve davranýþlarýn, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn Kur&rsquo;an&rsquo;da bildirdiði esaslara kayýtsýz
þartsýz teslim olunmasý halinde m&uuml;mk&uuml;n olabilir. &nbsp;
Ýman eden bir kimsenin, d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve
davranýþlarý &uuml;zerinde kendi arzularý ve hevesi de dahil,
Allah&rsquo;ýn h&uuml;km&uuml;ne raðmen baþkalarýna s&ouml;z
hakký vermesi, onlara g&ouml;re d&uuml;þ&uuml;n&uuml;p konuþmasý
ve hareket etmesi ya da d&uuml;þ&uuml;nce planýnda baþka kiþi ve
ideolojilere yer vermesi apa&ccedil;ýk þirktir ki b&ouml;yle kimseler,
d&uuml;þ&uuml;nsel þirktedirler. Y&uuml;ce Allah (cc), &ouml;zellikle
insanlarýn kendi hevalarýný ilahlaþtýrmalarýna dikkatleri &ccedil;ekmiþ
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ve onlarý uyarmýþtýr. &ldquo;G&ouml;rd&uuml;n m&uuml; o hevasýný
ilah edinen kimseyi, þimdi sen mi ona vekil olacaksýn!&rdquo; (Furkan,
43) Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerine raðmen bu
h&uuml;k&uuml;mleri bildikleri halde g&ouml;rmezden gelerek kendi
arzularýný, kimi d&uuml;þ&uuml;ncelerle tatmin etmeye
&ccedil;alýþanlar, Kur&rsquo;an&rsquo;ýn t&uuml;m&uuml;n&uuml;
bilseler de onlar, hevalarýný ilah edinmiþ, Kur&rsquo;an&rsquo;dan
sapýp esfele Safiline derekesine d&uuml;þm&uuml;þlerdir.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde sayýlarý olduk&ccedil;a kabarýk olan bu
kimseler y&uuml;ce Allah (cc) þu &ouml;rneði vermektedir.
&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) Arzularýný
ilah edinen kimseler, Kur&rsquo;an&rsquo;ý bizzat okumalarýna, kimi
M&uuml;sl&uuml;manlar tarafýndan deðiþik þekillerde uyarýlmalarýna
raðmen bu uyarýlara icabet edip tevbe ederek hallerini d&uuml;zeltmek
yerine kendi hevalarýna uymayý tercih ederek sapýklardan oluyorlar.
&ldquo;O halde eðer sana icabet etmezlerse artýk bil ki onlar, ancak
hevalarýna tabi oluyorlar. Allah'tan bir yol g&ouml;sterici olmadan kendi
hevasýna tabi olandan daha sapýk kimdir! Muhakkak ki Allah, zalimler
toplumuna hidayet vermez.&rdquo; (Kasas, 50) Kendilerine yapýlan
Kur&rsquo;ani uyarýlara raðmen sahip olduklarý Kur&rsquo;ani ilme
uymayýp hevalarýný ilah edinenler, kendilerini Hak &uuml;zerinde
zannetseler bile y&uuml;ce Allah (cc) onlarýn, kulaklarýný ve kalplerini
m&uuml;h&uuml;rler, g&ouml;zlerine de perde &ccedil;eker, artýk onlar
hidayet bulamazlar. &ldquo;G&ouml;rd&uuml;n m&uuml; o hevasýný
ilah edinen, Allah&rsquo;ýn, bir ilim &uuml;zerine saptýrdýðý, kulaðýnýn
ve kalbinin &uuml;zerini m&uuml;h&uuml;rlediði,
g&ouml;z&uuml;n&uuml;n &uuml;zerine de bir perde &ccedil;ektiði
kimseyi! Þimdi Allah&rsquo;tan sonra kim hidayet verecek!&nbsp;
Hi&ccedil; mi d&uuml;þ&uuml;nm&uuml;yorsunuz!&rdquo; (Casiye, 23)
Yukarýdaki ayetler, A&rsquo;raf suresi, 175-176. ayetlerinde
&ouml;rneði verilen kiþi gibi vahyi bilgiye sahip olanlarý anlatmaktadýr
ki, Casiye 23. ayette bunlarýn bir ilim &uuml;zerinde saptýklarýna
dikkatler &ccedil;ekilmektedir. Kur&rsquo;an, buna baðlý olarak Tevhidi
esaslar, kiþilerin arzularýný tatmin eden, onlara maddi manevi
kazan&ccedil; saðlayan, onlarýn &ouml;v&uuml;n&uuml;p
b&ouml;b&uuml;rlenmelerine yarayan bir kitap deðil, ona iman eden ve
Tevhidi esaslarý savunan kiþilerin, onlar uðrunda hayatlarý da dahil,
b&uuml;t&uuml;n deðerlerini feda edilecekleri bir Kitap ve
m&uuml;cadele metodudur. Kur&rsquo;an ve Tevhid, olduk&ccedil;a
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pahalý bir s&ouml;zd&uuml;r, kiþilere bedel &ouml;deten, uðrunda can,
mal ve d&uuml;nyevi b&uuml;t&uuml;n deðerlerin feda edildiði
y&uuml;ce bir Kitap ve kavramdýr. Kur&rsquo;an&rsquo;ýn
kendilerinden istediði bedelleri vermeyen, vermeye hazýr olmayan,
kendi hevalarýný tatminden baþka bir þey d&uuml;þ&uuml;nmeyenler,
ne Kur&rsquo;an&rsquo;a, ne de Tevhidi esaslara iman etmiþlerdir.
Onlar, kendi arzularýný tatmin etmek i&ccedil;in Kur&rsquo;an&rsquo;a
da Tevhidi esaslara da slogandan &ouml;te iman etmemiþlerdir.
Onlarýn durumu, taþýdýðý y&uuml;klerin farkýnda olmayan eþekler
gibidir. &ldquo;Tevrat&rsquo;ýn sorumluluðu verilenlerin, sonra onu
nakletmeyenlerin misali, y&uuml;k g&ouml;t&uuml;ren eþeðin misali
gibidir. Allah&rsquo;ýn ayetlerini yalanlayan kimselerin misali ne
k&ouml;t&uuml;d&uuml;r; Allah, zalimler toplumuna hidayet
vermez.&rdquo; (Cuma, 5) Kur&rsquo;an&rsquo;daki b&uuml;t&uuml;n
ayetleri kafalarýna doldursalar bile bu ayetlerin istediði þekilde
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;p hareket etmeyenlerin durumu
ger&ccedil;ekten &ccedil;ok k&ouml;t&uuml;d&uuml;r. Bunlar,
kendilerini doðru yol &uuml;zerinde zanneden aslýnda hidayet
bulmayan sapýklardýr. Tevhidi m&uuml;cadelenin, S&uuml;nnetullahta
cari olduðu þekliyle s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilmesi, ancak
Kur&rsquo;ani kavramlarýn, asýl anlamlarýna uygun bi&ccedil;imde
anlaþýlmasý, onlara, Risalet &ouml;nderleri ve Tevhid erleri gibi iman
edilip yaþanmasý, b&ouml;ylece insanlara ulaþtýrýlmasý halinde
m&uuml;mk&uuml;n olabilir. Tevhidi esaslarýn, insanlara ulaþtýrýlmasý,
&ouml;ncelikle bu esaslara iman ettiklerini s&ouml;yleyen kiþilerin, bu
esaslarý &ccedil;ok iyi bilmeleri, t&uuml;m d&uuml;þ&uuml;nce,
s&ouml;z ve davranýþlarýný bu esaslara g&ouml;re d&uuml;zenlemeleri
gerekir. Aksine davranýþ, sapýklýktan baþka bir þey deðildir. Tevhidin
anlamýný deðiþtirmek, y&uuml;ce Allah&rsquo;a þirk koþmaktýr
Tevhidin anlamý, b&uuml;t&uuml;n a&ccedil;ýklýðý ve netliði ile
Kur&rsquo;an&rsquo;da ortaya konulmuþ, apa&ccedil;ýk bir þekilde
a&ccedil;ýklanmýþ ve insanlardan buna g&ouml;re iman edilmesi
istenmiþtir. Kur&rsquo;an&rsquo;ýn apa&ccedil;ýk beyanýna raðmen
Tevhidin anlamýný deðiþtirmek, ger&ccedil;ek anlamý dýþýnda bir
anlam y&uuml;klemeye kalkýþmak, y&uuml;ce Allah&rsquo;a karþý
savaþ a&ccedil;mak, þirk koþup k&uuml;f&uuml;r ve sapýklýða
d&uuml;þmektir. T&uuml;m Ris&acirc;let &ouml;nderleri ve Tevhid erleri
insanlarý, yalnýzca Rab&rsquo;lerini tek ilah olarak kabul etmeye,
O&rsquo;nun dýþýndaki t&uuml;m otoriteleri reddetmeye davet
etmiþlerdir ki, zaten Kelime-i Tevhidin anlamý da budur. Y&uuml;ce
Allah (cc), taðutun reddedilmesini Kendisine iman etmenin ilk þartý
olarak kabul etmiþ, b&uuml;t&uuml;n rasullerini, insanlara bu
ger&ccedil;eði anlatmalarý i&ccedil;in g&ouml;ndermiþtir.
&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,
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yalanlayanlarýn sonu nasýl olmuþ!&rdquo; (Nahl, 36) B&uuml;t&uuml;n
Ris&acirc;let &ouml;nderleri ve onlarýn izlerini takip eden Tevhid erleri,
Tevhidi esaslarý insanlara duyururlarken &ouml;ncelikle taðutun
reddedilmesini istemiþlerdir. &nbsp;&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) Kur&rsquo;an&rsquo;ýn bu
apa&ccedil;ýk beyanýndan rahatsýzlýk duyan taðuti sistemler,
bel&rsquo;amlarý vasýtasýyla &ouml;ncelikle Tevhid ve taðut
kavramlarýnýn manalarýný deðiþtirmiþlerdir. Bel&rsquo;amlar Tevhidi,
bir yaþam bi&ccedil;imi olarak deðil s&ouml;zel olarak Kelime-i Tevhidi
tekrarlamaktan ibaret þeklinde vermiþler, bu kelimeyi tekrarlayýp
duranlarýn cennete gideceðini iddia etmiþlerdir. Bel&rsquo;amlar,
taðutun anlamýný da þeytan olarak vermiþler, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn ayetlerini hi&ccedil;e sayan taðutu ve temsilcilerini
s&ouml;zkonusu bile yapmamýþlardýr. Bunun sonucunda taðuta iman
ve kulluk ettikleri halde kendilerini M&uuml;sl&uuml;man zanneden
yýðýnlar t&uuml;remiþtir. Tevhidin ne olduðunun bilinip ona iman
edilmesinin ilk þartý Kur&rsquo;ani kavramlarýn, asýl anlamlarýna
uygun bi&ccedil;imde bilinmesidir. Ancak bu durumda Kur&rsquo;an net
anlaþýlacak ve insanlar ancak o zaman Rab&rsquo;lerine
ger&ccedil;ekten iman etmiþ olacaklardýr. Kur&rsquo;an net
anlaþýldýk&ccedil;a, insanlar Kur&rsquo;ani mesajý, Tevhidi ilkeleri
daha net anlayacak, i&ccedil;erisinde bulunduklarý sapýklýk, dalalet,
cehalet ve baðnazlýktan kurtulacak, ger&ccedil;ek bilgiye ulaþarak
k&uuml;f&uuml;r, þirk ve sapýklýðýn karanlýklarýndan vahyin
aydýnlýðýna &ccedil;ýkacaklardýr. B&ouml;ylece Uluhiyet, Rububiyet,
Meliklik ve Ubudiyette Rab&rsquo;leri y&uuml;ce Allah&rsquo;ý Tek ilah
olarak kabul edecek, onun dýþýndaki t&uuml;m sahte ilahlarý
reddeceklerdir. Tevhid, taðuti sistemlere payanda olarak kullananlarýn
durumu B&uuml;t&uuml;n Ris&acirc;let &ouml;nderleri ve onlarýn izlerini
takip eden Tevhid erleri, Tevhidi esaslarý insanlara duyururlarken
hi&ccedil;bir þekilde taðuti sistemlerden izin almamýþlar, onlarla ortak
bir noktada buluþmamýþlardýr. Hele hele taðuti sistemlerin kendi
i&ccedil;lerindeki m&uuml;cadelelerinde hi&ccedil;bir þekilde taraf
olmamýþlardýr. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Tevhidi esaslara g&ouml;re
taðutun her t&uuml;r&uuml;, reddedilmesi gereken bir sapýklýk ve Allah
d&uuml;þmanýdýr. Taðutlar arasýnda tercih yapmak, herhangi bir
konuda onlara destek olmak, Tevhidi esaslardan sapmak, taðutun
safýnda olmak, þirk ve k&uuml;fre saplanmaktýr. Tevhidi
m&uuml;cadele, taðutlarýn safýnda, onlara payanda olarak ortaya
konulacak bir m&uuml;cadele deðil taðutu, b&uuml;t&uuml;n unsurlarý
ile yery&uuml;z&uuml;nden kaldýrýp yok etmektir. Taðutlar arasýnda
tercih yapanlar, Tevhidi esaslarý sloganik bir ifadeden &ouml;te
anlamamýþlardýr. Taðutlarýn bir kýsmýný ehven diye kabul edip
onlardan g&ouml;r&uuml;nler, &ouml;ncelikle y&uuml;ce
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Allah&rsquo;ýn, taðutun reddedilmesini emreden ayetlerini ink&acirc;r
etmiþ, Nahl suresi 36. ayette tanýmlanan sapýklardan olmuþlardýr.
Taðutlarý sýnýflandýrarak birisine payanda olup onun yanýnda yer alýp
sonra da hi&ccedil;bir þey olmamýþ gibi &ouml;zel sohbetlerinde
insanlara taðutun reddilmesi gerektiðini s&ouml;yleyenlerin durumu,
Bakara suresinde tanýmlananlarýn durumu gibidir. &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) Tevhid, taðutu b&uuml;t&uuml;n
y&ouml;nleri ile reddetmeyi gerekli kýlar; bunu yapmayanlar, Tevhide
iman etmemiþ, Tevhid ifadesini kimi duygularýný tatmin etmek ve
maddi-manevi kimi &ccedil;ýkarlar elde etmek i&ccedil;in
&ccedil;alýþan, insanlarý bu nedenle kandýran Tevhidi asýl olarak
ink&acirc;r eden &ccedil;ýkarcý, ikiy&uuml;zl&uuml;,
Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn onurundan mahrum kimselerdir. Tevhidi
m&uuml;cadelenin ilk &ouml;nceliði taðutun reddedilmesidir! Risalet
tarihinde Tevhidi m&uuml;cadeleyi s&uuml;rd&uuml;ren Risalet
&ouml;nderleri ve Tevhid erleri, hi&ccedil;bir konuda ve durumda taðut
ile birlikte hareket etmemiþler, taðutlarýn bu konudaki taleplerini
&ccedil;ok net bir þekilde reddetmiþler, bunun hi&ccedil;bir þekilde ve
þartta m&uuml;mk&uuml;n olamayacaðýný k&acirc;firlere bildirmiþlerdir.
Hz. Ýbrahim (as)&rsquo;ýn, Hz. Þuayb (as)&rsquo;ýn ve Hz.
Muhammed (as)&rsquo;ýn bu konudaki &ouml;rneklikleri ortadadýr.
Taðutu a&ccedil;ýk&ccedil;a reddetmeyenlerin Tevhidi s&ouml;ylemleri
sloganik, þekli g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri insanlarý aldatmaya
y&ouml;nelik þeytani bir tuzaktan baþka bir þey deðildir. Y&uuml;ce
Allah (cc) bunlara karþý M&uuml;sl&uuml;manlarý uyarmaktadýr.
&ldquo;Onlarý g&ouml;rd&uuml;ð&uuml;n zaman bedenleri hoþuna
gider, eðer konuþsalar s&ouml;zlerini dinlersin, onlar, dayatýlmýþ
k&uuml;t&uuml;k gibidirler, her baðýrtýyý kendi aleyhlerinde sanýrlar.
Onlar d&uuml;þmandýr, onlardan sakýn. Allah onlarý gebertsin, nasýl
da d&ouml;nd&uuml;r&uuml;l&uuml;yorlar!&rdquo; (M&uuml;nafikun, 4)
Tevhidi, grup, kiþi, gazete ve dergilere isim olarak vermek, Hakký
suiistimaldir Tevhid, bir inanýþ ve yaþam bi&ccedil;imidir; bu nedenle
isim olarak kullanýlamaz. Tevhidi, grup, kiþi, gazete ve dergilere isim
olarak vermek, Hakký suiistimal, Hakký batýlla karýþtýrmak, Tevhidin
asýl anlam ve mesajýný saptýrmaktýr ki bu, y&uuml;ce Allah&rsquo;a
karþý apa&ccedil;ýk isyan, þirk ve k&uuml;f&uuml;rd&uuml;r. Risalet
tarihinde Risalet &ouml;nderleri, Tevhidi, kendilerine isim olarak deðil,
m&uuml;cadele metodu olarak almýþlardýr. Tevhidin asýl anlamýnýn ve
i&ccedil;eriðinin ne olduðunu anlatýp bu konuda m&uuml;cadele
etmeyenler, Tevhid kavramýnýn i&ccedil;ini boþaltarak bu kutlu kavramý
bazý kimselere, dergi ve gazetelere isim olarak vermiþler, b&ouml;ylece
insanlarý, Tevhidin asýl anlamýndan mahrum býrakýp onlarý Tevhidin
lafzý ile oyalama ve kandýrma yolunu se&ccedil;miþlerdir. B&ouml;yle
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kimseler, Tevhidi esaslara ger&ccedil;ekte iman etmemiþ, Tevhid
d&uuml;þmanlarýdýrlar. Tevhid d&uuml;þmanlarýnýn, Kur&rsquo;ani
ger&ccedil;ekleri bulandýrma, vahyi esaslarý asýl manalarý dýþýnda
manalandýrmaya &ccedil;alýþmalarý, ge&ccedil;miþ d&ouml;nem
Tevhid d&uuml;þmanlarýný fersah fersah geride býrakmýþ, en onursuz,
en þahsiyetsiz y&ouml;ntemlerle s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmektedir.
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn anlaþýlmasýný istemeyenler, deðiþik
y&ouml;ntemlerle insanlarýn Kur&rsquo;an&rsquo;ý anlamalarýna engel
olmak i&ccedil;in Tevhid kavramýný s&uuml;rekli olarak bulandýrmaya,
anlamýný deðiþtirip &ccedil;arpýtmaya h&acirc;l&acirc;
&ccedil;alýþmaktadýrlar. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, Tevhidi ilkeleri
bulandýrma, Kur&rsquo;ani kavramlarý karýþtýrma &ccedil;alýþmalarý,
isimlerinin baþýna Tevhid s&ouml;z&uuml;n&uuml; koyan &ccedil;eþitli
gruplar tarafýndan en sinsi þekilde devam etmektedir. Bunlarla beraber
Ýsl&acirc;m d&uuml;þmaný taðuti sistem, bu sistemi ayakta tutan
putperest particiler, sistemin kiralýk ajanlarý Prof. &uuml;nvanlý kiþiler,
þirk ve k&uuml;f&uuml;r yuvasý vakýflardaki Samiri soylu
bel&rsquo;amlar, Diyanet þebekesi, cehalet i&ccedil;erisinde
y&uuml;zen tarikat þeyhleri ve sistemin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;
g&uuml;c&uuml; olan basýn da var g&uuml;&ccedil;leri ile Tevhidi
bulandýrmaya &ccedil;alýþmaktadýrlar. Kur&rsquo;an&rsquo;ýn
anlaþýlmasýný istemeyen unsurlarýn en tehlikelisi, hi&ccedil;
kuþkusuzdur ki, Kur&rsquo;an &ccedil;alýþmalarý yaptýklarýný ileri
s&uuml;r&uuml;p Kur&rsquo;ani kavramlarýn anlamlarýný ve mesajýný
&ccedil;arpýtan, Hakký batýlla bulayýp Tevhidi ger&ccedil;ekleri
gizleyen taðuttan icazetli þirk ve k&uuml;f&uuml;r yuvalarýnda
yuvalanan Samiri soylu bel&rsquo;amlardýr. Bunlar, i&ccedil;erisinde
bulunduklarý þirk ve k&uuml;f&uuml;r, insanlar tarafýndan anlaþýlmasýn
diye Kur&rsquo;an&rsquo;ý ve Tevhidi s&ouml;ylemi kýlýf olarak
kullanmaktadýrlar. Bu bel&rsquo;amlar, taðuti sistemin payandasý,
þeytanýn insanlara saðdan yaklaþan temsilcileridirler.
S&uuml;nnetullahýn deðiþmez bir ger&ccedil;eðidir ki, Tevhid-þirk,
Hak-batýl m&uuml;cadelesi her d&ouml;nemde olduðu gibi bug&uuml;n
de devam etmektedir. Bu nedenle Tevhidi esaslarýn d&uuml;þmaný
olan k&uuml;f&uuml;r ve þirk cephesi, k&uuml;f&uuml;rlerini icra
ederlerken, Hakkýn temsilcileri olan Tevhid erleri de, insanlarý Tevhidi
esaslara davet etmeye, onlarý taðuti sistemi reddetmeye, Samiri soylu
bel&rsquo;amlarýn &ccedil;arpýtmalarýndan ka&ccedil;ýnmaya davet
g&ouml;revlerini s&uuml;rd&uuml;receklerdir. Tevhid-þirk, Hak-batýl
m&uuml;cadelesinde zafer, k&acirc;firlerin, m&uuml;þrik ve
bel&rsquo;amlarýn t&uuml;m &ccedil;abalarýna, aðýzlarýyla
Allah&rsquo;ýn nurunu s&ouml;nd&uuml;rmek isteme gayretlerine
raðmen, Tevhidi ilkelere davet edenlerin olacaktýr. Bu, ilahi bir
ger&ccedil;ek ve Kur&rsquo;ani bir m&uuml;jdedir. &ldquo;Aðýzlarýyla
Allah&rsquo;ýn nurunu gidermeyi ger&ccedil;ekten istiyorlar,
Allah&rsquo;ýn takdir etmesi baþkadýr, O, nurunu ger&ccedil;ekten
tamamlayacaktýr, velev ki k&acirc;firler hoþ g&ouml;rmese de! O ki,
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Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml; hidayetle ve hak dinle g&ouml;nderdi, her
dinin &uuml;zerinde &uuml;st&uuml;n kýldý, velev ki m&uuml;þrikler hoþ
g&ouml;rmese de!&rdquo; (Tevbe, 32-33)
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