Yazar: Ramazan YILMAZ
Çocuklarý okula gönderme konusu
Y&uuml;ce Allah (cc), insanlarýn yery&uuml;z&uuml;ndeki
hayatlarýný d&uuml;zenlemek i&ccedil;in her þeyi apa&ccedil;ýk bir
þekilde a&ccedil;ýklayan, tamamlanmýþ bir kitap g&ouml;ndermiþtir.
Kur&rsquo;an, d&uuml;nya ve ahirette insanlarý ilgilendiren her konuyu
apa&ccedil;ýk bir þekilde en ince detayýna kadar a&ccedil;ýklamýþ,
bunlarý, Ýsl&acirc;m dininin kurallarý olarak belirlemiþ ve bundan razý
olduðunu bildirmiþtir. &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) Ýsl&acirc;m dinini belirleyen esaslarýn
d&uuml;nya hayatýnda nasýl yaþanacaðý, Ýsl&acirc;m ile ilgili nelerin
s&ouml;ylenip yapýlacaðý konusunda rasullerini ve son
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml; en g&uuml;zel &ouml;rnek olarak vermiþ,
ancak onlarý &ouml;rnek edinmekle insanlarýn Kendisini razý edip
ahirette umduklarý karþýlýðý alabileceklerini bildirmiþtir.
&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 kimseler
i&ccedil;in, en g&uuml;zel bir &ouml;rnek vardýr.&rdquo; (Ahzab, 21)
M&uuml;sl&uuml;man olmak, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bildirdiði
Kur&rsquo;ani esaslara, hi&ccedil;bir ayýrým yapmadan ve
hi&ccedil;birinden sýkýntý duymadan teslim olmak, teslim olunan
Kur&rsquo;ani esaslarý, M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in en
g&uuml;zel &ouml;rnek olarak verilen Rasulullah (as)&rsquo;ýn
&ouml;rnekliðini esas alarak yaþamaktýr. Bunun dýþýndaki her
t&uuml;rl&uuml; g&ouml;r&uuml;þ, d&uuml;þ&uuml;nce s&ouml;z ve
hareket sapýklýktan baþka bir þey deðildir. Y&uuml;ce Allah (cc),
Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet dýþýnda kendi g&ouml;r&uuml;þleri ile
hareket edenlerin sapýklýk i&ccedil;erisinde bulunduklarýný bildirmiþtir.
&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) Allah ve
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n h&uuml;k&uuml;m verdiði konular,
Kur&rsquo;an&rsquo;da apa&ccedil;ýk bir þekilde belirtilmiþ, iman
edenlerin bu esaslara aynen uymalarý, bunun dýþýnda hareket
etmemeleri istenmiþtir. Y&uuml;ce Allah (cc), Kendisine ve
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Rasul&uuml;&rsquo;ne itaati esas almýþ, Kendisine itaatin
Rasul&uuml;&rsquo;ne itaatten ge&ccedil;tiðini belirtmiþ, Rasul&rsquo;e
itaat etmeyenlerin, k&acirc;firler olduðunu bildirmiþtir. &ldquo;Kim
Rasul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiþtir ve kim de
y&uuml;z&ccedil;evirirse, biz seni onlar &uuml;zerine muhafýz
g&ouml;ndermedik.&rdquo; (Nisa, 80) &ldquo;De ki: &lsquo;Allah'a ve
Rasul&rsquo;e itaat edin!&rsquo; eðer d&ouml;nerlerse muhakkak ki
Allah, k&acirc;firleri sevmez.&rdquo; (Al-i Ýmran, 32) Allah ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne itaat, M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in
imanýn esaslarýndandýr ve bunda en k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir
sapma kiþinin k&uuml;fre ve þirke girmesine nedendir. Kur&rsquo;an,
evrensel ve &ccedil;aðlar&uuml;st&uuml; bir niteliðe sahiptir ve
y&uuml;ce Allah (cc), bu Kitabýn son Kitap ve
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n de son Nebi olduðunu bildirmiþtir. Buna
g&ouml;re Kýyamete kadar gelecek t&uuml;m insanlar i&ccedil;in
Kur&rsquo;an, insanlarý ilgilendiren her konuyu detaylý olarak
a&ccedil;ýklamýþ, iman edenleri bunlardan sorumlu tutmuþtur. Hangi
&ccedil;aðda olursa olsun, insanlarýn Ýsl&acirc;m adýna bir þey
s&ouml;yleyip yapmalarý, Rasulullah (as)&rsquo;ýn diliyle bid&rsquo;at,
her bid&rsquo;at sapýklýk ve her sapýklýk cehennemdedir. Rasulullah
(as)&rsquo;ýn bu ifadesi, Ahzab 36. ayetinde y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
bildirdiði esasý a&ccedil;ýklamaktadýr. Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet
dýþýnda y&uuml;ce Allah (cc), Rasulullah ve Ýsl&acirc;m adýna
herhangi bir g&ouml;r&uuml;þ ileri s&uuml;rmek Kur&rsquo;an&rsquo;ý
(h&acirc;þ&acirc;) yetersiz g&ouml;rmek, y&uuml;ce Allah&rsquo;a dini
&ouml;ðretmeye kalkýþmak, Ýsl&acirc;m dininin esaslarýný bozmaya
teþebb&uuml;s etmek, haddi aþmak, bid&rsquo;at ve hurafeler
&uuml;reterek sapýklýk i&ccedil;erisinde cehenneme, acýklý azabý
tatmak &uuml;zere girmektir. Ýsl&acirc;m dini tamamlanmýþtýr; kim
olursa olsun, dinin sahibi y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn tamamlamýþ
olduðu bu dini (h&acirc;þ&acirc;) eksikmiþ gibi g&ouml;sterircesine
Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnette olmayan iddialarý ileri s&uuml;rmesi,
y&uuml;ce Allah&rsquo;a karþý savaþtýr. Hangi gerek&ccedil;e ile
olursa olsun, bu y&uuml;ce dine bir þey ilave etmek, bu din hakkýnda
Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnette delili olmayan iddialarda bulunmak
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn &uuml;zerine iftira atmaktýr ki bu,
apa&ccedil;ýk sapýklýk ve k&uuml;f&uuml;rd&uuml;r. T&uuml;m
rasullerin mesajý aynýdýr Risalet tarihi boyunca g&ouml;nderilen
t&uuml;m rasullerin ortak mesajý hep aynýdýr; y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn kendilerine bildirdiði Tevhidi esaslarý, bir þey ilave
etmeden, aynen aktarmaktý ki, t&uuml;m rasuller, kendilerinden en ufak
bir katký yapmadan bunu aynen uygulamýþlardýr. &ldquo;Ey Rasul,
Rabb&rsquo;inden sana indirilen þeyi teblið et ve eðer bunu
yapmazsan, O'nun mesajýný teblið etmemiþ olursun. Allah seni
insanlardan korur, muhakkak ki Allah, k&acirc;firler toplumuna hidayet
vermez.&rdquo; (Maide, 67) Ýndirdiði esaslarýn aynen insanlara
ulaþtýrýlmasý konusunda hassasiyet g&ouml;steren y&uuml;ce Allah
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(cc), rasulleri dahi olsa, bildirdiði esaslara, en k&uuml;&ccedil;&uuml;k
bir ilave yapmayý d&uuml;þ&uuml;nmelerine bile fýrsat vermemiþ, en
aðýr þekilde onlarý uyarmýþtýr. &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) Bu nedenle b&uuml;t&uuml;n rasuller, kendilerine ne
bildirilmiþse onu insanlara duyurmuþlar, hi&ccedil;bir nedenle bu ilahi
mesaja herhangi bir ekleme yapmamýþlardýr. Dinin sahibi y&uuml;ce
Allah (cc), en m&uuml;kemmel þekilde dinini bildirmiþ, onda herhangi bir
eksiklik yapmamýþtýr. Ona ilave yapmak, (h&acirc;þ&acirc;) y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerinde eksiklik aramaktýr ki bu,
b&uuml;y&uuml;k bir sorumluluktur. T&uuml;m rasuller, þirk ve
k&uuml;f&uuml;r toplumlarý i&ccedil;erisinde ortaya &ccedil;ýkmýþtýr
Hemen hemen t&uuml;m rasuller, þirk ve k&uuml;f&uuml;r toplumlarý
i&ccedil;erisinde ortaya &ccedil;ýkmýþ, Rab&rsquo;leri kendilerine ne
bildirmiþse onu insanlara a&ccedil;ýklamýþlardýr. Bu
a&ccedil;ýklamalarýna bakýldýðýnda hemen hepsinin &ouml;ncelikle
Tevhidi esaslarý anlattýklarý, insanlarý, o toplumlarda iþlenen
haramlardan sakýndýrdýklarý g&ouml;r&uuml;lmektedir. Hi&ccedil;bir
Rasul, vahyin dýþýnda kendileri bazý iddialar ileri s&uuml;rerek helal ve
haramlar koyarak insanlarý bunlardan sakýndýrmaya yeltenmemiþtir.
Ne Kur&rsquo;an&rsquo;da ne de son Rasul Hz. Muhammed
(as)&rsquo;ýn s&ouml;z ve fiillerinde insanlarýn g&uuml;nl&uuml;k
yaþamlarýnda uygulayageldikleri ticari alýþveriþlerine, birbirleri ile olan
diyaloglarýna, &ccedil;ocuklarýnýn k&acirc;fir ve m&uuml;þrik
&ccedil;ocuklarla birlikte oynamalarýna, onlarýn mahallelerine
gitmelerine yasak getirilmemiþtir. Rasullerin i&ccedil;erisinde davetlerini
ortaya koyduklarý toplumlar, putperest m&uuml;þriklerin egemen
olduðu, þirk ve k&uuml;f&uuml;r yasalarýnýn uygulandýðý, insanlarýn
ve &ccedil;ocuklarýn bu k&uuml;lt&uuml;rel ortamda yetiþtikleri
toplumlardý. Son Rasul Hz. Muhammed (as) da dahil t&uuml;m rasuller,
k&uuml;f&uuml;r ve þirke karþý Tevhidi esaslarý ortaya koyup hararetle
savunduklarý bu toplumlarda, &ccedil;ocuklarý k&acirc;fir ve
m&uuml;þriklerin &ccedil;ocuklarý ile oynayýp onlarýn k&uuml;f&uuml;r
ve þirk k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; kapacak korkusuyla
&ccedil;ocuklarýný uyarmamýþ, uyardýklarýna dair bir ayet gelmemiþtir.
&Uuml;stelik y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, Kendi rýzasýnýn kazanýlmasý
i&ccedil;in en g&uuml;zel &ouml;rnek olarak alýnmasýný bildirdiði
Rasulullah (as) þ&ouml;yle buyurmuþtur. &ldquo;&Uuml;&ccedil; kiþiden
kalem kaldýrýldý; uyuyan, uyanýncaya kadar, deli akýllanýncaya kadar
ve &ccedil;ocuk b&uuml;y&uuml;y&uuml;nceye, ihtilam oluncaya kadar
(bunlara sorumluluk yoktur.)&rdquo; Rasulullah (as) bunu
s&ouml;ylerken, &ccedil;ocuklardan kalem kaldýrýldý, ancak ebeveyni,
Sayfa 3.Toplam 15 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 19.11.2018 Saat: 23.41 .

&ccedil;ocuklarýný putperestlerin &ccedil;ocuklarý ile oynattýðý
i&ccedil;in onlar sorumludur dememiþtir. O, &ccedil;ocuklarýn
babalarýnýn zaten kendi &ccedil;ocuklarý ile ilgilendiklerini, eve
geldiklerinde de &ccedil;ocuklarýna iyi ve k&ouml;t&uuml; olaný
anlattýklarýný biliyordu; zaten olmasý gereken de budur. Babalar,
&ccedil;ocuklarý k&uuml;f&uuml;r ve þirk
k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; almasýnlar diye onlarla sokaða
&ccedil;ýkýp oynayacak deðillerdi herh&acirc;lde. B&ouml;yle bir þeyi
saðlýklý bir kimse d&uuml;þ&uuml;nemez zaten. Kur&rsquo;ani
h&uuml;k&uuml;mler dýþýnda helal haramlar koymak y&uuml;ce
Allah&rsquo;a iftira etmektir Dini m&uuml;kemmel bir þekilde
tamamlayan, onda hi&ccedil;bir eksiklik býrakmayan y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerine raðmen din hakkýnda
hel&acirc;l ve haramlar koyanlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;a iftira
etmiþlerdir. Y&uuml;ce Allah (cc), Kur&rsquo;an&rsquo;da olmayan bir
konu i&ccedil;in helal ve haramlar koyanlarý þiddetle uyarmakta,
bunlarýn kurtulamayacaklarýný bildirmektedir. &ldquo;De ki:
&lsquo;Allah&rsquo;ýn, rýzýktan sizin i&ccedil;in indirdiði þeyleri
g&ouml;r&uuml;yor musunuz, ancak siz onun bir kýsmýný haram ve
helal kýldýnýz. De ki: &lsquo;Allah mý size izin verdi yahut
Allah&rsquo;a iftira mý ediyorsunuz?&rdquo; (Yunus, 59) &nbsp;
&ldquo;Dillerinize yalan vasfederek bir þey i&ccedil;in: &lsquo;Bu
helaldir ve bu haramdýr&rsquo; demeyin; yalan uydurup Allah&rsquo;a
iftira etmiþ olursunuz. Þ&uuml;phesiz, yalan uydurup Allah&rsquo;a iftira
edenler, kurtulamazlar.&rdquo; (Nahl, 116) Y&uuml;ce Allah (cc), helal
haramlar koyma hakkýný Rasul&uuml;&rsquo;ne bile vermemiþ,
Rasulullah (as)&rsquo;ýn, bir konuda kendisine helal olan bir nimeti
haram kýlýþý &uuml;zerine onu uyarmýþtýr. &ldquo;Ey Nebi,
ni&ccedil;in, Allah&rsquo;ýn sana helal kýldýðý þeyi, neden eþlerinin,
hoþnutluðunu arzulayarak haram kýlýyorsun! Allah baðýþlayandýr,
esirgeyendir.&rdquo; (Tahrim, 1) Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn izin
vermediði, hakkýnda bir h&uuml;k&uuml;m inzal etmediði bir konuda
haramlar konulmasýný kesinlikle haram kýlmýþtýr ki bunlarý,
b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlardan saymýþtýr. &ldquo;De ki:
&lsquo;Rabb&rsquo;im þunlarý kesinlikle haram kýlmýþtýr; fuhþiyatý,
onun a&ccedil;ýðýný ve gizli olanýný, g&uuml;nahý ve haksýz yere
isyaný, Allah&rsquo;a þirk koþmayý, hakkýnda bir delil indirmediði þeyi
ve Allah hakkýnda bilmediðiniz þeyler s&ouml;ylemenizi.&rdquo;
A&rsquo;raf, 33) Risalet &ouml;nderlerinin &ouml;rnek
m&uuml;cadeleleri ve M&uuml;&rsquo;minler i&ccedil;in en g&uuml;zel
&ouml;rnek son Rasul Hz. Muhammed (as)&rsquo;ýn s&uuml;nneti
apa&ccedil;ýk ortada iken uydurduklarý yalanlarla insanlarý,
&ccedil;ocuklarýný okullara g&ouml;nderme konusunda &ldquo;Þirk ve
k&uuml;f&uuml;rd&uuml;r&rdquo; diyerek haramlar koyanlar, bu
uyarýlarý dikkate almayarak ayetlere aykýrý hareket etmiþ, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn &uuml;zerine iftira atmýþlardýr. Ýsl&acirc;m hakkýnda
delilsiz konuþmak þeytana tabi olmaktýr Y&uuml;ce Allah (cc),
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Ýsl&acirc;m, Tevhidi esaslar ve rasuller hakkýnda konuþanlar,
iddialarýný mutlaka Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnetten delillendirmek
zorundadýrlar, aksi halde þeytana tabi olmuþ, apa&ccedil;ýk bir
sapýklýk i&ccedil;erisine d&uuml;þm&uuml;þ olurlar. Y&uuml;ce Allah
(cc), Kendi Zatý, razý olduðu dini, melekler ve rasulleri hakkýnda
konuþanlardan delil istemektedir. &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! Sor
onlara, onlarýn hangisi buna kefildir, yoksa onlarýn ortaklarý mý var, o
halde ortaklarýný getirsinler ger&ccedil;ekten doðrulardan iseler.&rdquo;
(Kalem, 36-41) &ldquo;Size ne oldu, nasýl h&uuml;k&uuml;m
veriyorsunuz! Artýk d&uuml;þ&uuml;nm&uuml;yor musunuz yoksa sizin
a&ccedil;ýk bir deliliniz mi var; o halde getirin kitabýnýzý
ger&ccedil;ekten doðrulardan iseniz.&rdquo; (Saffat, 154-157)
Y&uuml;ce Allah (cc), ellerinde hi&ccedil;bir delil olmadan
konuþanlarýn, aðýzlarýna geldiði gibi helal ve haramlar koyanlarýn
þeytana tabi olduklarýný ve apa&ccedil;ýk bir sapýklýk i&ccedil;erisine
d&uuml;þt&uuml;klerini bildirmektedir. &ldquo;Ýnsanlardan kimi, Allah
hakkýnda ilmi olmaksýzýn tartýþýr ve her azgýn þeytana tabi
olur.&rdquo; (Hac, 3) &ldquo;Ýnsanlardan kimi, Allah hakkýnda,
bilgisizce, bir rehberi ve aydýnlatýcý bir kitabý olmadan tartýþýr.&rdquo;
(Hac, 8) Y&uuml;ce Allah (cc), kullarýnýn ve &ouml;zellikle iman
edenlerin, her konuda delile dayalý konuþmalarýný istemiþ, delil
indirmediði bir konuda konuþmayý kesinlikle haram kýlmýþtýr.
Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bunca uyarýlarýna raðmen bu uyarýlarý
g&ouml;rmezden gelerek ellerinde hi&ccedil;bir delil bulunmadan helal
ve haramlar koyanlarýn ama&ccedil;larý kesinlikle Rab&rsquo;lerini razý
etmek deðil, hevalarýný tatmin etmek, g&uuml;ndemde kalmak ve
g&ouml;ð&uuml;slerindeki kibri tatmin etmektir ki, bunlardan ancak
y&uuml;ce Allah&rsquo;a sýðýnýlmalýdýr. &ldquo;Þ&uuml;phesiz,
kendilerine gelmiþ hi&ccedil;bir delil olmadan Allah&rsquo;ýn ayetleri
hakkýnda tartýþanlar, onlarýn, g&ouml;ð&uuml;slerinde
eriþemeyecekleri yalnýzca bir kibir vardýr, o halde sen Allah&rsquo;a
sýðýn, muhakkak ki iþiten, g&ouml;ren O&rsquo;dur.&rdquo;
(M&uuml;&rsquo;min, 56) Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, delilsiz
konuþulmamasý hakkýndaki uyarýlarýný g&ouml;rmezden gelerek
i&ccedil;lerindeki kibri tatmin etmeye &ccedil;alýþanlara uymak,
apa&ccedil;ýk bir þekilde y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn uyarýlarýný dikkate
almamak olduðundan k&uuml;f&uuml;rd&uuml;r. Ýmamý Þafii
(r.aleyh)&rsquo;in, Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnete dayanmayan
iddialarda bulunanlar hakkýndaki þu muhteþem uyarýsý da delilsiz
konuþmanýn Ýsl&acirc;mi olmadýðýný a&ccedil;ýklamaktadýr: &ldquo;
Ýsl&acirc;m adýna bir þey s&ouml;yleyen kimse, Kur&rsquo;an ve
s&uuml;nnetten delillendirmiyorsa o s&ouml;z yanlýþtýr, hatalýdýr,
batýldýr.&rdquo; Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnete dayanmadan, dillerini
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eðip b&uuml;kerek temsiller getirenlerin, þu olursa þu da þ&ouml;yle
olur gibi aðýz kývýranlarýn s&ouml;ylediklerinin Ýsl&acirc;m nokta-i
nazarýnda hi&ccedil;bir deðeri olmadýðý gibi bunlarý ileri s&uuml;renler
de y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn ve Rasulullah (as)&rsquo;ýn bildirdiði
&uuml;zere sapýklýk &uuml;zerinde bulunan kimselerdir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; din hakkýndaki &ouml;l&ccedil;&uuml;y&uuml;
Þar&rsquo;i olan y&uuml;ce Allah koyar, Rasulullah (as) da s&ouml;z ve
fiilleri ile bunu insanlara a&ccedil;ýklar. Hevalarýný ilah edinenler,
Ýsl&acirc;m hakkýnda h&uuml;k&uuml;m koyamazlar. Ýsl&acirc;m
dininin h&uuml;k&uuml;mleri apa&ccedil;ýktýr Y&uuml;ce Allah (cc),
insanlarý ilgilendiren her konuyu en ince teferruatýna kadar
a&ccedil;ýklamýþ, Ýsl&acirc;m dinini b&uuml;t&uuml;n boyutlarý ile
þ&uuml;pheye yer vermeyecek þekilde a&ccedil;ýk ve net olarak
tamamlamýþ, bundan razý olduðunu bildirmiþtir. &ldquo;Andolsun bu
Kur&rsquo;an&rsquo;da insanlar i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; misali
etraflýca a&ccedil;ýkladýk, insan ise, her þeyi &ccedil;ok tartýþýr
oldu.&rdquo; (Kehf, 54) Her t&uuml;rl&uuml; misali etraflýca
a&ccedil;ýklayan y&uuml;ce Allah (cc), insanlarýn, neyi yapýp neyi
yapmayacaklarýný, eþleri ve &ccedil;ocuklarý ile ilgili durumlarýný,
onlara karþý nasýl bir tavýr takýnacaklarýný &ccedil;ok net olarak
bildirmiþtir. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn ayetlerine, uyarý ve tehditlerine
raðmen Kur&rsquo;ani bir delil getirmeden helal haramlar koyanlar,
Allah&rsquo;ýn ayetleri yerine dillerini eðip b&uuml;kerek
ge&ccedil;miþte yaþamýþ, kendileri gibi hevalarýný
&ouml;l&ccedil;&uuml; edinmiþ kimselerin s&ouml;ylediklerini ileri
s&uuml;r&uuml;yorlar. Bunlarý y&uuml;ce Allah (cc)
d&uuml;þ&uuml;nmeye davet ediyor. &ldquo;Onlara:
&lsquo;Allah&rsquo;ýn indirdiði þeye tabi olun!&rsquo; dendiði zaman,
derler ki: &lsquo;Bilakis, biz atalarýmýzý &uuml;zerinde bulduðumuz
þeye tabi oluruz,&rsquo; atalarý bir þey akletmediyseler ve hidayeti
bulamadýysalar!&rdquo; (Bakara, 170) Kýyas ve maslahat
kavramlarýný ileri s&uuml;rerek ge&ccedil;miþ atalarýnýn
g&ouml;r&uuml;þlerini Kur&rsquo;an&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerine
tercih edip onlarý ileri s&uuml;renler, y&uuml;ce Allah&rsquo;a deðil
atalarýna tabi olmuþlardýr. Ge&ccedil;miþte atalarýndan bazýlarý,
imamlarýnýn g&ouml;r&uuml;þleri ile y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
h&uuml;k&uuml;mleri &ccedil;atýþtýðýnda imamlarýnýn
g&ouml;r&uuml;þlerini alacaklarýný s&ouml;yleyecek kadar haddi
aþmýþ kimselerdir. Allah&rsquo;a dinlerini &ouml;ðretmeye kalkýþanlar
&Ouml;zellikle son yýllarda ortaya &ccedil;ýkan kimi kiþi ve gruplar,
adeta y&uuml;ce Allah&rsquo;a dinlerini &ouml;ðretmeye
kalkýþýrcasýna, ellerinde Kur&rsquo;ani hi&ccedil;bir delil
bulunmadýðý, &uuml;stelik Rasulullah (as)&rsquo;dan rivayet edilen
hadislere raðmen, &ccedil;ocuklarýn okula g&ouml;nderilmesinin
k&uuml;f&uuml;r olduðunu iddia ederek hevalarýndan haramlar
koymaktadýrlar. Bu kimseler, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn buyurduðu gibi
y&uuml;ce Allah&rsquo;a dinlerini &ouml;ðretmeye kalkýþýyorlar.
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&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) Bu kimselerin, Kur&rsquo;an ve
S&uuml;nnetten bir delil getirmeden Ýsl&acirc;m adýna helal haram
koyma tavýrlarý y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn tamamlanmýþ olarak
g&ouml;nderdiði dinde (h&acirc;þ&acirc;) eksiklik varmýþ algýsýný
oluþturma &ccedil;abasýndan baþka bir þey deðildir.
&ldquo;Rabb&rsquo;inin kelimesi doðruluk&ccedil;a ve adalet&ccedil;e
tamamlanmýþtýr; O&rsquo;nun kelimelerini deðiþtirebilecek yoktur. O,
iþitendir, bilendir.&rdquo; (En&rsquo;am, 115) Y&uuml;ce Allah (cc), bu
ger&ccedil;eði bildirmesine, Kitabý&rsquo;ný ve razý olduðu dinini
tamamlamasýna raðmen bazý kimseler, tarihi rivayetleri
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;irerek
hevalarýndan ileri s&uuml;rd&uuml;kleri sa&ccedil;ma sapan iddialarýný
ispatlamak i&ccedil;in dillerini eðip b&uuml;kerek delil bulmaya
&ccedil;alýþmaktadýrlar. &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) Bunlar, bu
yaptýklarý ile a&ccedil;ýk&ccedil;a y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn dininde
eksiklik arayarak O&rsquo;nun &uuml;zerine iftira atmaktadýrlar ki,
kendi elleriyle kendilerini acýklý bir azaba
s&uuml;r&uuml;klemektedirler. Rasul&rsquo;&uuml;n &ouml;rnekliði
esas almayan hadis ink&acirc;rcýlarý Rasulullah (as), s&ouml;z ve fiilleri
ile y&uuml;ce Allah&rsquo;ý razý etmek isteyen M&uuml;&rsquo;minler
i&ccedil;in en g&uuml;zel &ouml;rnektir. O, ne yapmýþ, ne
s&ouml;ylemiþse ona tabi olmak y&uuml;ce Allah&rsquo;a tabi
olmaktýr. Bu nedenle M&uuml;sl&uuml;manlar, M&uuml;sl&uuml;man
kalmak i&ccedil;in Rasul&uuml; en g&uuml;zel &ouml;rnek olarak
almakla m&uuml;kelleftirler. Aksi halde sapmýþ kimseler olarak
Ýsl&acirc;m dininden &ccedil;ýkarlar. Rasulullah (as), savaþta
m&uuml;þrikleri esir alýnca onlarý &ouml;ld&uuml;rmemiþ, onun yerine
bazý m&uuml;þrikleri, on kiþiye okuma yazma &ouml;ðretmeleri
karþýlýðýnda serbest býrakmýþtýr. Bu ger&ccedil;ek
g&uuml;&ccedil;l&uuml; rivayetlerle geldiði gibi y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn da, m&uuml;þrikleri &ouml;ld&uuml;rmediði i&ccedil;in
Rasulullah (as)&rsquo;ý uyarmasý Kur&rsquo;an&rsquo;da yer
almýþtýr. &ldquo;Bir Nebi&rsquo;ye, yery&uuml;z&uuml;nde
g&uuml;&ccedil;leninceye kadar, onun esirlerinin olmasý
m&uuml;mk&uuml;n deðildir; siz, d&uuml;nyada geniþlik istiyorsunuz,
Allah ise ahireti istiyor. Allah &uuml;st&uuml;nd&uuml;r, hakimdir.
&rdquo; (Enfal 67) Bedir esirleri konusunda Rasulullah (as), &ldquo;Hz.
Eb&ucirc; Bekir&rsquo;in teklifini &uuml;zerine esirlerin bir kýsmýný,
mal&icirc; durumlarýna g&ouml;re &ouml;deyecekleri 1000-4000 dirhem
fidye karþýlýðýnda,&nbsp;bazý esirleri karþýlýksýz, okuma yazma
bilenler ise, on M&uuml;sl&uuml;mana okuma yazma &ouml;ðretmeleri
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þartýyla serbest býraktý.&rdquo; Rasulullah (as), esirlerin m&uuml;þrik
olduklarýný biliyor ve kendisine karþý da savaþmýþlardý. Buna raðmen
o, esirlerin on kiþiye okuma yazma &ouml;ðretmelerini istiyordu. Esirler
m&uuml;þrik ve Rasulullah (as)&rsquo;ýn d&uuml;þmanlarý idiler, bu
nedenle doðal olarak da m&uuml;fredatlarýnda Tevhidden,
Ýsl&acirc;m&rsquo;dan s&ouml;z etmeyeceklerdi. Ýlme deðer veren,
y&uuml;ce Allah&rsquo;tan ancak alimlerin hakkýyla &ccedil;ekindiði
ayetini okuyan Rasulullah (as), ilim tahsil etmek i&ccedil;in gerekirse
&Ccedil;in&rsquo;e bile gidilebileceðini ifade etmiþtir. Enes
(r.anh)&rsquo;ten, Rasulullah (as): &ldquo;&Ccedil;in&rsquo;de de olsa
ilmi arayýnýz, &ccedil;&uuml;nk&uuml; ilim &ouml;ðrenmek her
M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;a farzdýr; melekler, yaptýklarý iþten
hoþlandýklarý ilim talebeleri i&ccedil;in kanatlarýný yere
sererler.&rdquo; (C&acirc;mi&uuml;&rsquo;s-Sað&icirc;r, 1/310, H. No:
640) M&uuml;fteriler, iþlerine gelmeyince bu hadisin uydurma olduðunu
ileri s&uuml;r&uuml;yorlar. Ýlgin&ccedil;tir, M&uuml;sl&uuml;manlardan
biri, Rasulullah (as)&rsquo;a atfen uydurulan Kur&rsquo;an ve
Rasulullah (as)&rsquo;ýn &ouml;rneklik vasfýna aykýrý olan kimi
uydurmalarý reddedince, onu hadis ve S&uuml;nnet ink&acirc;rcýsý
diye su&ccedil;layan bu kimseler, Rasulullah (as)&rsquo;ýn fiilen
yaptýðý esirler konusunu ve ilmin, &Ccedil;in&rsquo;de de olsa
alýnmasýný tavsiye eden hadisini, hi&ccedil;bir ahl&acirc;ki deðer
taþýmadan kendileri rahatlýkla ya ink&acirc;r ediyor ya da aðýzlarýný
eðip b&uuml;kerek zayýf hadis olduðunu iddia ediyorlar. Peki, hadisin
uydurma ya da sahih olduðu, hadisin, Kur&rsquo;an&rsquo;a uygun
olup olmadýðýna bakýlarak anlaþýlabilir. Esirler konusunu
Kur&rsquo;an bizzat konu edindiði i&ccedil;in uydurma olmasý elbette
m&uuml;mk&uuml;n deðildir. Ýlmin, &Ccedil;in&rsquo;de de olsa
alýnmasýný tavsiye eden hadisin ise, Rasulullah (as)&rsquo;ýn ilme
verdiði deðer nedeniyle sahih olduðu anlaþýlmaktadýr. Y&uuml;ce Allah
(cc) Kur&rsquo;an&rsquo;da ilim ehlinin ger&ccedil;ekten
Allah&rsquo;tan &ccedil;ekindikleri, ayetler arasýnda ayýrým yapmadan
b&uuml;t&uuml;n&uuml;ne teslim olduklarýný bildirmektedir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; ilim ehli yaratýlýþýn muazzam yapýsýný,
k&acirc;inattaki harika oluþumlarýn hikmetini, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn, vahyin dýþýndaki k&acirc;inattaki ayetlerini &ccedil;ok
iyi bilmekte ve y&uuml;ce Allah&rsquo;ý hakkýyla tanýmaktadýrlar.
Kur&rsquo;an dýþýnda kalan d&uuml;nyevi ilimler de ancak okullarda
elde edilebilecektir. Ýlmin, &Ccedil;in&rsquo;de de olsa alýnmasýný
tavsiye eden Rasulullah (as), &Ccedil;in&rsquo;de Tevhidin
&ouml;ðretilmeyeceðini de biliyordu, buna raðmen b&ouml;yle bir
tavsiyede bulunmuþtu. &Ccedil;in ile g&uuml;n&uuml;m&uuml;z
okullarýnýn hi&ccedil;bir farký yoktur. Okullarda k&acirc;inat bilimlerin,
beþeri ilimlerin verilmesi yanýnda elbette her beþeri sistem kendi
ideolojisini de verdiði ink&acirc;r edilemez bir ger&ccedil;ektir.
&Ccedil;ocuklarýn, okulda &ouml;ðrendikleri bilgilerin hangisinin iyi ya
da k&ouml;t&uuml;, hangisinin þirk ve k&uuml;f&uuml;r olduðunu
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&ccedil;ocuklara anne babalarý anlatarak onlara doðru olan bilginin ne
olduðunu &ouml;ðreteceklerdir. B&ouml;ylece &ccedil;ocuklar, anne
babalarýndan &ouml;ðrendikleri ile okulda &ouml;ðrendiklerini
kýyaslayarak doðruya ulaþacaktýr. M&uuml;sl&uuml;man anne
babalarýn g&ouml;revi, &ccedil;ocuklarýna Hakký anlatmak,
&ccedil;ocuklarýn sokakta, okulda, &ccedil;arþý pazarda duyduklarý
gayri Ýsl&acirc;mi bilgilerin doðrusunu anlatarak &ccedil;ocuklarýný
bilgilendirip duyarlý hale getirmektir. K&uuml;fr&uuml;n egemen olduðu
&uuml;lkelerde yalnýz okullarda deðil, basýnda, sokakta, &ccedil;arþý
pazarda velhasýl her alanda k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erikli bilgiler
veriliyor. O halde &ccedil;ocuklar sokaða &ccedil;ýkarýlmayacak mý, bu
elbette ki m&uuml;mk&uuml;n deðildir. Risalet &ouml;nderlerinin
hi&ccedil;biri &ccedil;ocuklarýný, putperest m&uuml;þrik
&ccedil;ocuklarla beraber oynamasýn diye hapsettiklerine dair bir bilgi,
ne Kur&rsquo;an&rsquo;da ne de Rasulullah (as)&rsquo;ýn hadislerinde
vardýr. Taðuti sistemlerin okullarýndan yalnýzca demokrat k&acirc;firler
mi &ccedil;ýkýyor &Ccedil;ocuklarýn okula g&ouml;nderilmesinin
k&uuml;f&uuml;r olduðunu, o okullardan ancak demokrat k&acirc;firlerin
&ccedil;ýkacaðýný ileri s&uuml;renlerin kendileri, hi&ccedil; okula
gitmemiþler mi, gitmiþlerse ya onlar da birer demokrat k&acirc;firdirler
ya da ger&ccedil;ekten Tevhidi d&uuml;þ&uuml;nd&uuml;klerini iddia
ediyorlarsa bu durumda onlar, aslýnda kendi kendilerini tekzip ediyorlar.
Demek ki okula giden her &ccedil;ocuk birer demokrat k&acirc;fir olarak
&ccedil;ýkmýyor. Diðer taraftan g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde
bir&ccedil;ok M&uuml;sl&uuml;manýn bizzat þahit olduklarý &uuml;zere,
Tevhidi d&uuml;þ&uuml;nen kimi M&uuml;sl&uuml;manlar,
&ccedil;ocuklarýný okula g&ouml;ndermiþ, lise ve &uuml;niversitelerden
mezun olmuþlar, ancak hamdolsun &ccedil;ocuklarý, birer Tevhid eri
olarak bug&uuml;n Tevhidi m&uuml;cadelede yerlerini almýþlardýr.
Kur&rsquo;ani verilerden konuya bakýlacak olunursa, k&acirc;fir
putperest bir babanýn yanýnda ve k&uuml;fr&uuml;n saraylarýnda
yetiþen Hz. Ýbrahim (as) ve Hz. Musa (as)&rsquo;ýn &ouml;rneklikleri
g&ouml;r&uuml;lmektedir. Ayrýca Ashab-ý Kehf, Kentlilere gelen
davet&ccedil;iler ve Ashab-ý Uhdud&rsquo;a giden davet&ccedil;iler de
Tevhid okullarýnda yetiþmediler. Elbette ki y&uuml;ce Allah (cc)
rasullerini se&ccedil;ti, ancak g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de
k&uuml;fr&uuml;n okullarýnda da Tevhidi M&uuml;sl&uuml;manlarýn
yetiþecekleri &ouml;rnekleri bulunmaktadýr. &Ccedil;ocuklarýn
k&uuml;fr&uuml;n okullarýna gitmesi durumunda demokrat k&acirc;fir
&ccedil;ýkacaðýný iddia edenlere bir cevap da,
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde Avrupa&rsquo;da yaþayan bir&ccedil;ok
inanan insanýn, &ccedil;ocuklarýný g&ouml;nderecek okul
bulamadýklarý ya da oturduklarý semte yakýn bir okul bulunmadýðý
i&ccedil;in &ccedil;ocuklarýný Katolik kilisesinin ya da
inan&ccedil;sýzlarýn okuluna g&ouml;ndermeleridir. Mezun olanlarýn
hi&ccedil;biri papaz ya da rahibe olmadýðý gibi kýz &ccedil;ocuklarý
baþ&ouml;rt&uuml;l&uuml; okumakta ve o okullarda bir&ccedil;ok
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gen&ccedil; okul d&ouml;neminde de mezun olduktan sonra da
namazlarýný kýlmaktadýrlar. Tevhidi m&uuml;cadele, ancak
Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnetin belirlediði esaslara g&ouml;re yapýlýr
Tevhidi m&uuml;cadelenin nasýl yapýlacaðýný ve yapýldýðýný
y&uuml;ce Allah (cc), apa&ccedil;ýk bir þekilde bildirmiþ, iman
edenlerin, bunlarý en g&uuml;zel &ouml;rnek olarak alýnmasýný
emretmiþ, iman edenlerin, bu &ouml;rneklikleri almalarý halinde
hidayete ve rahmete ulaþacaklarýný bildirmiþtir. &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, 110)
S&uuml;nnetullahta Risalet &ouml;nderi t&uuml;m rasuller ve onlarýn
izlerini takip eden Tevhid erleri, idaresi altýnda yaþamak durumunda
bulunduklarý taðuti sistemlerden izin almadýklarý gibi onlara en
k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir taviz de vermemiþler, onlara
a&ccedil;ýk&ccedil;a meydan okumuþlardýr. Ýþte en g&uuml;zel
&ouml;rneklerden biri olan Hz. Ýbrahim (as) ve beraberindekilerin
tavizsiz Tevhidi m&uuml;cadeleleri. &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.&rdquo; (M&uuml;mtehine,
4) Rab&rsquo;lerine iman ettikten sonra O&rsquo;nun
h&uuml;km&uuml;n&uuml; her þeyin &uuml;zerinde tutan Ashab-ý
Kehf&rsquo;in onurlu ve þanlý Tevhidi haykýrýþlarýný y&uuml;ce Allah
(cc), sonradan gelecek Tevhid erlerine vererek iman edenlerin, onlar
gibi hareket etmelerini, idaresi altýnda bulunduklarý taðuti sisteme karþý
onurlu bir duruþ sergilemelerini istemiþtir. &ldquo;Biz sana onlarýn
haberlerini hakkýyla anlatýyoruz; þ&uuml;phesiz onlar,
Rab&rsquo;lerine iman etmiþ gen&ccedil;lerdi; Biz de onlarýn
hidayetlerini artýrmýþtýk; onlarýn kalplerini baðlamýþtýk; kýyam ettiler,
peþinden dediler ki: &lsquo;Rabb&rsquo;imiz, g&ouml;klerin ve yerin
Rabb&rsquo;idir, biz O&rsquo;ndan baþka ilaha davet edemeyiz,
&ccedil;&uuml;nk&uuml; o zaman sa&ccedil;malamýþ oluruz. Bunlar
bizim kavmimiz, O&rsquo;ndan baþka ilahlar edindiler; onlarýn,
apa&ccedil;ýk bir delil getirmeleri gerekmez miydi, Allah&rsquo;a karþý
yalan uydurandan daha zalim kimdir!&rdquo; (Kehf, 13-15) Taðutun
idaresi altýnda onun hakimiyetini kabul edip onun yasalarýna g&ouml;re
vakýf ve dernek kurarak Ýsl&acirc;m&rsquo;ý anlatmaya kalkýþmak,
taðutu Melik ve Ýlah olarak kabul etmek, Rububiyeti taðuta tahsis
etmektir. Ýþte bu ger&ccedil;eði bilen Risalet &ouml;nderleri ve Tevhid
erleri, idaresi altýnda bulunduklarý taðuti sistemlere ve taraftarlarýna
a&ccedil;ýk&ccedil;a meydan okumuþlar, onlarýn ilah edindiklerini kabul
edemeyeceklerini, onlarýn y&uuml;zlerine haykýrmýþlardýr.
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&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. Ben,
neden beni yaratana kulluk etmeyeyim ve siz, O&rsquo;na
d&ouml;nd&uuml;r&uuml;leceksiniz. O&rsquo;ndan baþka ilahlar edinir
miyim, eðer Rahman, bana bir zarar vermek istese, onlarýn þefaati
bana hi&ccedil;bir fayda saðlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde
ger&ccedil;ekten ben, apa&ccedil;ýk bir dalalet i&ccedil;erisinde olurum.
Doðrusu ben, sizin Rabb&rsquo;inize iman ettim, beni dinleyin.&rdquo;
(Yasin, 20-25) B&uuml;t&uuml;n bu ilahi ger&ccedil;eklere kulaklarýný
týkayýp taðuti sistemin k&uuml;f&uuml;r ve þirk yasalarý altýnda
taðuttan izin alarak davet yaptýklarýný iddia edenlerin yaptýklarý
m&uuml;cadele Tevhidi bir m&uuml;cadele deðil, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn &uuml;zerine iftira atarak, k&uuml;f&uuml;r ve þirklerini
gizleme m&uuml;cadelesidir. &Ccedil;ocuklarýn okula
g&ouml;nderilmesine karþý olanlar, ger&ccedil;ekten Tevhidi mi
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;yorlar &Ccedil;ocuklarýn okula
g&ouml;nderilmesinin þirk ve k&uuml;f&uuml;r olduðunu ileri
s&uuml;renlerin, ger&ccedil;ekten Tevhidi bildiklerine ve Tevhidi gaye ile
bunu s&ouml;ylediklerine bakýldýðýnda bunlarýn, Tevhid ile sloganik
s&ouml;ylemlerinden baþka uzaktan yakýndan ilgilerinin bulunmadýðý
g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu s&ouml;ylemleri, Rabb&rsquo;imizin de
bildirdiði &uuml;zere, sýrf g&ouml;ð&uuml;slerindeki kibirlerini tatminden
ibarettir. &ldquo;Þ&uuml;phesiz, kendilerine gelmiþ hi&ccedil;bir delil
olmadan Allah&rsquo;ýn ayetleri hakkýnda tartýþanlar, onlarýn,
g&ouml;ð&uuml;slerinde eriþemeyecekleri yalnýzca bir kibir vardýr, o
halde sen Allah&rsquo;a sýðýn, muhakkak ki iþiten, g&ouml;ren
O&rsquo;dur.&rdquo; (M&uuml;&rsquo;min, 56) Okul konusunda
sloganik ifadeden ileri gitmeyen Tevhidi s&ouml;ylemlerini,
Kur&rsquo;ani hi&ccedil;bir delilleri olmadan, &uuml;stelik Rasulullah
(as)&rsquo;ýn, &ouml;rnek S&uuml;nnetini ve hadisini ink&acirc;r
ederek k&uuml;f&uuml;r þirk olduðu iddialarýný tekrarlayýp duran bu
Tevhidden nasipsiz S&uuml;nnet ve hadis ink&acirc;rcýlarýnýn
durumlarýna bakýldýðýnda bunlarýn, s&ouml;zde ink&acirc;r ettikleri
taðutla i&ccedil;li dýþlý olduklarý g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. Bunlar,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, Zatýna iman edilmesi i&ccedil;in
reddedilmesi gerektiðini bildirdiði taðutu, s&ouml;zel s&ouml;ylem
dýþýnda reddetmedikleri, hali hazýrda bulunduklarý taðuttan izinli vakýf
ve dernekler i&ccedil;inde bulunmalarýndan anlaþýlmaktadýr. Zillet
i&ccedil;erisinde þirk ve k&uuml;f&uuml;r olan vakýf ve derneklerde
yuvalanan, insanlara taðutun reddedilmesini s&ouml;yleyip kendileri
taðutun kirli tabelalarý altýndan oturan bu kimseler,
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn bildirdiði &uuml;zere ikiy&uuml;zl&uuml; bir
tavýr sergilemektedirler. Bunlar, taðut tarafýndan sorgulanýnca taðutun
izni ile kurduklarý vakýflarda bulunduklarýný s&ouml;yleyip taðutu razý
ederlerken arkalarýnda topladýklarý zavallý insanlara da taðutun
reddedilmesi gerektiðini s&ouml;ylemektedirler. &ldquo;Ýman edenlerle
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karþýlaþtýklarý zaman; &lsquo;Ýman ettik&rsquo; derler, fakat
þeytanlarýyla baþbaþa kaldýklarýnda; &lsquo;Þ&uuml;phesiz biz sizinle
beraberiz, biz sadece alay edicileriz&rsquo; derler.&rdquo; (Bakara, 14)
Taðutla beraber bulunduklarýný ve ondan yana olduklarýný da,
k&uuml;f&uuml;r dedikleri demokrasi þ&ouml;lenlerinde, demokrasi
n&ouml;beti tutmalarý ile g&ouml;stermiþler, bunu da hi&ccedil;bir
ahl&acirc;ki deðer taþýmadan sanal alemde yayýnlamýþlardýr.
M&uuml;nafýklýðýn &acirc;l&acirc;sýný g&ouml;steren, boðazlarýna
kadar þirk ve k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erisinde bulunan bu kimseler,
yaptýklarý ve taðutla beraber bulunmalarý ile Tevhidin savunucusu
deðil, taðutun safýnda olduklarýný g&ouml;stermiþlerdir. &Uuml;stelik
bu k&uuml;f&uuml;r ve þirk durumlarýndan tevbe etmedikleri gibi, her
zaman yaptýklarý gibi seviyesizce kelimeleri yerlerinden kaydýrarak
taðutla birlikteliklerini savunmuþlardýr. Bu ikiy&uuml;zl&uuml; sloganik
Tevhid savunucularý, Tevhidi, bir inan&ccedil; ve iman ilkesi olarak
deðil, insanlarý kandýrmak i&ccedil;in sadece dergi ve derneklerinde
isim olarak kullanýyorlar. Oysa Tevhid, þirk ve k&uuml;f&uuml;r
yuvalarýnýn, k&uuml;f&uuml;r ve þirklerini gizlemek i&ccedil;in
tabelalarda ya da dergilerde isim olarak deðil, bir iman ilkesi ve iman
m&uuml;cadelesidir. Tevhidi m&uuml;cadelenin nasýl yapýldýðý,
S&uuml;nnetullahta Tevhid þirk m&uuml;cadelesinde Risalet
&ouml;nderleri rasuller ve Tevhid erleri tarafýndan a&ccedil;ýk&ccedil;a
ortaya konulmuþtur. Onlarýn hi&ccedil;birisi, taðutun verdiði izinle þirk
ve k&uuml;f&uuml;r tabelalarý altýnda taðutun kucaðýnda otururlarken,
taðut ile birlikteliklerini g&ouml;stermek i&ccedil;in k&uuml;f&uuml;r
þ&ouml;lenlerine katýlarak sloganik olarak Tevhidi savunmamýþ,
Tevhidi, k&uuml;f&uuml;r ve þirklerini gizlemek i&ccedil;in isim olarak
kullanmamýþ, hayatlarýný ortaya koyarak Tevhidi m&uuml;cadeleyi
vermiþlerdir. S&ouml;zde okula karþý olan ancak ger&ccedil;ek
yaþamlarýnda taðutun kucaðýnda oyuncak olan bu ikiy&uuml;zl&uuml;
kimselerin, Tevhidi savunmalarý i&ccedil;in &ouml;ncelikle taðutla
birlikteliklerine son vermeli, þirk ve k&uuml;f&uuml;r yuvalarý olan vakýf
ve dernekleri kapatmalý, sonra y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn &uuml;zerine
attýklarý iftiralardan dolayý tevbe ederek arkalarýnda
s&uuml;r&uuml;kledikleri bilin&ccedil;siz kiþilerden helallik istemeli,
daha &ouml;nce þirk ve k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erisinde
bulunduklarýný itiraf etmelidirler. Bu kimseler, Tevhidi esaslarýn ne
olduðunu &ccedil;ok iyi &ouml;ðrenip ona hakkýyla iman etmeli, daha
sonra Risalet tarihinde Tevhidi m&uuml;cadelenin nasýl yapýldýðýný
&ouml;ðrenip o doðrultuda hareket etmelidirler. Ancak bu durumda
Tevhid ve þirk s&ouml;ylemlerinde samimi ve ger&ccedil;ek&ccedil;i
olabilirler. Aksi halde i&ccedil;erisinde bulunduklarý k&uuml;f&uuml;r,
þirk ve m&uuml;nafýklýklarý ile acýklý azabý tatmak &uuml;zere
ebediyen kalacaklarý cehenneme s&uuml;r&uuml;leceklerdir.
&Ccedil;ocuklarý okula g&ouml;ndermenin fayda ve zararlarý
&Ccedil;ocuklarý okula g&ouml;ndermenin elbette sýkýntýlarý vardýr,
ifade ettiðim &uuml;zere anne babalara, bu sýkýntýlarý giderme
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konusunda g&ouml;revler d&uuml;þmektedir ki, zaten ebeveyn olmak
da bunu gerektirir. ancak okula g&ouml;ndermenin de bir&ccedil;ok
faydalarý vardýr, bunlar.
Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, ayetlerde sýk sýk dikkatleri &ccedil;ektiði
K&acirc;inat ayetleri, &ouml;ðretmenler Allah&rsquo;ýn ayetlerini
&ouml;ðretmiyoruz deseler de, okullarda verilmektedir. Bu nedenle
&ccedil;ocuklarý okula g&ouml;ndermemek onlarýn,
Kur&rsquo;an&rsquo;da Rabb&rsquo;imizin dikkatleri &uuml;zerine
&ccedil;ektiði K&acirc;inat ayetlerini &ouml;ðrenmelerine engel olmaktýr
ki bu k&uuml;f&uuml;rd&uuml;r. Y&uuml;ce Allah (cc), Kur&rsquo;an
ayetlerinde Kendisine kulluðun esaslarýný a&ccedil;ýklarken, ayný
zamanda sýklýkla insanýn yaratýlýþ s&uuml;recini ve oluþumunu,
K&acirc;inat ayetlerini, yýldýzlarýn durumunu, g&uuml;neþ ve ayýn
hareketlerini, uzayýn derinliklerini, denizlerin durumunu, bulutlarýn
akýþýný ve yaðmur sularýný taþýmalarýný, yerden nebatýn bitirilmesini
konu edinmektedir. B&uuml;t&uuml;n bunlar da birer bilim dalýdýrlar ve
bu bilimin incelikleri eðitim kurumlarýnda verilmektedir. Okulda verilecek
eðitimin aynýsýný dýþarýda &ccedil;ocuklarýna verebilecek aileler varsa
elbette bu daha g&uuml;zel ve takdire þayan olacaktýr. Ancak hem
&ccedil;ocuklarýný okula g&ouml;ndermeyip hem de onlara k&acirc;inat
ayetlerini &ouml;ðretmemek &ccedil;ocuklarýn, y&uuml;ce Allah'ý
hakkýyla tanýmalarýna engel olmaktýr.
&Ccedil;ocuklarý okula g&ouml;ndermeyip onlarýn k&acirc;inat
ayetlerini &ouml;ðrenmelerini saðlamayanlar, ger&ccedil;ekleri
g&ouml;rmemek i&ccedil;in kafalarý kuma sokanlardýr. Bunlar,
&ccedil;ocuklarýnýn K&acirc;inat ayetlerinin &ouml;ðrenilmesine engel
olmuþ, onlarý muazzam K&acirc;inatýn ayetlerini &ouml;ðrenmekten
alýkoymuþlardýr. &Ccedil;ocuklarýnýn k&acirc;inat ayetlerini
&ouml;ðrenmelerine engel olanlarýn durumu, Mekke m&uuml;þriklerinin
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn anlaþýlmasýna engel olmalarýnýn deðiþik bir
þeklidir. Mekke m&uuml;þrikleri, Kur&rsquo;an&rsquo;daki ayetlerin
anlaþýlmasýna engel oluyorlardý, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z geleneksel
sapýklar, geleneksel atalarýný ilah edinmiþ m&uuml;þrikler de
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, K&acirc;inat ayetlerinin anlaþýlmasýna
engel olmaktadýrlar. Geleceðin bilim insanlarýnýn, doktorlarýn,
mimarlarýn, her t&uuml;rl&uuml; teknik ve teknoloji
m&uuml;hendislerinin, k&acirc;inat ayetlerinin hikmetini kavrayacak ilim
ehlinin yetiþmesi i&ccedil;in &ccedil;ocuklarýn, okula mutlaka
g&ouml;nderilmeleri gerekir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; &ccedil;ocuklar
okulda, diðer ilimlerle beraber K&acirc;inat ayetlerini de
&ouml;ðreneceklerdir. &Ccedil;ocuklarý okula g&ouml;ndermemek her
þeyi, inan&ccedil;sýzlarýn kontrol&uuml;nde ve tasarrufunda
býrakmaktýr ki bu durumda, M&uuml;sl&uuml;man olduklarýný iddia
edenler, iþleri d&uuml;þt&uuml;ð&uuml;nde, hasta olduklarýnda o
inan&ccedil;sýz ateist, demokrat dedikleri kiþilerin &ouml;n&uuml;nde
s&uuml;kl&uuml;m b&uuml;kl&uuml;m durarak onlardan medet
umacaklar. &Ccedil;ocuklarýn okula g&ouml;nderilmesine karþý
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&ccedil;ýkanlar, þayet Ýsl&acirc;m d&uuml;þmanlarýnýn ajanlarý
deðillerse ya ger&ccedil;ekten ahmak ya da ger&ccedil;ekten
Ýsl&acirc;m&rsquo;dan bihaber kara cahillerdir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; baþka t&uuml;rl&uuml; aklý baþýnda ve iman
eden bir M&uuml;sl&uuml;man, bu kadar ahmak&ccedil;a bir iddiada
bulunmaz. Bunlarýn amacý taðutu ink&acirc;r deðil, þayet &ouml;yle
olsaydý, taðutla kol kola demokratik k&uuml;f&uuml;r þ&ouml;lenlerine
katýlmazlardýr. Bunlar, kiþiliksiz, yalancý ikiy&uuml;zl&uuml;
ahmaklardýr. &Ccedil;ocuklarýn okullara g&ouml;nderilmesine karþý
&ccedil;ýkanlar, baþ&ouml;rt&uuml;leri, k&acirc;fir kadýnlar yanýnda
&ccedil;ýkarýlmayacak olan kadýnlarýný, demokrat ateist kadýn
doktorlara muayene ettirecekler, onlar da, gerektiði zaman bu sloganik
Tevhidi savunucularýnýn kadýnlarýn en mahrem yerlerini bile muayene
edecektir. M&uuml;sl&uuml;man anne babalar, okula &ccedil;ocuklarýný
g&ouml;nderirlerken dikkat edecekleri husus, &ccedil;ocuklarýn, taðutun
yemin merasimlerine katýlmalarýný &ouml;nlemek, &ccedil;ocuklarýnýn
bu konuda duyarlý olmasýný saðlamaktýr. Bunun dýþýnda
m&uuml;fredatta k&uuml;f&uuml;r ve þirk konusu iþlendiðinde bu
konuda &ccedil;ocuklara Hakký anlatmak, doðrunun ne olduðunu
&ouml;ðretmektir. &Ccedil;ocuklar zaten sokakta, basýnda
&ccedil;arþýda da bir&ccedil;ok k&uuml;f&uuml;r ve þirk olan hususlarý
duyup g&ouml;r&uuml;yorlar. Bir okul y&ouml;netimi zorla
&ccedil;ocuklarý yemin t&ouml;renlerine sokmasý durumunda bu
&ccedil;ocuklarý sorumluluk altýna sokmaz, &ccedil;&uuml;nk&uuml;
&ccedil;ocuktan kalem kaldýrýlmýþtýr. &Ccedil;ocuðun orada zorla
tutulmasý, anne babalarýný deðil, okul y&ouml;netimini sorumluluk
altýna sokar. &Ccedil;ocuklarýn okulda &ouml;ðrendiklerinden anne
babayý sorumlu tutmak, Yahovacýlarýn mantýðýdýr. Onlar, Hz. Adem
(as)&rsquo;ýn iþlediði su&ccedil;un g&uuml;nahýný biz evlatlarýnýn
&ccedil;ektiðini iddia ediyorlar. Anne baba &ccedil;ocuklarýna gereken
bilgiyi ve duyarlýlýðý kazandýrdýktan sonra &ccedil;ocuklarýn okulda
yanlýþ bilgi almalarýnýn sorumluluðunu anne babalara
y&uuml;kleyenler, Hz. Nuh (as)&rsquo;ý, oðlunun iþlediði
g&uuml;nahtan sorumlu tutmaktýr ki, y&uuml;ce Allah (cc), Hz. Nuh
(as)&rsquo;ý, oðlunu m&uuml;þriklerin i&ccedil;ine g&ouml;nderdi de
k&uuml;fre girdi diye sorumlu tutmamýþtýr. &Ccedil;ocuklarýn okul
durumu, týpký bir markete g&ouml;nderilmeleri gibidir, markete
g&ouml;nderilen &ccedil;ocuk, anne babasýnýn s&ouml;ylediði helal
þeyleri alacaktýr, tezg&acirc;hlardaki haram þeylere g&ouml;z&uuml;
iliþmesi, onun haram iþlediði anlamýna gelmez. Okula giden
&ccedil;ocuklar da anne babalarýnýn duyarlýlýðý ile kendilerine lazým
olan bilgileri alacaklar, diðerlerini duymakla kalacaklar ki, onlarý
duymalarý þirk ve k&uuml;f&uuml;r deðildir. Þirk ve k&uuml;f&uuml;r
olan s&ouml;zleri kabul edip s&ouml;ylemek þirktir ki, &ccedil;ocuklar
zaten bir bilgiyi kabullenip savunacak durumda ve sorumlulukta
deðillerdir. Onlar, duyduklarý þeyleri anne babalarý ile konuþarak doðru
ya da yanlýþ olduðunu &ouml;ðrenebilirler. K&uuml;f&uuml;r ve þirk
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s&ouml;zlerini duymak, k&uuml;f&uuml;r ve þirk deðildir, &ouml;yle
olsaydý, hemen herkes hayatýnda binlerce k&uuml;f&uuml;r ve þirk
s&ouml;zlerini duymaktadýr ki bunlarýn m&uuml;þrik ve k&acirc;fir
olmalarý gerekir. Risalet tarihinde de rasullerin &ccedil;ocuklarý da dahil
t&uuml;m &ccedil;ocuklar, arkadaþlarýndan, yetiþtikleri &ccedil;evreden
bir&ccedil;ok k&uuml;f&uuml;r ve þirk s&ouml;z&uuml; ve hareketi
g&ouml;rm&uuml;þler, ancak onlar hakkýnda ne ayet gelmiþ ne de
Rasulullah (as) bu konuda bir þey s&ouml;ylemiþtir. &Ccedil;ocuklardan
kalem kaldýrýlmýþtýr, ancak Rab&rsquo;lerine ger&ccedil;ekten iman
etmiþ nesillerin ve geleceðin Tevhid erlerinin yetiþtirilmesi i&ccedil;in
anne babalar, &ccedil;ocuklarýna Hakký anlatýp onlarý duyarlý hale
getirmeli ve bunda s&uuml;rekli ve duyarlý olmalarý ile g&ouml;revlerini
yapmýþ olacaklardýr. &nbsp;Daha &ouml;nce ve
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde bir&ccedil;ok M&uuml;sl&uuml;man,
&ccedil;ocuklarýný taðutun okullarýna g&ouml;ndermiþ,
&ccedil;ocuklarý &uuml;zerinde hassasiyetle durarak onlarýn
&ouml;ðrendikleri yanlýþlarýn doðrusunu onlara anlatmýþ, mezun olan
&ccedil;ocuklar, hamdolsun birer Tevhid eri olarak yerlerini almýþlardýr.
M&uuml;sl&uuml;manlar ve imani konuda yeni yeni bir þeyler
&ouml;ðrenmek isteyen kimseler, kendileri boðazlarýna kadar þirk ve
k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erisinde bulunan, taðutla omuz omuza
demokratik k&uuml;f&uuml;r þ&ouml;lenlerine katýlan, taðutun verdiði
izin ile þirk ve k&uuml;f&uuml;r yuvalarýnda yuvalanýp sýrtlarý pek bir
halde Tevhidi slogandan &ouml;te savunmayan ikiy&uuml;zl&uuml;
m&uuml;nafýklarý dinlememeli, &ccedil;ocuklarý &uuml;zerinde duyarlý
ve hassasiyetle durarak onlarý yetiþtirmeye &ccedil;alýþmalýdýrlar.
&ldquo;Elbette bu bir &ouml;ð&uuml;tt&uuml;r; artýk dileyen kimse,
Rabb&rsquo;ine varan bir yol tutar.&rdquo; (M&uuml;zzemmil, 19)
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