Yazar: Ramazan YILMAZ
Kur’ani Kavramlarý Gerçek Anlamlarýyla Kullanmak-2 Kur’ani
Hükümler
Y&uuml;ce Allah (cc), insanlarýn d&uuml;nya hayatlarýný
d&uuml;zenlemek i&ccedil;in rasulleri vasýtasýyla vahyini, en son olarak
da Kur&rsquo;an&rsquo;ý g&ouml;ndermiþ, insanlarýn d&uuml;nya
hayatýnda yapacaklarý her þeyi, en net ve a&ccedil;ýk bir
bi&ccedil;imde a&ccedil;ýklamýþtýr. Y&uuml;ce Allah (cc), yalnýz
d&uuml;nya hayatý ile ilgili deðil insanlarý ilgilendiren ahiret hayatý ile
ilgili ve ahiretteki durumlarý ile ilgili olarak da þ&uuml;pheye yer
vermeyecek þekilde her þeyi beyan etmiþtir. Ýster
Kur&rsquo;an&rsquo;a iman etsin ister etmesin, &ouml;n yargýlarýndan
sýyrýlarak, akledip d&uuml;þ&uuml;nerek Kur&rsquo;an&rsquo;ý
okuyan her akýllý kimse, Kur&rsquo;an&rsquo;da y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn bildirdiklerini net olarak g&ouml;recektir. Y&uuml;ce
Allah (cc) Kur&rsquo;an&rsquo;ý, anlaþýlsýn ve insanlar
&ouml;ð&uuml;t alýp hayatlarýný d&uuml;zenlesinler diye
kolaylaþtýrmýþ, bir&ccedil;ok &ouml;rnek vererek insanlara yol
g&ouml;stermiþtir. Kur&rsquo;an&rsquo;ýn bu denli net ve a&ccedil;ýk
olmasýna raðmen insanlar, Kur&rsquo;an ger&ccedil;eðinden
uzaklaþtýk&ccedil;a kendilerine g&ouml;re yeni kavramlar
&uuml;retirler, yeni durumlar ortaya &ccedil;ýkarýrlar ve zaman
i&ccedil;erisinde bunu dinden zannederek ona inanýrlar. Ýsl&acirc;mi
ger&ccedil;ekleri yeterince anlamayan ya da vahyi ger&ccedil;ekleri
kendilerince yorumlayan kimseler, olmadýk hik&acirc;yelerle&nbsp;ve
yalan uydurarak, uydurduklarý yalanlarý y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
&uuml;zerine iftira atarak Ýsl&acirc;m&rsquo;a mal etmiþlerdir. Bu
m&uuml;fteri yalancýlar, genelde Samiri soylu bel&rsquo;amlar,
yazdýklarý kitaplarda uydurduklarý yalanlar hakkýnda aslý olmayan
iddialar ileri s&uuml;rm&uuml;þlerdir. Dine karþý din Ýsl&acirc;m dinine
karþýlýk uydurulmuþ batýl þirk dini Her þeyi apa&ccedil;ýk bir Kitapta
a&ccedil;ýklayan y&uuml;ce Allah&rsquo;a karþý adeta savaþ
a&ccedil;arcasýna Kur&rsquo;ani h&uuml;k&uuml;mleri &ccedil;arpýtan
m&uuml;fteri Samiri soylu yalancý bel&rsquo;amlar ile Ýsl&acirc;m
d&uuml;þmanlarý, insanlarý Allah yolundan alýkoymak, Tevhidi esaslarý
anlaþýlmaz kýlmak i&ccedil;in kendilerince bir din uydurdular. Samiri
soylu yalancý bel&rsquo;amlar ile Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarý elele
vererek Tevhid dini olan Ýsl&acirc;m&rsquo;a karþý, Kur&rsquo;ani
h&uuml;k&uuml;mleri adeta tersy&uuml;z ederek, Kur&rsquo;ani
kavramlarý &ccedil;arpýtarak, Kur&rsquo;an&rsquo;da
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a&ccedil;ýk&ccedil;a bildirilen h&uuml;k&uuml;mleri, dillerini eðip
b&uuml;kerek yanlarýndan bir din oluþturdular. Bu uydurulan din
kavramý, Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn asýl tanýmýndan uzak bir þekilde
anlamlandýrýlmýþ, toplumun d&uuml;þ&uuml;nce yapýsýnda, dinin
tanýmý konusunda, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bildirdiði
ger&ccedil;eklerden &ccedil;ok uzak bir algý oluþturulmuþtur.
Ýsl&acirc;m, þirk ve k&uuml;fre a&ccedil;ýk&ccedil;a savaþ
a&ccedil;mýþ, bunlarý iþleyenlerin M&uuml;sl&uuml;man olmadýklarýný
bildirirken Samiri soylu yalancý bel&rsquo;amlar ile Ýsl&acirc;m
d&uuml;þmanlarýnýn uydurduklarý dinde, her t&uuml;rl&uuml;
k&uuml;f&uuml;r, þirk, putperestlik, ahlaksýzlýk, zul&uuml;m meþru
g&ouml;r&uuml;lm&uuml;þ, bunlarý yapanlar da M&uuml;sl&uuml;man
olarak tanýmlanmýþtýr. Y&uuml;ce Allah (cc) Kur&rsquo;an&rsquo;da,
putperestliðin pis olduðunu, bu pislikten ka&ccedil;ýnýlmasýný
apa&ccedil;ýk bir þekilde emretmiþ, Hz. Ýbrahim (as) &ouml;rnekliðini
vererek putlarýn yýkýlmasý gerektiðini bildirmiþtir. Oysa Samiri soylu
bel&rsquo;amlarýn uydurduklarý þirk ve k&uuml;f&uuml;r dininde,
taðuta itaatin Kur&rsquo;an&rsquo;a uygun olduðunu, taðuta oy
verenlerin ve putlara tapanlarýn M&uuml;sl&uuml;man, putlar
&ouml;n&uuml;nde yapýlan ilkel tapýnmalarýn ibadet, puthanelerin
M&uuml;sl&uuml;manlarýn kutsal ibadet yeri K&acirc;be gibi olduðunu
iddia ettiler. Samiri soylu bel&rsquo;amlar ile Ýsl&acirc;m
d&uuml;þmanlarý, uydurduklarý batýl dinlerini, insanlar fark etmesinler
diye Ýsl&acirc;m olarak tanýttýlar, týpký Samiri gibi &ouml;ncelikle
Rasulullah (as)&rsquo;ý devre dýþý býrakmak i&ccedil;in hadisleri
ink&acirc;r adý altýnda Rasulullah (as)&rsquo;ý ink&acirc;r ettiler ki
bunlarýn baþýný mealciler olarak ortaya &ccedil;ýkan ve y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn k&acirc;firler dediði kiþiler yapmaktadýr. Yalancý
m&uuml;fteri Samiri soylu bel&rsquo;amlardan bir kýsmý, S&uuml;nnet
edebiyatý yaparak Rasulullah (as)&rsquo;ýn kul ve Rasul oluþunu adeta
ink&acirc;r edip onu insan&uuml;st&uuml; bir varlýk ve kutsal bir ilah
gibi g&ouml;sterip onu g&ouml;stermelik olarak y&uuml;celttiler, onun
adýný kullanarak yalanlar uydurdular. S&uuml;nnet edebiyatý yapan
kimi Samiri soylu bel&rsquo;amlar ile Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarý,
uydurduklarý yalanlarla Rasulullah (as)&rsquo;ý adeta ilahmýþ gibi
g&ouml;sterip y&uuml;ce Allah&rsquo;a karþý &ccedil;ýkardýlar. Hatta
&ouml;yle ki, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn a&ccedil;ýk&ccedil;a reddettiði
bazý konularý, uydurduklarý yalanlarla Rasulullah (as)&rsquo;a kabul
ettirdiler, Rasulullah (as)&rsquo;ý y&uuml;ce Allah&rsquo;a karþý gibi
g&ouml;sterme &ccedil;abasýna girdiler. S&uuml;nnet edebiyatý yapan
kimi Samiri soylu bel&rsquo;amlarýn, Rasulullah (as)&rsquo;ý
y&uuml;ce Allah (cc) ile eþit tuttuklarýnýn &ouml;rneði, camilerde
Rasulullah (as)&rsquo;ýn adýný y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn adýnýn
yanýna koymalarý ve secdeye giden insanlarýn onun
&ouml;n&uuml;nde secde yapmalarýdýr. Samiri&rsquo;nin, Hz. Musa
(as)&rsquo;ýn arkasýndan, insanlarý saptýrmak i&ccedil;in
s&ouml;ylediði yalaný, Ýsl&acirc;mcý m&uuml;fteri Samiri soylu
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yalancýlar ile Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarý, uydurduklarý din ile fiilen
s&ouml;ylemiþ oldular ve Rasulullah (as)&rsquo;a, (h&acirc;þ&acirc;)
Kur&rsquo;an&rsquo;daki h&uuml;k&uuml;mlerin tersini
s&ouml;ylettirdiler. &ldquo;Nihayet bir buzaðý v&uuml;cudu onlara
&ccedil;ýkardý, onun b&ouml;ð&uuml;rmesi vardý; sonra dediler ki:
&lsquo;Bu, sizin ilahýnýz ve Musa&rsquo;nýn ilahi, ancak o unuttu!
&rdquo; (Taha, 88) Samiri, insanlarý taptýrdýðý Buzaðý&rsquo;nýn,
onlarýn ger&ccedil;ek ilahý olduðunu, hatta daha da ileri giderek Hz.
Musa (as)&rsquo;ýn da (h&acirc;þ&acirc;) ilahý olduðunu, fakat Hz.
Musa&rsquo;nýn onu unuttuðunu s&ouml;ylemiþti. Ýsl&acirc;mcý Samiri
soylu m&uuml;fteri yalancýlar ile Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarý da
uydurduklarý dini, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn razý olduðu ger&ccedil;ek
Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn &ouml;n&uuml;ne aldýlar ve ger&ccedil;ek
Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn bu uydurduklarý din olduðu algýsýný insanlarda
oluþturdular. Ýsl&acirc;mcý m&uuml;fteri yalancý Samiri soylular ile
Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarý o denli ileri gittiler ki, Kur&rsquo;ani
kavramlarý ve h&uuml;k&uuml;mleri &ccedil;arpýtýp Allah ve
Rasul&uuml; &uuml;zerine iftiralar atarak uydurduklarý dinin
Kur&rsquo;an&rsquo;da olduðunu iddia ettiler. &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) Y&uuml;ce Allah (cc), Ýsl&acirc;mcý m&uuml;fteri
yalancýlar ile Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarýnýn yalancý olduklarýný ve
Allah&rsquo;a karþý bilerek yalan s&ouml;ylediklerini bildirmektedir.
Ýsl&acirc;m&rsquo;da, kulluk y&uuml;ce Allah&rsquo;a yapýlýr,
uydurulan dinde bu esas tersine d&ouml;nd&uuml;r&uuml;ld&uuml;
Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn g&ouml;nderdiði Ýsl&acirc;m dininde
insanlar y&uuml;ce Allah&rsquo;a kulluk yapmakla emrolunmuþ iken
uydurulan þirk dininde y&uuml;ce Allah&rsquo;ý (h&acirc;þ&acirc;)
insanlara kulluk yapýyor gibi g&ouml;sterdiler. Bu konuda kimi zaman
Rasulullah (as)&rsquo;a atfen &ouml;yle seviyesizce yalanlar
uydurdular ki, insanlarýn hizmetk&acirc;rý, kapý bek&ccedil;isi gibi
g&ouml;sterdiler y&uuml;ce Allah&rsquo;ý. Kur&rsquo;an&rsquo;da,
kulluk yalnýzca y&uuml;ce Allah&rsquo;a has kýlýnmýþtýr, geleneksel
din anlayýþý, &ouml;nce þeyh, hoca, aðabey diye vasýflandýrýlan
kiþilere kayýtsýz þartsýz itaat ve kulluðu zorunlu kýldý, sonra da
y&uuml;ce Allah&rsquo;ý (h&acirc;þ&acirc;) bu kiþilerin emrine verdi ve
bu kiþilerin, her istediklerini y&uuml;ce Allah&rsquo;a yaptýrdýðý
sapýklýðýný yayarak bu kiþileri adeta en &uuml;st&uuml;n ilah olarak
ilan ettiler. Uydurulmuþ geleneksel din anlayýþýnda Tevhid ve
y&uuml;ce Allah&rsquo;a þeriksiz kulluk anlayýþý yoktur. Tevhidin
tamamen olmadýðý bu uydurulmuþ þirk dininde, Rasulullah
(as)&rsquo;a atfen uydurulan yalanlarla y&uuml;ce Allah (cc)
(h&acirc;þ&acirc;) kullarýnýn ahvalini bilmeyen, Mira&ccedil; hadisi diye
uydurulan yalanda olduðu gibi ne yapacaðýný kullarýndan
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&ouml;ðrenen, Samiri soylu bel&rsquo;amlarýn iddia ettikleri gibi gaybý
bilmeyen biri olarak tanýmlandý. Tasavvuf sapýklýðýnýn baþýný
&ccedil;ektiði, Samiri soylu bel&rsquo;amlarýn onayladýklarý þirk ve
k&uuml;f&uuml;r dininde y&uuml;ce Allah (cc) (h&acirc;þ&acirc;)
insanlarýn emrinde g&ouml;sterildi. &Ouml;yle ki insanlar, kendilerine
bir iyiliði dokunanlardan, M&uuml;sl&uuml;man olup olmadýklarýna
bakýlmaksýzýn, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn razý olmasýný, canlarýný
sýkan birine de, sanki y&uuml;ce Allah (cc) (h&acirc;þ&acirc;) onlarýn
emir eri imiþ gibi bela vermesini istediler ve y&uuml;ce Allah&rsquo;ý
(h&acirc;þ&acirc;) kendi hizmetk&acirc;rlarý gibi g&ouml;rd&uuml;ler.
&ldquo;O halde Allah'a karþý yalan uyduran&nbsp; ya da O'nun
ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir! Onlara,
Kitap&rsquo;tan nasipleri eriþir; nihayet rasullerimiz onlara gelip
canlarýný aldýklarýnda derler ki: &lsquo;Nerede sizin Allah'tan baþka
&ccedil;aðýrdýklarýnýz?&rsquo; Dediler ki: &lsquo;Bizden
kayboldular&rsquo; ve kendilerinin k&acirc;fir olduklarýna kendi nefisleri
&uuml;zerine þahitlik ettiler.&rdquo; (A&rsquo;raf, 37) Y&uuml;ce Allah
(cc) hakkýnda uydurulan yalanlar ve O&rsquo;na atýlan iftiralar, aslýnda
uydurulmuþ geleneksel dinin, y&uuml;ce Allah (cc) hakkýndaki
anlayýþýndan kaynaklanmaktadýr. &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)
Ýsl&acirc;m dinine karþý uydurulan þirk dininde &ccedil;arpýtýlan
Kur&rsquo;ani h&uuml;k&uuml;mler Tarihi s&uuml;re&ccedil;te,
Tevhid-þirk m&uuml;cadelesinin en &ouml;nemli aþamasý, hi&ccedil;
kuþkusuzdur ki, Tevhid inancýna karýþtýrýlan þirk unsuru
d&uuml;þ&uuml;ncelerin temizlenmesidir. Samiri soylu bel&rsquo;amlar
ve Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarýnýn saptýrmalarý sonucunda insanlar,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn kendilerine indirdiði Risalet&rsquo;e zaman
i&ccedil;erisinde kendi d&uuml;þ&uuml;ncelerini karýþtýrmýþlar, bu
d&uuml;þ&uuml;nceleri ya bizzat y&uuml;ce Allah&rsquo;a ya da
Risalet&rsquo;i getiren el&ccedil;ilere mal ederek dini bir emir olarak
algýlamýþlardýr. Geleneksel þirk dinine mensup olup Rab&rsquo;lerine
þirk koþan kimseler, kendilerine Tevhidi esaslarý, saf ve doðru olan
Ýsl&acirc;m dinini anlatan kiþileri k&uuml;f&uuml;rle su&ccedil;lamýþ,
onlara saldýrmýþlardýr. &ldquo;Onlar bir k&ouml;t&uuml;l&uuml;k
yaptýklarý zaman: &lsquo;Babalarýmýzý bu yol &uuml;zerinde bulduk,
bunu bize Allah emretti&rsquo; dediler; de ki, &lsquo;Allah
k&ouml;t&uuml;l&uuml;ð&uuml; emretmez, Allah&rsquo;a karþý
bilmediðiniz þeyler mi s&ouml;yl&uuml;yorsunuz!&rdquo; (A&rsquo;raf,
28) Ýnsanlar, Kur'an ger&ccedil;eðinden uzaklaþtýk&ccedil;a, Samiri
soylu bel&rsquo;amlarýn ve Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarýnýn
katkýlarýyla kendilerince yeni bir din anlayýþý ortaya
&ccedil;ýkarmýþlar, uydurma ve ilahi mesajýn &ccedil;arpýtýlmasý
sonucu oluþturduklarý anlayýþý Hak din zannederek ona tabi
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olmuþlardýr. Bunlar, tabi olduklarý geleneksel uydurma þirk dinine
uygun kavramlar geliþtirmiþler, bu uyduruk kavramlarý dinlerinin esasý
kabul etmiþler, bunun, y&uuml;ce Allah (cc) tarafýndan kendilerine
emredildiðini zannetmiþlerdir. Y&uuml;ce Allah (cc)
Kur&rsquo;an&rsquo;ý tamamlamýþ, onda her þeyi apa&ccedil;ýk bir
þekilde bildirmiþ, Ýsl&acirc;m&rsquo;ý din olarak g&ouml;ndermiþ ve
ondan razý olmuþtur. &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) Ger&ccedil;ek apa&ccedil;ýk bir
þekilde bu iken, Ýsl&acirc;m&rsquo;a karþý uydurulan þirk dininde sanki
Ýsl&acirc;m tamamlanmamýþ gibi bir s&uuml;r&uuml; kutsal geceler,
g&uuml;nler ve ibadetler uydurdular. Rasulullah (as),
Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn tamamlandýðý ve sonradan din uydurulanlar
hakkýnda þ&ouml;yle buyurmuþtur. &ldquo;Ýsl&acirc;m&rsquo;a
sonradan eklenen her þey bid&rsquo;at, her bid&rsquo;at sapýklýk ve
her sapýklýk cehennemdedir.&rdquo; &nbsp;Y&uuml;ce Allah'ýn
bildirdiði &uuml;zere, din kemale erdirilip tamamlanmýþtýr; tamamlanan
Ýsl&acirc;m dininde, y&uuml;ce Allah (cc), kendisinin nasýl razý
edilebileceðini, kendisine hangi ibadetlerin yapýlacaðýný,
b&uuml;t&uuml;n teferruatlarýyla a&ccedil;ýklamýþtýr. Ancak
uydurulmuþ geleneksel din anlayýþýnda Kur&rsquo;an ve
S&uuml;nnette olmayan ibadetler ihdas edildi. Bu sapýklýðýn baþýný da
tasavvuf denilen þirk ve k&uuml;f&uuml;r taraftarlarý &ccedil;ekiyor.
&ldquo;De ki: &lsquo;Siz mi Allah&rsquo;a dininizi &ouml;ðreteceksiniz;
Allah bilir, g&ouml;klerde ve yerde olanlarý; Allah, her þeyi bilendir
&rdquo; (Hucurat, 16) Þu bir ger&ccedil;ektir ki, y&uuml;ce Allah'ýn
koyduðu h&uuml;k&uuml;mler &uuml;zerinde, sýfatý ne olursa olsun,
insanlarýn tasarruf yapma haklarý yoktur. Y&uuml;ce Allah'ýn koyduðu
h&uuml;k&uuml;mler &uuml;zerinde tasarruf yapmak, bu
h&uuml;k&uuml;mleri deðiþtirmek y&uuml;ce Allah'a karþý isyan,
k&uuml;fr&uuml; gerektiren bir fiil, b&uuml;y&uuml;k bir g&uuml;nah ve
su&ccedil;tur. Aklý baþýnda hi&ccedil;bir insan, Ýsl&acirc;m
d&uuml;þmaný olmadýðý s&uuml;rece, konulan ilahi
h&uuml;k&uuml;mler &uuml;zerinde tasarrufta bulunmaz, deðiþiklik
yapamaz. Kelime-i Tevhidin s&ouml;zel olarak s&ouml;ylenmesinin
yeterli olduðu d&uuml;þ&uuml;ncesi Kur&rsquo;an&rsquo;da Tevhid,
y&uuml;ce Allah'ýn, kiþinin d&uuml;þ&uuml;nce s&ouml;z ve davranýþý
&uuml;zerinde tek Ýlah, Rab ve h&acirc;kim 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, þirke
d&uuml;þer. Yani Tevhid, d&uuml;þ&uuml;ncede baþlayýp olgunlaþan,
s&ouml;zle ifade edilen ve hayatýn t&uuml;m alanlarýnda gereði
yapýlan bir inan&ccedil; ve yaþamdýr. 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
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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. Kelime-i Tevhid, d&uuml;þ&uuml;ncede
olgunlaþan iman esaslarýnýn s&ouml;zle kabul edildiðinin beyaný,
hayatta yaþanacaðýna dair y&uuml;ce Allah&rsquo;a s&ouml;z
verilmesi, insanlarýn buna þahit tutulmasýdýr. Kiþi, bu s&ouml;z&uuml;
s&ouml;yledikten sonra artýk yepyeni bir kimliðe sahip olmuþ ve
&ouml;nceki hayatýný t&uuml;mden terk edip yepyeni bir kiþilik
kuþanmýþtýr demektir. Uydurulmuþ geleneksel þirk dini anlayýþýnda
Tevhid, yalnýzca s&ouml;zden ibaret olan, d&uuml;þ&uuml;nce ve
hayatta hi&ccedil;bir deðiþikliði saðlamayan, her t&uuml;rl&uuml; þirk ve
k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erisinde bulunmasýna raðmen Kelime-i
Tevhidi s&ouml;yleyen kiþinin M&uuml;sl&uuml;man olduðunu ifade
eden bir s&ouml;zden baþka bir þey deðildir. Geleneksel þirk dininde
Kelime-i Tevhidin s&ouml;ylenmesi, kiþinin cennete girmesi i&ccedil;in
yeterli g&ouml;r&uuml;lm&uuml;þt&uuml;r ki bu sapýk anlayýþ,
b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle Kur&rsquo;an&rsquo;daki Ýsl&acirc;m ile
taban tabana zýttýr ve bunu iddia edenler, y&uuml;ce Allah&rsquo;a
iftira atan m&uuml;fterilerdir. &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 eremezler.&rdquo;
(En&rsquo;am, 21) Y&uuml;ce Allah&rsquo;a, O&rsquo;nun razý olduðu
Ýsl&acirc;m dinine karþý uydurulan yalanlar ve pervasýzlýklar,
Kur&rsquo;an&rsquo;daki dini hi&ccedil;e saymak, y&uuml;ce
Allah&rsquo;a karþý apa&ccedil;ýk bir þekilde savaþ a&ccedil;maktýr.
Ýsl&acirc;m&rsquo;da cehenneme giren bir daha &ccedil;ýkmaz þirk
dininde cehennem ge&ccedil;icidir Y&uuml;ce Allah (cc), g&uuml;nah
iþleyenlerin, daha d&uuml;nyada iken tevbe etmeleri halinde
baðýþlanacaklarýný, b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlardan sakýnanlarýn
k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&uuml;nahlarýnýn da affedileceðini,
cehenneme girenlerin bir daha oradan &ccedil;ýkamayacaklarýný
bildirmiþtir. &ldquo;De ki: &lsquo;Ey nefislerine karþý aþýrý giden
kullarým, Allah&rsquo;ýn rahmetinden umut kesmeyin, muhakkak ki
Allah, b&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahlarý baðýþlar; þ&uuml;phesiz O,
baðýþlayan, merhamet edendir. Rabb&rsquo;inize d&ouml;n&uuml;n,
O&rsquo;na teslim olun, size azap gelmeden &ouml;nce, sonra size
yardým edilmez. Rabb&rsquo;inizden size indirilenin en g&uuml;zeline
uyun; ansýzýn ve hi&ccedil; farkýna varmadan azap size gelmeden
&ouml;nce. Sonra nefsin: &lsquo;Allah yanýnda kusur ediþimden dolayý
yazýk bana, ger&ccedil;ekten ben alay edenlerden idim&rsquo;
demesin.&rdquo; (Z&uuml;mer, 53-56) &ldquo;Eðer size yasaklanan
b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlardan ka&ccedil;ýnýrsanýz, sizin
k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&uuml;nahlarýnýzý &ouml;rteriz ve sizi deðerli
bir yere sokarýz.&rdquo; (Nisa, 31) &ldquo;O kimseler ki,
k&uuml;&ccedil;&uuml;k hatalar hari&ccedil;, b&uuml;y&uuml;k
g&uuml;nahtan ve fuhþiyattan ka&ccedil;ýnýrlar; þ&uuml;phesiz
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Rabb&rsquo;inin maðfireti geniþtir&hellip;&rdquo; (Necm, 32)
G&uuml;nah iþledikleri halde hemen tevbe etmeyenlerin ve k&acirc;fir
olarak &ouml;lenlerin baðýþlanmayacaðýný bildiren y&uuml;ce Allah
(cc), inanlarý a&ccedil;ýk bir þekilde uyarmaktadýr.
&ldquo;K&ouml;t&uuml;l&uuml;kler yapýp kendilerine &ouml;l&uuml;m
geldiðinde nihayet: &lsquo;Ben, ger&ccedil;ekten þimdi tevbe
ettim&rsquo; diyenlerin ve k&acirc;fir olarak &ouml;lenlerin tevbeleri
ge&ccedil;erli deðildir, iþte onlar i&ccedil;in acý bir azap
hazýrlamýþýzdýr!&rdquo; (Nisa, 18) Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
g&uuml;nah iþleyenler ve tevbe edenler ya da etmeyenler hakkýndaki
kesin h&uuml;km&uuml; bu ve O, cehenneme girenlerin bir daha oradan
&ccedil;ýkamayacaklarýný bildirmiþtir. Ýsl&acirc;m&rsquo;a karþý
uydurulan þirk dininde ise inanan insanlarýn, ne denli g&uuml;nahlarý
&ccedil;ok olursa olsun, g&uuml;nahlarý kadar yandýktan sonra
cehennemden &ccedil;ýkacaklarý yalaný, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
apa&ccedil;ýk h&uuml;km&uuml;ne karþý uydurulmuþ bir yalandan
baþka bir þey deðildir. &ldquo;Dediler ki: &lsquo;Sayýlý birka&ccedil;
g&uuml;n dýþýnda bize ateþ dokunmayacaktýr.&rsquo; De ki:
&lsquo;Allah katýndan bir ahit mi aldýnýz, &ouml;yle ise Allah verdiði
s&ouml;zden d&ouml;nmez, yoksa Allah&rsquo;a karþý bilmediðiniz bir
þey mi s&ouml;yl&uuml;yorsunuz!&rsquo; Evet, kim bir
k&ouml;t&uuml;l&uuml;k kazanýr da su&ccedil;u onu kuþatýrsa, iþte
onlar, ateþ halkýdýr, onlar orada s&uuml;rekli kalacaklardýr.&rdquo;
(Bakara, 80-81) &ldquo;Kitaptan nasip verilen kimseleri g&ouml;rmedin
mi, aralarýnda h&uuml;kmetmesi i&ccedil;in Allah&rsquo;ýn
Kitabý&rsquo;na &ccedil;aðýrýlýyorlar, sonra onlardan bir grup sýrt
d&ouml;n&uuml;yor; onlar, d&ouml;n&uuml;c&uuml;lerdir. Bu, onlarýn:
&lsquo;Sayýlý birka&ccedil; g&uuml;n hari&ccedil; ateþ bize
dokunmayacaktýr&rsquo; demeleridir. Uydurmuþ olduklarý þeyler onlarý
dinlerinde aldatmýþtýr.&rdquo; (Al-i Ýmran, 23-24) Y&uuml;ce Allah
(cc), er-Rahim sýfatý gereði, kýyamet g&uuml;n&uuml; adalet terazisini
kuracak, k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&uuml;nah iþleyenleri affedip
b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nah iþledikleri halde d&uuml;nyada tevbe
etmeyip &ouml;lenleri, i&ccedil;erisinde ebedi olarak acýklý azapta
s&uuml;rekli kalmak &uuml;zere cehenneme s&uuml;recektir. Bu,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn Kur&rsquo;an&rsquo;da bildirdiði kesin
kararýdýr. &ldquo;O g&uuml;n tartý haktýr; artýk kimin tartýlarý aðýr
gelirse, iþte onlar kurtulanlardýr. Kimin tartýlarý hafif gelirse, iþte onlar,
ayetlerimize zulmetmekte olduklarýndan dolayý nefislerini h&uuml;srana
uðratan kimselerdir.&rdquo; (A&rsquo;raf, 8-9) &ldquo;Fakat kimin
tartýlarý aðýr gelirse, iþte o, hoþnut bir yaþam i&ccedil;indedir ve fakat
kimin tartýlarý hafif gelirse, iþte onun anasý haviyedir. Ne bilirsin sen
onun ne olduðunu, kýzgýn bir ateþtir!&rdquo; (Karia, 6-11) Yalancý
m&uuml;fterilere uyup nasýl olsa baðýþlanacaðýz zanný ile aldananlar,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bu uyarýlarýna kulak verip derhal
uydurulmuþ geleneksel þirk ve k&uuml;f&uuml;r dinini terk edip
Rab&rsquo;lerine d&ouml;nmeli, tevbe edip baðýþlanma dilemelidirler,
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aksi halde &ouml;l&uuml;m geldiðinde onlara, ne tevbe etmeleri bir
fayda saðlayacak ne de kýyamet g&uuml;n&uuml;nde Rab&rsquo;leri
onlarý baðýþlayacaktýr. Ýsl&acirc;m&rsquo;da þefaat yalnýzca
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn elindedir, þirk dininde herkes þefaat edebilir
Ýnsanlarýn, adeta rahat bir þekilde g&uuml;nah iþlemelerine neden olan
bir baþka konu da, þefaat edilecekleri zannýdýr. Y&uuml;ce Allah (cc),
Kendisinden baþka þefaat edicilerin olmadýðýný, þefaatin yalnýzca
kendi elinde bulunduðunu bildirmesine raðmen uydurulmuþ þirk dininde
onlarca kiþinin þefaat edeceðine dair yalanlar uydurulmuþtur. Þefaatin
var olduðunu zannedenler, bu iddialarýnda o denli haddi aþtýlar ki,
nihayet Rasulullah (as)&rsquo;ý y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn karþýsýna
adeta bir rakip olarak &ccedil;ýkardýlar. Onlara g&ouml;re y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn affetmediði b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlar Rasulullah
(as) tarafýndan affedilecektir. Bu sakat anlayýþ, Rasulullah (as)&rsquo;ý
y&uuml;ce Allah&rsquo;tan daha merhametli sanmakta, bu nedenle de
b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlarý iþleyenlerin onun baðýþlayacaðýný
zannetmektedirler ki bu d&uuml;þ&uuml;nce, a&ccedil;ýk bir þirk ve
Rasulullah (as)&rsquo;ý (haþa) y&uuml;ce Allah&rsquo;tan
&uuml;st&uuml;n g&ouml;rmektedir. &ldquo;Artýk Allah&rsquo;ýn
&uuml;zerine yalan atýp iftira eden yahut O&rsquo;nun ayetlerini
yalanlayan kimseden daha zalim kimdir; þ&uuml;phesiz o
g&uuml;nahk&acirc;rlar kurtuluþa eremezler. Allah&rsquo;tan baþka
ibadet ettikleri þeyler, onlara zarar vermez ve onlara fayda vermez ve
diyorlar ki: &lsquo;Bunlar, Allah katýnda bizim
þefaat&ccedil;ilerimizdir!&rsquo; De ki: &lsquo;G&ouml;klerde ve yerde
bilmediði bir þeyi mi Allah&rsquo;a haber veriyorsunuz!&rsquo; O,
koþtuklarýndan m&uuml;nezzeh ve y&uuml;cedir.&rdquo; (Yunus,
17-18) Ellerinde vahyi hi&ccedil;bir delil bulunmadan Rasulullah
(as)&rsquo;ýn, kendilerinin b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlarýný
baðýþlayarak cehennemden &ccedil;ýkaracaðýný iddia edenler,
a&ccedil;ýk&ccedil;a þirk koþmaktadýrlar. Bunlar, Rasulullah
(as)&rsquo;ý ilah edindikleri i&ccedil;in onun kendilerini duyduðunu
sanarak y&uuml;ce Allah&rsquo;ý devre dýþý býrakýp direkt Rasulullah
(as)&rsquo;a dua etmekte, &ldquo;Þefaat ya Rasulullah&rdquo;
demektedirler. Rasulullah (as)&rsquo;ý da rahatsýz edici olan
Rasulullah (as)&rsquo;dan þefaat dileme duasý ve onu ilah edinme
hususu, Kur'an&rsquo;da reddedilmiþ ve rasullerin insanlarý kendilerine
deðil, yalnýzca y&uuml;ce Allah&rsquo;a davet ettikleri bildirilmiþtir.
&ldquo;Bir insan i&ccedil;in m&uuml;mk&uuml;n deðildir ki, Allah ona
Kitap, H&uuml;k&uuml;m ve Nebi&rsquo;lik versin, sonra insanlara
desin ki: &lsquo;Allah&rsquo;tan baþka bana kul olun&rsquo; velakin
&lsquo;Kitap&rsquo;ta &ouml;ðretmekte olduðunuz þeyler nedeniyle
rabbaniler olun.&rsquo; (der). Ve &lsquo;Melekleri ve Nebileri rabler
edinin diye&rsquo; emretmez,&rsquo; siz M&uuml;sl&uuml;manlar
olduktan sonra k&uuml;fr&uuml; emreder mi?&rdquo; (Al-i Ýmran,
79-80) Bu a&ccedil;ýk h&uuml;k&uuml;mlerde bildirildiði &uuml;zere
hi&ccedil;bir Rasul, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn takdir ettiði bir
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h&uuml;kme karþý fikir beyan edemez, O&rsquo;nun baðýþlamadýðýný
baðýþlamaya, ona þefaat etmeye kalkýþamaz. Sapýklýkta sýnýr
tanýmayan &ouml;zellikle tasavvuf&ccedil;ular, kimi zaman rasulleri de
devreden &ccedil;ýkararak y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn cehenneme
g&ouml;nderdiði bir kimseyi, þeyhlerinin, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
h&uuml;km&uuml;ne raðmen, &ccedil;ekip &ccedil;ýkaracaklarýný iddia
etmektedirler. Kiþi bir kere saptý mý artýk dur durak bilmez! Kabir azabý
Ýki hayat vardýr; D&uuml;nya ve Ahiret Kabir, &ouml;l&uuml;m
sessizliðinin devamý ve d&uuml;nya hayatýndan ahirete ge&ccedil;iþ
kapýsýdýr. Bu nedenle burada herhangi bir hayat belirtisi yoktur.
Kullarýný, yaþadýklarý ve gidecekleri yerler konusunda en ince
detayýna kadar bilgilendiren y&uuml;ce Allah (cc), kabirde herhangi bir
hayat belirtisi ya da orada kullarýný ilgilendiren herhangi bir konuda bir
bilgi vermemektedir. Nitekim y&uuml;ce Allah (cc) iki d&uuml;nya
olduðu konusuna þu ilahi h&uuml;km&uuml; ile a&ccedil;ýklýk
getirmektedir. &ldquo;Elbette Biz rasullerimize ve iman edenlere hem
d&uuml;nya hayatýnda, hem þahitlerin duracaklarý g&uuml;nde yardým
ederiz. O g&uuml;n, zalimlere mazeretleri fayda vermez, lanet onlar
i&ccedil;indir ve yurdun en k&ouml;t&uuml;s&uuml; de onlaradýr.
(M&uuml;&rsquo;min, 51-52) &ldquo;Allah, iman edenleri, d&uuml;nya
hayatýnda da, ahirette de saðlam s&ouml;zle sabit kýlar. Allah, zalimleri
de þaþýrtýr ve Allah, dilediði þeyi yapar.&rdquo; (Ýbrahim, 27)
Yukarýdaki ayetlerden de anlaþýlacaðý &uuml;zere iki hayat vardýr ve
insanlar, d&uuml;nya hayatýndan sonra d&uuml;nyada yaptýklarýnýn
hesabýný vermek &uuml;zere, ahirete gideceklerdir. Ýnsanlar ahiret
hayatýna gidecekleri yol &uuml;zerinde bir baþka durakta eðlenip
herhangi bir hayat s&uuml;remeyeceklerdir. Kabir hayatý olmuþ
olsaydý, hi&ccedil;bir þeyi eksik býrakmadýðý Kutsal Kitabýnda
y&uuml;ce Allah (cc), kullarýný bundan haberdar edecek ve orada
karþýlaþacaklarý durumlarý, týpký ahirette karþýlaþacaklarý durumlarý
haber verdiði gibi haber verecek ve kullarýnýn bundan sakýnmasýný
isteyecekti. Oysa bu konuda Kur&rsquo;an&rsquo;da en
k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir ibare bile yoktur. Kur&rsquo;an&rsquo;da
her þeyi&sbquo;&nbsp;&ldquo;en ince þekilde d&uuml;zenleyen&rdquo;
(12/100)&nbsp;y&uuml;ce Allah (cc), kabir &acirc;leminin olmadýðýný
da apa&ccedil;ýk bir þekilde ortaya koymuþtur. Ancak her konuda
olduðu gibi, bu konuda da, adeta Kur&rsquo;ani h&uuml;k&uuml;mlere
karþý &ccedil;ýkmayý din edineler, Ýsl&acirc;mi ger&ccedil;ekleri
yeterince anlamayan ya da vahyi ger&ccedil;ekleri kendilerince
yorumlayanlar olmadýk hik&acirc;yelerle&nbsp;kabir &acirc;lemi
&nbsp;ve&nbsp;azabý&nbsp;diye bir yalan uydurmuþlar, bunu da
utanmadan Ýsl&acirc;m&rsquo;a mal etmiþlerdir. Y&uuml;ce Allah (cc),
d&uuml;nya ve ahirette insanlarý ilgilendiren her konuyu apa&ccedil;ýk
bir þekilde bildirmiþ, neler olacaðýný a&ccedil;ýklamýþ, kabirde
herhangi bir hayatýn olduðunu bildirmemiþtir. Her konuda dillerini eðip
b&uuml;kerek, kelimeleri yerlerinden kaydýrarak ger&ccedil;ekleri
&ccedil;arpýtmayý din haline getirenler ve y&uuml;ce Allah&rsquo;a
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karþý &ccedil;ýkmayý dinlerinin temel esasý olarak alanlar, kabir
konusunda da, hi&ccedil;bir ilgisi bulunmadýðý halde
M&uuml;&rsquo;min suresi, 46. ayetini, dillerini eðip b&uuml;kerek kabir
azabý konusunda delil getirmeye &ccedil;alýþmaktadýrlar. Kabir hayatý
ile ilgili Rasulullah (as) adýna uydurulan s&ouml;zlerin bir&ccedil;oðu,
Kur&rsquo;an ger&ccedil;eði ile &ccedil;eliþmektedir. Kendisine gelen
vahyi esaslarý tek &ouml;l&ccedil;&uuml; edinen ve o esaslara teslim
olanlarýn ilki olan Rasulullah (as), teslim olduðu Kur&rsquo;an&rsquo;a
aykýrý bir þey s&ouml;ylemez, s&ouml;ylediðini iddia edenler ve onun
adýna s&ouml;zler uydurup onu yalanlarýna alet edenler, elbette bunun
cezasýný acý bir þekilde yaþayacaklardýr. Rasulullah (as)&rsquo;ýn,
kabir ziyaretleri, bakýmý, &uuml;zerlerinde oturulmamasý gerektiði ile
ilgili bir&ccedil;ok tavsiyeleri olmuþtur, ancak kabirde bir hayatýn olduðu
ile ilgili hi&ccedil;bir ifadesi bulunmamaktadýr. Rasulullah (as), insanlara
her konuda vahyi ger&ccedil;eklerden deliller g&ouml;steriyor,
hi&ccedil;bir konuda vahiy dýþýnda ve vahye aykýrý hi&ccedil;bir þey
s&ouml;ylemiyordu. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o, delilsiz konuþmasýnýn
insana b&uuml;y&uuml;k bir sorumluluk getireceðini biliyordu.
Rasulullah (as), ayný þekilde kabir konusunda da elindeki
Kur&rsquo;an&rsquo;a aykýrý bir þey dememiþtir, diyemezdi de.
Rasulullah (as), insanýn &ouml;ld&uuml;kten sonra geri
d&ouml;n&uuml;þ&uuml;n&uuml;n olmayacaðýný, kiþilerin yaþadýklarý
s&uuml;re i&ccedil;erisinde yaptýklarý ile kalacaklarýný ve cennet ya da
cehennemi hak etmiþ olarak kabre gireceklerini ifade etmiþtir.
&ldquo;Kabir, ya cennet bah&ccedil;elerinden bir bah&ccedil;e ya da
cehennem &ccedil;ukurlarýndan bir &ccedil;ukurdur.&rdquo; (Tirmizi) Bu
ifadelerinden de anlaþýlýyor ki Rasulullah (as), &ouml;ld&uuml;kten
sonra geri d&ouml;n&uuml;þ&uuml;n olmayacaðýný, kiþilerin
kazandýklarý ve yaptýklarý ile m&uuml;k&acirc;fatlandýrýlacaklarýný ya
da cezalandýrýlacaklarýný belirtiyordu. Bu nedenle kabirde hayat
olduðu konusunda uydurulan ve Rasulullah (as)&rsquo;a atfedilen
ifadelerin, Kur&rsquo;an&rsquo;a teslim olanlarýn ilki olan Rasulullah
(as) ile uzaktan yakýndan hi&ccedil;bir ilgisi bulunmamaktadýr.
Saptýrýcýlar, Ýsl&acirc;mi h&uuml;k&uuml;mleri deðiþtirmede sýnýr
tanýmýyorlar &Ccedil;eþitli h&uuml;k&uuml;mler konusunda azgýnlýðý
yol edinerek Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;ne iftira atma konusunda
sýnýr tanýmayan saptýrýcýlar, giderek y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
bildirdiði ibadetlerin vakitleri ile oynamaya baþladýlar ve olmayan
ibadetler ihdas ettiler. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn indirdiði Ýsl&acirc;m
dinine karþý din uyduran saptýrýcýlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
bildirmediði konularda da Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;&uuml;n
&uuml;zerine iftiralar atarak ya ibadetlerin yerlerini deðiþtirmiþler ya da
kimi dini geceler uydurmuþlardýr. Bu konuda saptýrýcýlarýn, vitir
Namazýnýn ve Kadir gecesinin ne zaman olduklarý konusundaki
uydurmalarý verilebilir. Vitir namazý, Kur&rsquo;an&rsquo;da, gecenin
bir kýsmýnda uyuyup uyandýktan sonra kýlýnmasý gerektiði
a&ccedil;ýk&ccedil;a belirtilmiþtir. Saptýrýcýlar, ellerinde hi&ccedil;bir
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delil bulunmadýðý halde Yatsý namazýndan sonraya almýþlar, hem de
&uuml;&ccedil; rek&acirc;t olarak sýnýrlandýrmýþlardýr. Bu
sapýklýklarýný da Allah&rsquo;ýn Rasul&uuml;&rsquo;ne iftira ederek
kanýtlamaya &ccedil;alýþmýþlardýr. Rasulullah (as), kendisi, gecenin
sonuna doðru &ouml;nceleri onbir, daha sonralarý, hastalýk ve yaþlýlýk
nedeniyle y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, Kur&rsquo;an&rsquo;da verilen
ruhsat gereði dokuz ve yedi rek&acirc;t olarak kýlmýþtýr.
M&uuml;fteriler, bu ger&ccedil;eklere ve Rasulullah (as)&rsquo;ýn
Kur&rsquo;an&rsquo;a teslim olanlarýn ilki olduðunu bizzat
Kur&rsquo;an&rsquo;da belirtmesine raðmen Rasulullah (as)&rsquo;ýn
Yatsýdan sonra kýlýnmasýný istediðini, hi&ccedil;bir imani ve ahlaki
deðer taþýmadan iddia edebilmiþlerdir. Vitir namazýnýn yatsýdan
sonraya alýnmasý ile yetinmeyen saptýrýcýlar, uyduruk bir
s&uuml;r&uuml; kutsal geceler uydurmuþlar, bu gecelerde sabahlara
kadar namaz kýlanlarýn b&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahlarýnýn
affedileceðini iddia etmiþlerdir. Taðutun reddedilmeden y&uuml;ce
Allah&rsquo;a iman edilemeyeceði a&ccedil;ýk h&uuml;km&uuml;ne
raðmen saptýrýcýlar, zalim de olsa emir sahiplerine itaat edilmesi
gerektiðini ileri s&uuml;rm&uuml;þler ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde
taðuta taparcasýna ona iman edip teslim olmuþlar, insanlarý da taðuta
tapmaya &ccedil;aðýrmaktadýrlar. Þehitlik konusunu da &ccedil;arpýtan
saptýrýcý sapýklar, Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;ne savaþ a&ccedil;an
taðut yolunda &ouml;lenlerin bile þehit olduklarýný iddia etmiþlerdir.
Ayný þekilde hangi vatan olduðu a&ccedil;ýklanmadan vatan uðruna
&ouml;lenlerin þehit olduklarý iddialarý da hep bu sapýklarca iddia
edilmektedir. Kur&rsquo;an&rsquo;da ve S&uuml;nnette, Kadir
gecesinin ne zaman olduðu belirtilmemiþ iken Allah&rsquo;ýn dinine
savaþ a&ccedil;mayý bozuk bir karakter haline getirenler, bu gecenin
Ramazan ayýnýn 27. gecesi olduðunu&nbsp;ileri
s&uuml;rm&uuml;þlerdir. Saptýrýcýlar, b&uuml;t&uuml;n bu yaptýklarý
ile yetinmemiþ olacaklar ki, uydurduklarý Mira&ccedil; hadisi ile
y&uuml;ce Allah&rsquo;a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne bile dil uzatacak
kadar esfele Safiline yuvarlanmýþlardýr. Uydurduklarý hadis ile
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, (h&acirc;þ&acirc;) kullarýnýn halini
bilmediðini, Hz. Musa (as)&rsquo;ýn, Hz. Muhammed (as) ile
&acirc;deta oynarcasýna y&uuml;ce Allah&rsquo;a dokuz kez
g&ouml;nderip y&uuml;ce Allah&rsquo;a (h&acirc;þ&acirc;), kullarýnýn
kaldýrabilecekleri g&uuml;&ccedil;leri konusunda akýl verdiðini ileri
s&uuml;rm&uuml;þlerdir ki bu, k&uuml;fr&uuml;n en seviyesiz
derekesidir. Kur&rsquo;ani h&uuml;k&uuml;mler &uuml;zerinde yapýlan
tahrifatýn &uuml;&ccedil; amacý vardýr 1- Ýnsanlarýn, Tevhidi esaslarý
ve Ýsl&acirc;m&rsquo;ý &ouml;ðrenmelerini engellemek, (her iki grup)
2- Ýnsanlarýn hoþuna gidecek þeyleri anlatarak &ccedil;ýkar saðlamak,
(bel&rsquo;amlar) 3- Ýsl&acirc;m&rsquo;a karþý olan kin ve nefret,
(Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarý) Ýsl&acirc;mcý m&uuml;fteri yalancýlar
ile Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarý, Kur&rsquo;ani h&uuml;k&uuml;mlerin
a&ccedil;ýk ve net bir þekilde ortaya koyduðu ve y&uuml;ce
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Allah&rsquo;ýn razý olduðu Ýsl&acirc;m&rsquo;ý bozma konusunda
deðiþik ama&ccedil;larý olsa da sonu&ccedil; itibarý ile Ýsl&acirc;mi
esaslarý bozmaktadýrlar. Gerek Ýsl&acirc;mcý yalancý m&uuml;fteri
bel&rsquo;amlarýn, gerekse Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarýnýn ortak
noktalarý, Ýsl&acirc;mi esaslarý bozarak insanlarýn Tevhidi esaslarý
&ouml;ðrenmelerine ve Rab&rsquo;lerine y&ouml;nelmelerine engel
olmaktýr. Bunun i&ccedil;in y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bildirdiði
Ýsl&acirc;mi esaslarý bozmaya &ccedil;alýþmaktadýrlar. Þu bir
ger&ccedil;ektir ki, her iki Ýsl&acirc;m d&uuml;þmaný da bu
ama&ccedil;larýný bilin&ccedil;li yapmaktadýrlar. &ldquo;Yazýklar olsun
o kimselere ki, elleriyle kitabý yazýyorlar, sonra onu az bir deðere
satmak i&ccedil;in, &lsquo;Bu Allah katýndandýr&rsquo; diyorlar!
Yazýklar olsun onlarýn elleriyle yazdýklarý þeye, yazýklar olsun onlarýn
kazandýklarý þeye!&rdquo; (Bakara, 79) Ýsl&acirc;m'a d&uuml;þman
olanlar, diðer din ve ideoloji mensuplarýdýr, Samiri soylu
bel&rsquo;amlar ise, daha &ccedil;ok M&uuml;sl&uuml;man olduklarý
iddiasýnda bulunan kimselerdir. Bunlar, ger&ccedil;ek Ýsl&acirc;m'ýn
ortaya &ccedil;ýkmasý durumunda hesaplarýnýn bozulacaðýný,
ger&ccedil;ek y&uuml;zlerinin g&ouml;r&uuml;leceðini, b&ouml;ylece
&ccedil;ýkarlarýnýn bozulacaðýný bildiklerinden ellerinden
geldik&ccedil;e Hakký batýlla bulayýp ger&ccedil;ekleri gizlemektedirler.
Y&uuml;ce Allah (cc) þeytanýn g&ouml;revini &uuml;stlenen bu
kimselere lanet etmektedir. &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; 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) Ýsl&acirc;mi
kavramlarýn ger&ccedil;ek anlamlarý, ibadetleri ne ve ne zaman
olduklarý Kur'an'da vardýr, bunun dýþýndaki t&uuml;m tanýmlamalar,
Ýsl&acirc;mi olmaktan uzaktýr. Kur'an&rsquo;dan hareketle
Ýsl&acirc;mi kavramlar &ouml;ðrenildiðinde, bug&uuml;n kavramlarýn
ne denli asýl anlamlarýndan saptýrýldýðý ger&ccedil;eði ortaya
&ccedil;ýkacak, adeta Ýsl&acirc;m'dan ayrý baþka bir dinin
oluþturulduðu g&ouml;r&uuml;lecektir. Kur&rsquo;ani kavramlarýn,
anlamlarýnýn deðiþtirilerek insanlarýn yanlýþ bir din algýsýna sahip
olmalarýnýn sorumluluðu, saptýrýcýlar kadar, Kur'an okuduklarý halde
bu ger&ccedil;ekleri, kimi endiþelerle ortaya koymayan
M&uuml;sl&uuml;manlarýn da &uuml;zerindedir.
M&uuml;sl&uuml;manlar, hassasiyet g&ouml;stererek bu saptýrýcýlara
karþý &ccedil;ýkmýþ olsalardý, toplumdaki sapma bu denli
korkun&ccedil; boyutlara ulaþamayacaktý. Onlarýn suskunluðu,
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saptýrýcýlara cesaret vermiþ, Ýsl&acirc;m'ýn, bozmadýk, deðiþtirmedik
kavramýný ya da konusunu býrakmamýþlardýr. Eðer
M&uuml;sl&uuml;manlar, en az saptýrýcýlar kadar cesaretli olsalardý,
bug&uuml;n durum &ccedil;ok daha farklý, Ýsl&acirc;m'ýn ve
M&uuml;sl&uuml;manlarýn lehinde olacaktý. M&uuml;sl&uuml;manlar
olarak amacýmýz, bazý kiþilerin, kimi gerek&ccedil;elerle gizledikleri
ger&ccedil;ek Ýsl&acirc;mi kavramlarý, b&uuml;t&uuml;n tepki, eleþtiri,
baský ve saldýrýlarý g&ouml;ze alýnarak Tevhidi ger&ccedil;ekleri
ortaya koymak, topluma bu ger&ccedil;ekleri olduðu gibi anlatmaktýr.
Ýsl&acirc;mi kavramlarýn ger&ccedil;ek anlamlarýnýn ne olduðunu
belirterek iman ya da ink&acirc;r edecek olanlarýn, bilin&ccedil;li hareket
ederek saflarýný netleþtirmelerini, herkesin, yerinin ve konumunun
neresi olduðunu bilmesini saðlamak biz M&uuml;sl&uuml;manlarýn
&ouml;ncelikli g&ouml;revidir. Elbette ki hidayet yalnýzca y&uuml;ce
Allah&rsquo;tandýr biz O&rsquo;na teslim olan
M&uuml;sl&uuml;manlarýz.
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