Yazar: Ramazan YILMAZ
Alay etmek
Ýsl&acirc;m, insana deðer verir ve insanýn en g&uuml;zel þekilde
olmasýný ister. Bu nedenle y&uuml;ce Allah (cc), kendisini ink&acirc;r
edenlerin bile rahmet, gereði rýzýklarýný vermekte, onlarýn,
d&uuml;nya ve ahirette sýkýntýya d&uuml;þmemeleri i&ccedil;in
ayetlerini g&ouml;ndererek onlarý acýklý azaba karþý uyarmaktadýr.
Y&uuml;ce Allah (cc), kullarýna &ldquo;Ey insanlar&rdquo; diye en
g&uuml;zel þekilde hitap etmiþ, onlarla alay etmemiþ, azgýnlýðý yol
edineler dýþýnda, kimseyi hakir g&ouml;rmemiþtir. Bu nedenle
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn kullarýnýn da birbirleriyle alay etmemeleri,
birbirlerini hakir g&ouml;rmemeleri gerekir ki y&uuml;ce Allah iman
edenlere hitapla M&uuml;sl&uuml;man olmayanlarla en g&uuml;zel bir
þekilde tartýþmalarýný istemiþtir. &ldquo;Hikmetle ve g&uuml;zel
&ouml;ð&uuml;tle Rabb&rsquo;inin yoluna &ccedil;aðýr ve onlarla en
g&uuml;zel bi&ccedil;imde m&uuml;cadele et, þ&uuml;phesiz
Rabb&rsquo;in, iþte yolundan sapanlarý en iyi bilen O&rsquo;dur ve O,
hidayette olanlarý da en iyi bilendir.&rdquo; (Nahl, 125)
M&uuml;sl&uuml;manlar, Allah yoluna davet ederken en g&uuml;zel
þekilde hareket edilmeli, insanlarýn eksikliklerini y&uuml;zlerine vurup
onlarý k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;þ&uuml;rmemelidirler ki, vahye
uygun olan budur. Alay etmek, en g&uuml;zel bi&ccedil;imde yaratýlan,
onur ve þahsiyet sahibi insanlarda bulunmamasý gereken, kiþide
b&ouml;b&uuml;rlenme ve kendini beðenme duygusunu tezah&uuml;r
ettiren, kiþiyi, baþkalarýný eksik, hor ve hakir g&ouml;rmeye sevk eden,
onu, insani vasýflarýndan soyutlayan d&uuml;þ&uuml;k ve seviyesiz bir
s&ouml;ylem ve tavýrdýr. Alay etmek, bir acziyet ve olgunlaþmamýþ bir
kiþilik sorunudur; acziyet i&ccedil;erisinde bulunan, onurlu bir kiþiliðe
sahip olmayan kimseler, baþkalarý ile alay ederek kendilerini &ouml;ne
&ccedil;ýkarmaya ve g&uuml;ndemde tutmaya &ccedil;alýþýrlar.
Ýnsanlarýn, yaratýlýþta sahip olduklarý eksiklik ve kusurlarý ile alay
etmek, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn yaratýþýný beðenmemek olduðundan
k&uuml;f&uuml;rd&uuml;r. Ýnsanlarda, sonradan iradeleri dýþýnda
oluþan eksikliklerle alay etmek, onlarýn onur ve haysiyetleri ile
oynamaktýr ki bu, gayri insani bir tavýr ve olduk&ccedil;a onursuz bir
davranýþtýr. Ýnsanlarýn yaptýklarý yanlýþ iþlerle ya da yanlýþ
g&ouml;r&uuml;len durumlarý ile alay etmek, kendini &ouml;n plana
&ccedil;ýkarma, acziyetini gizleme &ccedil;abasýdýr. Oysa saðlýklý bir
ruh yapýsýna, onurlu bir kiþiliðe sahip olan kimseler, insanlarýn hatalarý
ile alay etmez, onlara doðrularý en g&uuml;zel þekilde g&ouml;sterir,
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onlarý doðru olana y&ouml;neltmeye &ccedil;alýþýrlar. Alay edenler,
saðlýksýz, bozuk bir ruh yapýsýna sahip kimseler olduklarýndan,
saðlýksýz ruhlarýný tatmin etmek i&ccedil;in baþka insanlarla ve
hayvanlar ile alay ederek tatmin olmaya &ccedil;alýþýrlar. Onlar,
baþkalarýnýn &uuml;z&uuml;ld&uuml;klerini, rencide olduklarýný
&ouml;nemsemez, onlarýn da bir duygu taþýdýklarýný, bir þahsiyet
sahibi olduklarýný d&uuml;þ&uuml;nmezler, tek d&uuml;þ&uuml;nceleri,
kendilerini eðlendirip tatmin olmak, karþýlarýndakini
k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;þ&uuml;rmektir. Baþkalarýnýn duygu
ve onuruyla oynamaya, onlarý k&uuml;&ccedil;&uuml;msemeye,
onlarda ayýp ve kusur aramaya neden olan alay etmek duygusu,
kendilerini beðenip baþkalarý &uuml;zerinde b&ouml;b&uuml;rlenen
k&acirc;fir, m&uuml;þrik, m&uuml;nafýk ve fasýklarýn d&uuml;þ&uuml;k
bir sýfatý olduðundan M&uuml;sl&uuml;manlar, bu vasfý
&uuml;zerlerinde bulundurmazlar. M&uuml;sl&uuml;manlar, insanlarla
alay etmezler Rab&rsquo;lerine iman etmiþ M&uuml;sl&uuml;manlar,
hi&ccedil;bir þekilde baþkalarý ile alay etmez, bu k&ouml;t&uuml; ve
k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;þ&uuml;r&uuml;c&uuml; vasfý
&uuml;zerlerinde bulundurmaz, hata ile b&ouml;yle bir duruma
d&uuml;þmeleri halinde ise derhal tevbe ederler.
M&uuml;sl&uuml;manlar, baþkalarýnda g&ouml;rd&uuml;kleri kimi
davranýþ ve s&ouml;zel bozukluk ve eksikliklerle alay etmez, kiþileri en
g&uuml;zel þekilde uyararak onlarýn giderilmesi i&ccedil;in
&ccedil;alýþýr, doðru olaný ortaya koyarlar. M&uuml;sl&uuml;manlar,
kiþilerin fiziksel ve ruhsal eksiklikleri ile ise, bu eksikliklerin yaratýlýþta
ya da sonradan kimi hastalýklar nedeniyle olduðunu bilirler, ima yolu ile
de olsa hi&ccedil;bir þekilde alay etmezler. Baþkalarýnda ayýp ve kusur
arayýp onlarla alay etmek, gayri insani bir duygu olduðu gibi ayný
zamanda gayri Ýsl&acirc;mi&rsquo;dir de. Bu nedenle y&uuml;ce Allah
(cc), M&uuml;sl&uuml;manlarýn baþkalarý ile alay etmelerini
yasaklamýþ, alay etmenin insaný imandan &ccedil;ýkarýp fýska
d&uuml;þ&uuml;receðini bildirmiþtir. &ldquo;Ey iman edenler, bir
topluluk baþka bir toplulukla alay etmesin, belki kendilerinden daha
hayýrlýdýr ve kadýnlar da baþka kadýnlarla (alay etmesinler), belki
onlar, kendilerinden daha hayýrlýdýr. Birbirinizi ayýplamayýn ve
k&ouml;t&uuml; lakaplarla &ccedil;aðýrmayýn; imandan sonra fýsk adý
k&ouml;t&uuml;d&uuml;r ve kim tevbe etmezse, iþte onlar,
zalimdirler.&rdquo; (Hucurat, 11) M&uuml;sl&uuml;manlar, insanlarda
gerek yaratýlýþta oluþan kusurlar, gerek sonradan istem dýþý eksiklikler
ya da kiþilerde g&ouml;r&uuml;len yanlýþ ifade ve davranýþlarla alay
etmezler. Onlar, rahmet el&ccedil;ileri olmalarý nedeniyle insanlarda
g&ouml;rd&uuml;kleri her t&uuml;rl&uuml; yanlýþý en g&uuml;zel
þekilde gidermeye, en g&uuml;zeli g&ouml;stermeye &ccedil;alýþýrlar
ki, vahyin g&ouml;nderiliþ amacý da bundan baþka bir þey deðildir.
T&uuml;m Risalet &ouml;nderleri ve onlarýn izlerini takip eden Tevhid
erleri, hayatlarý boyunca doðrularý ortaya koyarak insanlarý yanlýþ
s&ouml;z ve fiillerinden d&ouml;nd&uuml;rmeye &ccedil;alýþmýþlardýr.
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Onlar, bu uðurda yanlýþlarýný d&uuml;zelttikleri insanlardan tepkiler
g&ouml;rmelerine, hakarete uðramalarýna ve eziyet g&ouml;r&uuml;p
iþkenceye maruz kalmalarýna raðmen insanlarýn yanlýþlarý ile alay
etmemiþlerdir. Rasulullah (as) de, baþkalarýný
k&uuml;&ccedil;&uuml;mseyip alay etmenin kiþiye g&uuml;nah olarak
yeteceðini ifade etmiþtir. &ldquo;Kiþiye, M&uuml;sl&uuml;man
kardeþlerini k&uuml;&ccedil;&uuml;msemesi, g&uuml;nah olarak yeter
&rdquo; M&uuml;sl&uuml;manlar, s&ouml;zleriyle kimse ile alay
etmeyecekleri gibi ima ve tavýrlarýyla da alay sayýlabilecek
davranýþlardan ka&ccedil;ýnmalýdýrlar. Bir g&uuml;n Hz. Aiþe (r.anha),
konuþtuðu bir kadýný Rasulullah (as)&rsquo;a tarif ediyordu ve eliyle
boyunu iþaret edip &ldquo;Boyu þu kadardý&rdquo; dediðinde
Rasulullah (as) ona: &ldquo;B&ouml;yle yapma, bu onunla alay etmektir
&rdquo; buyurdu. Y&uuml;ce Allah (cc), M&uuml;&rsquo;minlerin
yery&uuml;z&uuml;nde m&uuml;layim olduklarýný, kendilerine laf atan
cahillerle bile alay etmediklerini ve &uuml;stelik g&uuml;zel bir selamla
onlardan ayrýldýklarýný bildiriyor. &ldquo;Rahman&rsquo;ýn kullarý o
kimselerdir ki, yery&uuml;z&uuml;nde m&uuml;layim
y&uuml;r&uuml;rler, cahiller kendilerine hitap ettikleri zaman
&lsquo;Sel&acirc;m&rsquo; derler.&rdquo; (Furkan, 63)
M&uuml;sl&uuml;manlar, insanlarla alay etmezler, eksik
g&ouml;rd&uuml;kleri þeyleri en g&uuml;zel bir þekilde gidermeye,
Hakký teblið eder, insanlarý i&ccedil;erisinde bulunduklarý durumdan
kurtarmaya &ccedil;alýþýrlar. Bu, M&uuml;sl&uuml;man olmanýn,
y&uuml;ce Allah&rsquo;a teslim olmanýn gereðidir. &ldquo;Affý tut,
iyiliði emret, cahillerden y&uuml;z&ccedil;evir.&rdquo; (A&rsquo;raf,
199) M&uuml;sl&uuml;manlar, deðil insanlarla alay etmek onlar,
kendilerine yakýþan bir tavýrla hareket ederler ve kendileri ile alay
edenlerle bile alay etmezler, &ccedil;&uuml;nk&uuml; alay etmek
M&uuml;sl&uuml;manlarýn deðil, k&acirc;fir, m&uuml;þrik,
m&uuml;nafýk ve fasýklarýn vasfýdýr. Alay etmek, m&uuml;þriklerin,
k&acirc;firlerin vasfýdýr Ýnsanlarla ya da diðer canlýlarla alay etmek
k&acirc;fir, m&uuml;þrik, m&uuml;nafýk ve fasýklarýn bozuk ve onursuz
bir vasfýdýr. Onlar, kendilerini diðer insanlardan &uuml;st&uuml;n
g&ouml;rd&uuml;kleri, insanlarý aþaðýladýklarý i&ccedil;in onlarý
k&uuml;&ccedil;&uuml;mserler ve onlarla alay ederler. &ldquo;
Sadakalar konusunda M&uuml;&rsquo;minlerden
g&ouml;n&uuml;ll&uuml; verenleri ve onlar, g&uuml;&ccedil;lerinin
yettiðinden baþka bulamayan kimselerdi; iþte onlarla alay ediyorlardý.
Allah da onlarý k&uuml;&ccedil;&uuml;k
d&uuml;þ&uuml;rm&uuml;þt&uuml;r ve onlar i&ccedil;in acýklý bir azap
vardýr.&rdquo; (Tevbe, 79) Varlýklarý ya da kimileri bilgileri ile þýmaran
k&acirc;fir, m&uuml;þrik ve m&uuml;nafýklar, kendilerinden varlýk ve
bilgi olarak eksik olanlarý k&uuml;&ccedil;&uuml;msemiþler, onlarla alay
edip eðlenmiþlerdir. &ldquo;K&acirc;firler i&ccedil;in d&uuml;nya hayatý
s&uuml;sl&uuml;d&uuml;r; onlar, iman edenlerden bazýlarýyla alay
ederler, oysa takva sahipleri, kýyamet g&uuml;n&uuml; onlarýn
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&uuml;st&uuml;ndedirler. Allah, dilediði kimseye hesapsýz rýzýk
verir.&rdquo; (Bakara, 212) Kaþ g&ouml;z kýrparak insanlarý hakir
g&ouml;r&uuml;p &ccedil;ekiþtirerek insanlarla alay edenler, elbette ki
M&uuml;sl&uuml;man olamazlar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
M&uuml;sl&uuml;manlar, hi&ccedil;bir þekilde insanlarla alay etmezler,
onlarý k&uuml;&ccedil;&uuml;msemezler. B&ouml;yle bir tavýr,
gereðince ya da hi&ccedil; iman etmeyenlere mahsus bir tavýrdýr.
&ldquo;Her &ccedil;ekiþtirip alay edenin vay haline! O ki, mal toplayýp
onu saydý durdu; malýnýn, kendisini ger&ccedil;ekten ebedi
yaþatacaðýný sanýyor. Kesinlikle o, Hutame&rsquo;ye atýlacaktýr; bilir
misin Hutame nedir, Allah&rsquo;ýn tutuþturulmuþ ateþidir ki,
g&ouml;n&uuml;llerin &uuml;zerini sarar. Muhakkak ki o, onlarýn
&uuml;zerine kapatýlacaktýr, uzatýlmýþ direkler arasýnda.&rdquo;
(H&uuml;meze, 1-9) Mallarýyla b&ouml;b&uuml;rlenenler, mali
y&ouml;nden kendilerinden zayýf olan kimselerin arkasýnda konuþur,
onlarý hafife alarak alay ederler. B&ouml;yle yapanlar,
M&uuml;sl&uuml;man olduklarýný iddia etseler bile, insanlarý arkadan
&ccedil;ekiþtirmeleri ve b&ouml;b&uuml;rlenip kibirlenmeleri nedeniyle
ateþtedirler. &ldquo;Arkadan &ccedil;ekiþtiren, s&ouml;z
taþýyan,&rdquo; (Kalem, Bazý kimseler, kendilerine rýzýk veren
Rab&rsquo;lerinin indirdiði Kur&rsquo;ani esaslara iman edip o
rýzýklarý, Allah&rsquo;ýn kullarýna infak edecek yerde o rýzýklarla
azgýnlaþmýþlar, kibirlenip b&ouml;b&uuml;rlenerek Allah&rsquo;ýn
kullarýyla eðlenerek alay etmiþlerdir. Kendi yaratýlýþlarýný unutarak
azmýþlar, bu azgýnlýklarýný, b&ouml;b&uuml;rlenip kibirlenmelerini de
þeytan onlara s&uuml;sl&uuml; g&ouml;stermiþtir. &ldquo;Þimdi sor
onlara, onlar mý yaratýlýþ&ccedil;a daha kuvvetli yoksa bizim
yarattýklarýmýz mý? Þ&uuml;phesiz Biz, yapýþkan &ccedil;amurdan
onlarý yarattýk. Bilakis sen þaþýrdýn ve onlar alay ediyorlar.&rdquo;
(Saffat, 12) Tevhid þirk m&uuml;cadele tarihi boyunca k&uuml;f&uuml;r
ve þirk ehli, kendilerine Hakký getiren rasulleri &ouml;nce alaya alýp
onlarý toplumun g&ouml;z&uuml;nde k&uuml;&ccedil;&uuml;k
d&uuml;þ&uuml;rmeye &ccedil;alýþmýþlar, daha sonra hakarete
baþlamýþlar, bununla da yetinmeyince ve Tevhidi daveti
durduramayýnca saldýrmaya baþlamýþlar, rasullere ve Tevhid erlerine
baský ve zul&uuml;m yapmýþlardýr. &ldquo;O, gemiyi yapýyordu ve
yoruluyordu, kavminin ileri gelenleri onun yanýndan ge&ccedil;ip
gittik&ccedil;e onu alaya alýyorlardý. Dedi ki: &lsquo;Þayet bizimle alay
ederseniz, artýk ger&ccedil;ekten biz de alay ederiz, sizin alay ettiðiniz
gibi.&rdquo; (Hud, 38) K&uuml;f&uuml;r ve þirk &ouml;nderleri,
azgýnlýklarýnda sýnýr tanýmamýþ, kendilerine gelen rasulleri
ink&acirc;r ederek onlarla da alay etmiþlerdir. K&uuml;f&uuml;r ve þirk
&ouml;nderlerinin, rasullerle alay etmeleri daha sonraki
d&ouml;nemlerde de devam etmiþ, gelen t&uuml;m el&ccedil;ilerle alay
edilmiþ, onlarý toplumun g&ouml;z&uuml;nde d&uuml;þ&uuml;rmeye
&ccedil;alýþmýþlardýr ki bunlardan biri de Fir&rsquo;avn&rsquo;dýr. Ý
stihza; (alay etmek) m&uuml;þrik ve k&acirc;fir istibdat rejimlerinin
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davete ilk karþý &ccedil;ýkýþ metodudur. Fir'avn da ilk &ouml;nce bu
yola baþvurmuþ, Hz. Musa (as)'ý k&uuml;&ccedil;&uuml;k d
&uuml;þ&uuml;rmeye, b&ouml;ylece ona tabi olanlara engel olmaya
&ccedil;alýþmýþtýr. &ldquo;Fir'avn kavmine seslenip dedi ki: &lsquo;Ey
kavmim, Mýsýr m&uuml;lk&uuml; ve þu altýmdan akýp giden ýrmaklar
benim deðil mi, g&ouml;rm&uuml;yor musunuz,&rsquo; yahut ben,
þundan daha hayýrlý deðil miyim; o ki, aþaðýlýk ve nerdeyse s&ouml;z
anlatamayacak durumda!&rdquo; (Zuhruf, 51-52) Mal ve servetleriyle
b&ouml;b&uuml;rlenip insanlarý hakir g&ouml;ren zalim ink&acirc;rcýlar,
bununla da yetinmeyip el&ccedil;ilere iftira ederek alaylarýný
s&uuml;rd&uuml;r&uuml;rler. &ldquo;(Fir&rsquo;avn) dedi ki: &lsquo;Do
ðrusu size g&ouml;nderilen Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;z ger&ccedil;
ekten mecnundur.&quot; (Þuara, 27) &ldquo;Fir'avn kavminden ileri
gelenler dedi ki: &lsquo;Þ&uuml;phesiz bu, bilgili bir sihirbazdýr,&rdquo;
(A&rsquo;raf, 109) Alay etmek, acziyetin bir g&ouml;stergesidir; fikre
karþý fikirle cevap veremeyen cahil ink&acirc;rcýlar, karþýlarýndakini
alaya alarak kendilerince bir &ccedil;ýkýþ yolu bulmaya
&ccedil;alýþmaktadýrlar. Bu, daha sonraki d&ouml;nemlerde de devam
etmiþ, g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelmiþ, kýyamete kadar da
devam edecektir. Bu elbette ki S&uuml;nnetullahtýr, her Hak batýl
m&uuml;cadelesinde tekrarlanacaktýr. &ldquo;Andolsun senden
&ouml;nce de rasullerle alay edildi, fakat onlardan alay eden kimseleri,
kendisiyle alay etmekte olduklarý þey kuþatýverdi.&rdquo;
(En&rsquo;am, 10) Hak batýl m&uuml;cadelesinde k&uuml;f&uuml;r ve
þirk &ouml;nderleri, ellerinde baþka bir malzemeleri bulunmadýðý
i&ccedil;in alaya almakla rasulleri susturacaklarýný ve daveti
durduracaklarýný zannediyorlar, bu nedenle de durmadan onlarý
tedirgin edecek s&ouml;zler s&ouml;yl&uuml;yorlardý.
&ldquo;Þ&uuml;phesiz yurdunda seni tedirgin ediyorlardý, oradan
&ccedil;ýkarmak i&ccedil;in; o zaman &ccedil;ok az dýþýnda senin
ardýndan kalamazlardýr. Rasullerimizden senden &ouml;nce
g&ouml;nderdiðimiz kimselerin zaten s&uuml;nnetidir; Bizim
s&uuml;nnetimizde bir deðiþiklik bulamazsýn.&rdquo; (Ýsra, 76-77)
S&uuml;nnetullahtaki deðiþmezlik ilkesi bug&uuml;n de ge&ccedil;erli
ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de Tevhid erleriyle alay edilmekte,
b&ouml;ylece onlarý toplumun g&ouml;z&uuml;nde
d&uuml;þ&uuml;rerek s&ouml;yledikleri Tevhidi esaslarý
dinlememelerini saðlamaya &ccedil;alýþmakta, bu yolla daveti
durduracaklarýný zannetmektedirler. Ancak nafile! Bu Tevhidi
m&uuml;cadele, biiznillah Kýyamete dek s&uuml;recektir. Tarihi
s&uuml;re&ccedil;te davet nasýl ki durmamýþsa, biiznillah yine
durmayacak, &ouml;nceki davet&ccedil;iler gibi
g&uuml;n&uuml;m&uuml;z davet&ccedil;ileri de son nefeslerine kadar
bu Tevhidi m&uuml;cadelelerini s&uuml;rd&uuml;receklerdir. Bu,
S&uuml;nnetullahtýr ve S&uuml;nnetullahta hi&ccedil;bir deðiþiklik
yoktur. Ýnsanlarýn inan&ccedil;larýyla fiziksel kusurlarý ile ve maddi
durumlarýyla alay edenler, elbette bir g&uuml;n bu yaptýklarýný
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anlayacaklar, ancak o g&uuml;n iþ iþte &ccedil;oktan ge&ccedil;miþ
olacak, piþmanlýklar fayda vermeyecek ve hak ettikleri acýklý azaba
s&uuml;r&uuml;leceklerdir. &ldquo;Ayetlerim size okundu deðil mi, fakat
siz onu yalanladýnýz! Dediler ki: &lsquo;Rabb&rsquo;imiz,
k&ouml;t&uuml; niyetimiz bize galip geldi, dalalete sapan bir kavim
olduk&rsquo; Rabb&rsquo;imiz, bundan &ccedil;ýkar, sonra eðer tekrar
d&ouml;nersek artýk ger&ccedil;ekten biz zalimleriz. Dedi ki:
&lsquo;Defolun oradan ve benimle konuþmayýn. Þ&uuml;phesiz
kullarýmdan bir grup vardý, diyorlardý ki: &lsquo;Rabb&rsquo;imiz, iman
ettik, bizi baðýþla ve bize merhamet et; Sen, merhamet edenlerin en
hayýrlýsýsýn. Ýþte siz onlarý alaya aldýnýz, hatta size benim zikrimi
unutturdu ve siz onlara g&uuml;l&uuml;yordunuz.&rdquo;
(M&uuml;&rsquo;minun, 105-110) O g&uuml;n ger&ccedil;ekler
apa&ccedil;ýk g&ouml;r&uuml;lecek, d&ouml;v&uuml;nmeler,
sýzlanmalar, itiraflar insanlarla alay edenlere hi&ccedil;bir fayda
saðlamayacaktýr. &ldquo;Sonra nefsin: &lsquo;Allah yanýnda kusur
ediþimden dolayý yazýk bana, ger&ccedil;ekten ben alay edenlerden
idim&rsquo; demesin.&rdquo; (Z&uuml;mer, 56) O g&uuml;n saflar
netleþmiþ, herkes yaptýðýnýn karþýlýðýný almýþ, hak ettiði
m&uuml;k&acirc;fat ya da cezasýný almýþtýr. &ldquo;Dediler ki:
&lsquo;Bize ne oldu da, k&ouml;t&uuml;lerden saymýþ olduðumuz
adamlarý g&ouml;rm&uuml;yoruz, onlarý alaya alýrdýk, yoksa
g&ouml;zler mi onlardan kaydý! þ&uuml;phesiz bu, kesin bir
ger&ccedil;ektir, ateþ halkýnýn &ccedil;ekiþmesidir.&rdquo; (Sad,
62-64) D&uuml;nya hayatýnda Rab&rsquo;lerine iman etmek, iman
ettikten sonra Tevhidi esaslarý insanlara ulaþtýrmak yerine iman
edenlerle alay eden ya da iman ettikten sonra Tevhidi esaslarý
anlatmak yerine bunu kendileri i&ccedil;in bir &uuml;st&uuml;nl&uuml;k
g&ouml;r&uuml;p insanlarý k&uuml;&ccedil;&uuml;mseyip onlarla alay
edenler, iþte o g&uuml;n ger&ccedil;ekleri t&uuml;m a&ccedil;ýklýðý ile
g&ouml;receklerdir. M&uuml;sl&uuml;manlarýn yapmalarý gereken,
insanlarý k&uuml;&ccedil;&uuml;mseyip onlarýn, hata ve kusurlarýný
dile dolayýp k&acirc;fir ve m&uuml;þriklerin vasfýný kuþanarak onlarla
alay etmek deðil, Tevhidi esaslarý en g&uuml;zel bi&ccedil;imde ortaya
koyarak insanlarý bunlara davet etmektir. Risalet tarihinde hi&ccedil;bir
Rasul ve onlarýn izini takip eden Tevhid eri, insanlarýn hata ve
kusurlarýný dile dolayýp onlarla alay etmemiþ, onlarý, Rab&rsquo;lerini
Bir&rsquo;lemeye davet etmiþlerdir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde
Tevhidi esaslarýn sorumluluðunu &uuml;stlenmiþ
M&uuml;sl&uuml;manlar da Risalet &ouml;nderleri ve Tevhid erleri gibi
hareket edip Tevhidi esaslarý insanlara ulaþtýrmaya &ccedil;alýþmalý,
insanlarýn hata ve kusurlarýný dillerine dolayýp onlarla alay
etmemelidirler. Onlara yakýþan da budur, bu olmalýdýr. Aksi halde diðer
insanlardan hi&ccedil;bir farklarý kalmayacaktýr.
M&uuml;sl&uuml;manlar, sizler, Tevhidi yaþayýp anlatýn, k&acirc;fir,
m&uuml;þrik, m&uuml;nafýk ve fasýklarýn &ouml;zelliklerinden olan
alay etmekten ka&ccedil;ýnýn, aksi halde sapmýþ fýska
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d&uuml;þ&uuml;p eski k&uuml;f&uuml;r halinize d&ouml;nersiniz!
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