Yazar: Ramazan YILMAZ
Atalarýný önceleyenler, yüce Allah’a gereðince iman edemezler
Ýnsanlarýn, y&uuml;ce Allah&rsquo;a y&ouml;nelmelerine,
O&rsquo;na gereðince iman etmelerine engel olan bir&ccedil;ok
fakt&ouml;r vardýr. Bunlarýn en &ouml;nemlilerinden biri de hi&ccedil;
kuþkusuzdur ki, ge&ccedil;miþ d&ouml;nemlerde insanlarýn
&ouml;n&uuml;ne &ccedil;ýkan kimi þahýslarýn, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn indirdiði vahyi esaslarý, kendi daracýk
d&uuml;þ&uuml;nce d&uuml;nyalarýna sýðdýrmak i&ccedil;in kelimeleri
yerlerinden kaydýrarak Tevhidi esaslarýn asýl anlamlarýný
bozmalarýdýr. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde bu kimselerin eserlerini
okuyan kimseler, okuduklarý bu eserleri kutsayarak y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn indirdiði Kur&rsquo;an&rsquo;ýn &ouml;n&uuml;ne
almakta, Kur&rsquo;an&rsquo;ýn apa&ccedil;ýk ayetlerine raðmen
bunlara inanmayýp ge&ccedil;miþ atalarýnýn s&ouml;zlerini tercih
etmektedirler. Ge&ccedil;miþin bataklýðýna saplanan kimselere
anlatýlan hi&ccedil;bir ayet fayda vermemekte, okuduklarý kitaplarýn
&ccedil;eliþkilerini g&ouml;rmelerine raðmen onu terk etmemektedirler.
Bu kimseler, atalarýnýn eserlerini býrakmalarý halinde k&uuml;fre
saplanacaklarýný d&uuml;þ&uuml;nmektedirler. Oysa y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn bildirdiði ger&ccedil;eklerini terk etmekle zaten
k&uuml;f&uuml;r ve þirkin bataklýðýna saplanmýþ bulunmaktadýrlar,
ancak farkýnda deðildirler. Geleneksel atalar dinine uyanlar
Kur&rsquo;ani esaslara davet edildiklerinde hemen atalarýndan bir
s&ouml;z nakleder ve &ldquo;Falanca &acirc;lim bu konuda þ&ouml;yle
diyor&rdquo; diyerek atalarýnýn g&ouml;r&uuml;þ&uuml;n&uuml;
Kur&rsquo;ani ayete tercih ediyorlar. Y&uuml;ce Allah (cc), atalarýna
tapan ve atalarý da gaflet i&ccedil;erisinde bulunan kiþilerin
Kur&rsquo;an&rsquo;la uyarýlmasýný istemektedir. &ldquo;Atalarý
uyarýlmamýþ bir toplumu uyarman i&ccedil;in; iþte onlar gaflet
i&ccedil;indedirler.&rdquo; (Yasin, 6) Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;ne
davet edilen atalar dini mensuplarý, Kur&rsquo;ani apa&ccedil;ýk
h&uuml;k&uuml;mlere raðmen Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n
h&uuml;km&uuml;ne aykýrý olan atalarýnýn g&ouml;r&uuml;þ&uuml;ne
sarýlmaktadýrlar. &Uuml;stelik kendileri de atalarýnýn Kur&rsquo;an ve
S&uuml;nnete aykýrý fikirlerini g&ouml;rd&uuml;kleri halde bu
tutumlarýnda ýsrar ediyorlar. Atalarýnýn bu aykýrý fikirlerini &ouml;rtbas
edebilmek ve Ýsl&acirc;mi g&ouml;stermek i&ccedil;in de
Kur&rsquo;an&rsquo;daki ayetleri tevil edip Allah&rsquo;ýn da sapýk
fikirlerine destek olduðunu iddia ediyorlar. &ldquo;Onlar bir
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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) Atalar dinine mensup olanlarla yapýlan bir diyalog,
bunlarýn, kendi k&uuml;f&uuml;rlerine þahit olmalarýna raðmen
hi&ccedil; d&uuml;þ&uuml;nmeden k&uuml;f&uuml;rlerinde ve
þirklerinde nasýl ýsrar ettiklerini apa&ccedil;ýk bir þekilde ortaya
koymaktadýr. M&uuml;sl&uuml;man: - &ldquo;Y&uuml;ce Allah (cc),
kulundan akýl alýr mý?&rdquo; &ldquo;Ey insanlar, siz Allah'a
muhta&ccedil;sýnýz, Allah, O&rsquo;dur ki, zengindir, hamd
edilendir.&rdquo; (Fatýr, 15) Atalar dini mensubu: - &ldquo;Hayýr,
elbette almaz.&rdquo; M&uuml;sl&uuml;man: - &ldquo;Peki, y&uuml;ce
Allah (cc), kullarýnýn her halini biliyor mu?&rdquo; &ldquo;Andolsun
insaný biz yarattýk ve nefsinin ona ne vesvese verdiðini biliriz, biz ona
þah damarýndan daha yakýnýz.&rdquo; Kaf, 16) Atalar dini mensubu: &ldquo;Elbette biliyor.&rdquo; M&uuml;sl&uuml;man: - &ldquo;Peki,
y&uuml;ce Allah (cc), kuluna g&uuml;c&uuml;nden fazla y&uuml;k
y&uuml;kler mi?&rdquo; &ldquo;Biz, kimseye g&uuml;c&uuml;
yettiðinden baþkasýný teklif etmeyiz, katýmýzda hakký s&ouml;yleyen
bir kitap vardýr, onlara asla zulmedilmez.&rdquo;
(M&uuml;&rsquo;minun, 62) Atalar dini mensubu: - &ldquo;Hayýr,
y&uuml;klemez&rdquo; M&uuml;sl&uuml;man: - &ldquo;Peki,
Mira&ccedil; hadisi diye uydurulan yalanda, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn,
kullarýna g&uuml;&ccedil;lerinin &uuml;zerinde 50 vakit namazý farz
kýldýðý, kullarýnýn bu 50 vakti kaldýramayacaklarýný (h&acirc;þ&acirc;)
bilmediði, 50 vakit namazý alan Hz. Muhammed (as)&rsquo;ýn,
Mira&ccedil;&rsquo;tan d&ouml;n&uuml;þte g&ouml;klerin bir katýnda
Hz. Musa (as) ile karþýlaþtýðý, Hz. Musa (as)&rsquo;ýn ona, ne ile
d&ouml;nd&uuml;ð&uuml;n&uuml; sorduðunda o, 50 vakit namaz ile
d&ouml;nd&uuml;ð&uuml;n&uuml; s&ouml;ylemesi &uuml;zerine Hz.
Musa (as)&rsquo;ýn, &ldquo;Senin &uuml;mmetin bu 50 vakit namazý
kaldýrmaz, git Allah&rsquo;a, biraz indirt&rdquo; dediði ve Hz.
Muhammed (as)&rsquo;ýn, her seferinde beþ vakit tenzil ile
geldik&ccedil;e Hz. Musa (as)&rsquo;ýn, Hz. Muhammed (as)&rsquo;ý
tekrar g&ouml;nderdiði ve Hz. Musa (as)&rsquo;ýn dayatmalarý ve
kullarýnýn ne kadar kaldýracaklarýný (h&acirc;þ&acirc;) bilmeyen
y&uuml;ce Allah&rsquo;a (h&acirc;þ&acirc;) akýl vermesi sonucunda
namazýn beþ vakite indirilmesi yalanýna ne diyorsun?&rdquo; Atalar
dini mensubu: - &ldquo;Buhari&rsquo;de b&ouml;yle ge&ccedil;iyor ve
ge&ccedil;miþ alimlerimiz buna itiraz etmemiþler, onlar da bunu tasdik
etmiþler, biz alimlerimizden b&ouml;yle g&ouml;rd&uuml;k, sen,
Kur&rsquo;an&rsquo;dan sonra en g&uuml;venilir olan Buhari&rsquo;yi
ink&acirc;r mý ediyorsun, sen hadis ink&acirc;rcýsýsýn.&rdquo; Atalar
dinine mensup olanlar, atalarýný hatasýz kabul ediyorlar Atalar dinine
mensup m&uuml;þrikler, Kur&rsquo;ani esaslara ve Rasulullah
(as)&rsquo;ýn apa&ccedil;ýk &ouml;rnekliðine inanmaz, &acirc;lim
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dedikleri ge&ccedil;miþ atalarýnýn uydurmuþ olduklarý yalanlarýna,
y&uuml;ce Allah (cc) ve Rasulullah (as)&rsquo;ýn &uuml;zerine
attýklarý iftiralarýna inanýrlar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlara
g&ouml;re &acirc;lim dedikleri atalarý, hata yapmaz, onlar &ouml;yle
dediyse aynen &ouml;yledir, bu y&uuml;zden de
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn apa&ccedil;ýk ayetlerini hi&ccedil;
d&uuml;þ&uuml;nmeden reddediyorlar. Ge&ccedil;miþin bataklýðýna
saplanmýþ ve hi&ccedil;bir þekilde kurtulmak istemeyen bu
gelenek&ccedil;i atataparlar, kesin doðrunun atalarýnýn dedikleri
olduðunu kabul ediyor ve zaten Allah dilemeseymiþ, bunu
s&ouml;ylemezlermiþ dercesine y&uuml;ce Allah&rsquo;a ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne hakaret ve iftira olan yalanlarý kabul ediyorlar,
bu yalanlarýna da kimi ayetleri alarak delil g&ouml;steriyorlar.
&ldquo;Þirk koþanlar, dediler ki: &lsquo;Þayet Allah dileseydi biz de
atalarýmýz da O'ndan baþka bir þeye tapmazdýk ve O'nun (emri)
dýþýnda hi&ccedil;bir þeyi haram kýlmazdýk!&rsquo; Onlardan
&ouml;ncekiler de b&ouml;yle yapmýþtý. Rasullere d&uuml;þen, ancak
apa&ccedil;ýk teblið etmek deðil midir?&rdquo; (Nahl, 35) Vahyi
esaslara karþý &ccedil;ýkan ge&ccedil;miþ toplumlar ile
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde Kur&rsquo;ani mesajý t&uuml;m&uuml;yle
kabul etmek istemeyenlerin atalar dinine tabiiyeti konusunda, yaþanan
zaman dilimi dýþýnda hi&ccedil;bir fark yoktur. Ge&ccedil;miþ toplumlar
da y&uuml;ce Allah&rsquo;a inanýyor ve atalarýndan aldýklarý
d&uuml;þ&uuml;ncelerle Rab&rsquo;lerini razý edebileceklerini
sanýyorlardý. &ldquo;Dediler ki: 'Bilakis babalarýmýzý b&ouml;yle
yaparlarken bulduk&rdquo; (Þuara, 74) G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde
atalarýný takip edenler de ayný þekilde atalarýndan aldýklarý
d&uuml;þ&uuml;nceleri Kur&rsquo;an mesajý &ouml;n&uuml;ne
ge&ccedil;irmiþ bir halde y&uuml;ce Allah&rsquo;ý razý edebileceklerini
zannediyorlar. Daha da ilgin&ccedil; olaný bu atalar dinine mensup
olanlarýn, daha &ouml;ncekilerin dedikleri gibi, &ldquo;Sizden baþka
b&ouml;yle diyen yok, biz daha &ouml;nceden b&ouml;yle bir þey
iþitmedik&rdquo; demeleridir ki, tarihi s&uuml;re&ccedil;teki atalarý da
ayný mazeretle Risalet &ouml;nderlerinin dediklerini kabul etmiyorlardý.
&ldquo;Ne zaman ki Musa, apa&ccedil;ýk ayetlerimizle onlara geldi,
dediler ki: &lsquo;Bu uydurulmuþ bir sihirden baþka bir þey deðildir,
&ouml;nceki atalarýmýzdan bunun hakkýnda bir þey iþitmedik.&rdquo;
(Kasas, 36) Ellerinde evrensel ve &ccedil;aðlar&uuml;st&uuml;
Kur&rsquo;an, bu Kur&rsquo;an&rsquo;ý en g&uuml;zel þekilde
yaþayarak vahyin yaþanmasý konusunda en g&uuml;zel &ouml;rnekliði
ortaya koyan Rasulullah (as)&rsquo;ýn S&uuml;nneti bulunduðu halde
bunlarý, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn verdiði akýl nimeti ile deðerlendirip
iman etme yerine, ge&ccedil;miþ atalarýnýn s&ouml;ylemlerini esas
kabul edip onlara uyanlar, hi&ccedil;bir zaman y&uuml;ce Allah&rsquo;a
gereðince iman etmezler. Bunlarýn iman iddialarý, susamýþ kimsenin,
uzaðýndaki bir suya avu&ccedil;larýný uzatarak su i&ccedil;tiðini
zanneden kiþinin durumu gibidir. &ldquo;Ger&ccedil;ek davet
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O&rsquo;nadýr; O&rsquo;nun dýþýnda &ccedil;aðýrdýklarý kimseler,
hi&ccedil;bir þeyle onlara icabet edemezler, ancak aðzýna ulaþsýn diye
suya avucunu uzatan gibidir; ona o (su) ulaþmaz ve k&acirc;firlerin
duasý, dalaletten baþka bir þey deðildir.&rdquo; (Rad, 14) Atalar dinine
mensup kimselerin iman iddialarý, týpký tasavvuf&ccedil;ular gibi
atalarýnýn tekeline baðlýdýr; atalarý ne demiþse o kadar y&uuml;ce
Allah&rsquo;a iman ediyor, y&uuml;ce Allah&rsquo;ý da atalarýnýn
tanýdýðý kadar tanýyorlar. Bu y&uuml;zden y&uuml;ce Allah&rsquo;a
hakaret ve iftira olan Rasulullah (as)&rsquo;a atfen onlarca uydurulmuþ
s&ouml;zleri, hi&ccedil; d&uuml;þ&uuml;nmeden alýp kabul ediyor,
Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;ne hakaret etmekten &ccedil;ekinmiyorlar.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; atalarý b&ouml;yle dediði i&ccedil;in de vahyi
ink&acirc;r etmekten &ccedil;ekinmiyorlar. &ldquo;Aksine, dediler ki:
&lsquo;Þ&uuml;phesiz biz atalarýmýzý bir din &uuml;zerinde bulduk ve
elbette biz, onlarýn izlerinde gidiyoruz. Ýþte b&ouml;yle, senden
&ouml;nce bir kente uyarýcý birini g&ouml;ndermiþ olmayalým ki,
oranýn zenginleri: &lsquo;Biz babalarýmýzý bir din &uuml;zerinde
bulduk, biz de onlarýn izleri &uuml;zerindeyiz.&rsquo; demiþ olmasýn.
Dedi ki: &lsquo;Þayet size, atalarýnýzý &uuml;zerinde bulduðunuz þeye
hidayet ile gelmiþsem!&rsquo; dediler ki: &lsquo;Doðrusu biz
g&ouml;nderildiðiniz o þeyi ink&acirc;r ediyoruz.&rdquo; Zuhruf, 22-24)
Her ne kadar y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman ettiklerini s&ouml;zel
olarak ifade etseler, kimi ibadetleri yapmýþ olsalar da geleneksel atalar
dinine mensup olanlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;ý hakkýyla tanýmayan,
atalarýndan aldýklarý bilgi kadar y&uuml;ce Allah&rsquo;ý tanýyan
kimselerdir. &ldquo;Kullarýndan bir par&ccedil;ayý O&rsquo;na
m&uuml;nasip g&ouml;rd&uuml;ler, ger&ccedil;ekten insan
apa&ccedil;ýk bir nank&ouml;rd&uuml;r.&rdquo; (Zuhruf, 15) &nbsp;
&ldquo;Allah&rsquo;ýn kadir olduðunu hakkýyla takdir edemediler,
þ&uuml;phesiz Allah &ccedil;ok g&uuml;&ccedil;l&uuml;d&uuml;r,
azizdir.&rdquo; (Hac, 74) Geleneksel atalar dini zanna ve duygulara
dayanmaktadýr Geleneksel atalar dini mensuplarý, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ý o denli tanýmadýlar ki, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
indirdiði naslarýn, kendi akýllarý ile &ccedil;eliþmesi durumunda
nas&rsquo;ýn terk edilip aklýn tercih edileceðini bile ileri
s&uuml;rebilmiþlerdir. Onlar, bu iddialarý ile akýllarýnýn y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn vahyinden daha &uuml;st&uuml;n ve asýl olduðunu
savunmuþlardýr. Bunlarýn baþýný da Fahreddin Razi ve onun talebesi
Buharalý Nureddin es-S&acirc;b&ucirc;n&icirc;&rsquo;dir. Onlar, Aklýn
nas ile &ccedil;eliþmesi durumunda aklýn tercih edileceðini iddia
etmiþlerdir. &ldquo;Akýl ile nas &ccedil;eliþirse akýl tercih edilir&quot;
&nbsp;diyen&nbsp;Fahreddin Razi, bu iddiasýný,
&ldquo;Esasu&rsquo;t-Takdis&rdquo; adlý eserinde s&ouml;z konusu
etmiþ, &ldquo;Mealimu Usuli&rsquo;d-Din&rdquo; adlý eserinde de bu
kurala deðinmiþtir. Orada Allah&rsquo;ýn &ldquo;cihet, cismiyet&rdquo;
gibi bazý M&uuml;teþabih manalarý ihtiva eden ayet ve hadislerin tevil
edilmesi gerektiðini a&ccedil;ýklarken þu yoruma yer vermiþtir:
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&ldquo;Naklin zahir ifadelerini, aklýn kati delaletine tercih etmek
yanlýþtýr, &ccedil;&uuml;nk&uuml; nakil, aklýn feridir (naklin/nassýn
anlaþýlmasý akla baðlýdýr). Eðer asýl olaný (aklý) delil olmaktan
d&uuml;þ&uuml;r&uuml;rseniz, bu &ccedil;&uuml;r&uuml;tme iþi hem
aslý (aklý) hem de fer&rsquo;i (nakli) birlikte ortadan kaldýrýr. Bunun
yanlýþlýðý ise ortadadýr. O halde tek bir &ccedil;ýkýþ yolu vardýr ki, o
da aklýn -kesin olan- delaletini asýl kabul etmektir. (bk. Mealimu
Usuli&rsquo;d-Din, Daru&rsquo;l-Kitabi&rsquo;l-Arabi, Lubnan, ts., 1/48)
Ýbn Temiye, bu kaideyi Razi&rsquo;ye isnat etmiþ, nassýn tevil
edilmesine karþý &ccedil;ýkarak M&uuml;teþabih olan ayet ve hadisleri,
bu kaideye dayanarak tevil eden Kelamcýlarý tenkit etmiþtir. Ýbn
Teymiye, (bk. Der&rsquo;u Taarudi&rsquo;l-Aklý ve&rsquo;n-Nakl,
Camiatu&rsquo;l-Ýmam Muhammed b. Suud, 1411 199, 1/4) Selefiler,
Razi ve diðer Kelam alimlerini, &ccedil;ok þiddetli bir þekilde tenkit
&nbsp;etmiþlerdir. Bunlarýn iddialarýnýn temeli, aklýn
Kur&rsquo;an&rsquo;da &ccedil;ok zikredilmesidir. Onlar, þ&ouml;yle
diyorlar: &ldquo;Akýl, vahyin anlaþýlmasý i&ccedil;in yeg&acirc;ne
fakt&ouml;rd&uuml;r. Kur&rsquo;an&rsquo;da tefekk&uuml;r,
tedebb&uuml;r&uuml; emreden, aklý kullanmayý tavsiye eden
b&uuml;t&uuml;n ayetler dolaylý olarak akla b&uuml;y&uuml;k
&ouml;nem vermektedir.&rdquo; Bu iddiaya g&ouml;re: Bir ayet veya
hadisin ifadesinde akl-ý selime aykýrý bir ifadeyi g&ouml;r&uuml;rseniz,
m&uuml;mk&uuml;n ise aklý esas alýn ve ilgili nassý tevil edin. Yeter ki,
akýl akýl olsun. Yani,&nbsp;vahyin ýþýðýnda eðitilmiþ, Nebevi terbiyeye
sahip, iþin uzmaný, yetkinliðin b&uuml;t&uuml;n þartlarýný haiz bir akýl
&nbsp;olmasý gerekir. &ldquo;Akýl ile nas &ccedil;eliþirse akýl tercih
edilir&quot;&nbsp;iddiasýnýn son savunucusu Said&rsquo;i
Nursi&rsquo;dir. Said&rsquo;i Nursi, her aklýn esas alýnmayacaðýný
s&ouml;yledikten sonra: &ldquo;Takarrur etmiþ usuldendir: Akýl ve nakil
taarruz ettikleri vakitte, akýl asýl itibar ve nakil tevil olunur.&nbsp;Fakat
o akýl, akýl olsa gerektir.&rdquo;&nbsp;(Muhakemat,12) Raz&icirc;,
akl&icirc; b&uuml;rhanlarýn nakillerin zahirleriyle &ccedil;atýþmasý
durumunu þ&ouml;yle izah etmektedir: &ldquo;Akl&icirc; kesin deliller
bir þeyin s&uuml;butuna delalet eder, sonra da zahirleri bunun aksine
iþaret eden nakl&icirc; delillerle karþýlaþacak olursak, takýnacaðýmýz
tavýr þu d&ouml;rt þýktan baþkasý olamaz: a- Ya hem aklýn hem de
naklin gerektirdiklerini kabul edeceðiz. Bu durumda birbirine zýt iki þeyi
ayný anda doðrulamýþ oluruz ki bu imk&acirc;nsýzdýr. b- Ya her
ikisini&nbsp;reddedeceðiz. Bu da iki zýt þeyin her ikisini de yalanlamak
olur ki, bu da imk&acirc;nsýzdýr. c- Ya nakl&icirc; delilleri doðrulayacak
ve akl&icirc; olanlarý yalanlayacaðýz, bu ise batýldýr. d- Ya da
aklýn&nbsp;gerektirdiðini alacaðýz. Onlar, bu iddialarýný, her þeyin
akýlla anlaþýldýðýna dayandýrmaktadýrlar ki bu bozuk mantýða
g&ouml;re y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn s&ouml;z&uuml; tali, kendi
akýllarý asýldýr. Oysa akýl asýl deðil, asýl olan vahyi tasdik ve kabul
eden merkezdir. Aklý yaratan y&uuml;ce Allah (cc) onu, vahyin kabul
edilmesine aracý kýlmýþtýr. Aklýn muhatap alýnmasý, onu asýl
Sayfa 5.Toplam 10 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 19.08.2018 Saat: 13.13 .

yapmadýðý gibi asýl olan vahyin de &ouml;n&uuml;ne
ge&ccedil;irmesine neden deðildir. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ý bu þekilde
deðerlendiren bir zihniyetin, O&rsquo;nu hakkýyla tanýyýp iman etmesi
elbette m&uuml;mk&uuml;n deðildir. Onlar, akýllarýnýn sýnýrý kadar
iman eden, bu sýnýrýn &ouml;tesinde bir imana sahip olmayan
kimselerdir. Oysa ger&ccedil;ek iman edenler, i&ccedil;in aklýn
&ouml;tesinde olana da iman ederler. &ldquo;O, sana Kitabý indirdi;
onun bazý ayetleri muhkemdir, onlar Kitabýn anasýdýr, diðerleri de
m&uuml;teþabih(benzer)dir. Ancak kalplerinde sapma olanlar, fitne
&ccedil;ýkarmak ve kendilerince yorumlamak i&ccedil;in onun
M&uuml;teþabih olanlarýna tabi olurlar, onun tevilini Allah&rsquo;tan
baþka kimse bilmez. Ýlimde ileri gidenler: &lsquo;Ona iman ettik, hepsi
Rabb&rsquo;imiz katýndandýr&rsquo; derler, akýl sahiplerinden
baþkasý d&uuml;þ&uuml;n&uuml;p &ouml;ð&uuml;t almaz.&rdquo; (Al-i
Ýmran, 7) Ýlim ehli kimseler, Rab&rsquo;lerinden gelen vahyin
t&uuml;m&uuml;n&uuml;, akýllarýnýn aldýðýný kabul ettikleri gibi
akýllarýnýn almadýðýný da kabul ederler. Ýþte bu, ger&ccedil;ek
imandýr; &ccedil;&uuml;nk&uuml; vahiy, Hak olan y&uuml;ce
Allah&rsquo;tan gelmiþtir ve y&uuml;ce Allah (cc), zatý ve sýfatlarý ile
bir b&uuml;t&uuml;n olarak akýl ile m&uuml;tekamil bir þekilde
kavranamayacaðýna g&ouml;re O&rsquo;ndan gelen vahiy, aklýn
sýnýrlarýný aþsa bile kabul edilir. Bu, þ&ouml;yle bir &ouml;rnek ile
a&ccedil;ýklanabilir. Y&uuml;ce Allah (cc), iki denizi salmýþ ve aralarýna
bir perde koymuþtur, ancak denizler arasýnda aklýn tespit edeceði bir
perde g&ouml;r&uuml;lmediði gibi denizlerin nasýl olur da birbirlerine
karýþmadýðý da akýlla izahý m&uuml;mk&uuml;n olmayan bir konudur.
Bu durumda akýl bunu kabul etmeyeceðine g&ouml;re y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn bu h&uuml;km&uuml;, aklý ilah edinenlere g&ouml;re
(h&acirc;þ&acirc;) ge&ccedil;ersizdir. &ldquo;Ve O ki, iki denizi
salmýþtýr; bu tatlý, i&ccedil;imi hoþ ve bu tuzlu ve acýdýr; ikisinin
arasýna bir berzah koymuþtur, kavuþmalarýný engelliyor.&rdquo;
(Furkan, 53) &ldquo;Ýki denizi salýverdi, birbirine kavuþuyorlar, ikisi
arasýnda bir berzah, birbirine karýþmýyorlar; &ouml;yleyse
Rabb&rsquo;inizin hangi nimetlerini yalanlýyorsunuz!&rdquo; (Rahman,
19-20) Evet &ldquo;&Ouml;yleyse Rabb&rsquo;inizin hangi nimetlerini
yalanlýyorsunuz! O eksik ve kýt aklýnýzla! Yukarýdaki bu &ouml;rnek
ayet de, geleneksel atalar dininde var olan inan&ccedil; temellerinin ne
kadar bozuk ve vahyi esaslara aykýrý olduðunu ortaya koymaktadýr.
Akýl, her ne kadar iyiyi k&ouml;t&uuml;den ayýran bir etken olsa da,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn zat ve sýfatlarýna ait bilgilerde akýl
&ouml;l&ccedil;&uuml; olamaz, kendi baþýna dinin emir ve yasaklarýný
belirleyemez. Aklýn almadýðýný kabul etmemek, týpký
&acirc;m&acirc;nýn g&ouml;rmediði, saðýrýn duymadýðý vahyi
ger&ccedil;ekleri yok saymalarý gibidir. Akýl, g&ouml;z ve kulak gibi
vahye muhatap olan organlardan biridir; bu nedenle g&ouml;z ve kulak,
vahyin algýlanmasýnda esas &ouml;l&ccedil;&uuml; deðillerse akýl da
ayný þekilde &ouml;l&ccedil;&uuml; deðildir. Atalar dinine mensup
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olanlarýn, vahyi esaslarý tam olarak kabul etmemelerinin bir nedeni de,
kendilerine vahyi duyuran M&uuml;sl&uuml;manlarý kýskanmalarý ve
vahyi kabul ettikleri zaman o M&uuml;sl&uuml;manlara uyacaklarýný
zannetmeleridir. Bu zan ve yanýlgýlarý, onlarý &ccedil;ekinmeden
Kur&rsquo;an&rsquo;ý b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle kabul etmekten
mahrum býrakmakta, Rab&rsquo;lerine gereðince iman etmekten
alýkoymaktadýr. Bu ise onlarý &ouml;nceki ink&acirc;rcý kavimlerin
durumuna d&uuml;þ&uuml;rmektedir. &nbsp;&ldquo;Bunun
&uuml;zerine kavminden ileri gelen ink&acirc;r eden kimseler dedi ki:
&lsquo;Bu, sizin gibi bir insandan baþka bir þey deðildir, sizin
&uuml;zerinize &uuml;st&uuml;n olman istiyor, þayet Allah dileseydi,
elbette melekleri indirirdi; biz ilk atalarýmýzdan bunu iþitmedik.&rdquo;
(M&uuml;&rsquo;minun, 24) Y&uuml;ce Allah (cc), atalarýnýn yolunu
Hak zannedenleri, atalarýnýn durumunu d&uuml;þ&uuml;nmeleri
hususunda uyarmakta, onlarýn Hidayeti bulamayan, akletmeyen ve bir
þey bilmeyen kimseler olabilecekleri konusunda akletmelerini tavsiye
etmektedir. &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)
&ldquo;Onlara: &lsquo;Allah&rsquo;ýn indirdiðine ve Rasul&rsquo;e
gelin!&rsquo; dendiði zaman, &lsquo;atalarýmýzý &uuml;zerinde
bulduðumuz þey bize yeter!&rsquo; derler, ya atalarý bir þey bilmiyor ve
hidayeti bulamadýysalar!&rdquo; (Maide, 104) B&uuml;t&uuml;n bu
uyarýlara raðmen atalarýnýn s&ouml;ylemlerini ve yolunu Kur&rsquo;ani
esaslara tercih edenleri y&uuml;ce Allah (cc), þu
d&uuml;þ&uuml;nd&uuml;r&uuml;c&uuml; ve korkutucu ayetlerle
uyarmakta, onlarý, akletmeye davet etmekte, aksi halde onlarýn da
atalarý gibi alevli ateþe gireceklerini bildirmektedir. &ldquo;Onlara:
&lsquo;Allah&rsquo;ýn indirdiðine tabi olun&rdquo; denildiðinde, dediler
ki: &lsquo;Bilakis atalarýmýzý o &uuml;zerinde bulduðumuz þeye tabi
oluruz;&rsquo; þayet þeytan alevli ateþin azabýna &ccedil;aðýrmýþ olsa
da mý!&rdquo; (Lokman, 21) Geleneksel atalar dini mensuplarý ve
onlarýn ilham aldýklarý kaynaklarý Buhari, y&uuml;ce Allah&rsquo;a,
O&rsquo;nun Rasul&uuml;&rsquo;ne atmadýk iftira, bozmadýk Tevhidi
esas býrakmamýþlardýr. Bunlar y&uuml;z&uuml;nden Tevhidi esaslar
toplumun g&uuml;ndeminden kaldýrýlmýþ, insanlar, din adýna hurafe ve
yalanlarla aldatýlmýþtýr. Geleneksel atalar dini mensuplarýnýn,
sa&ccedil;ma sapan fikirleri ileri s&uuml;r&uuml;p tartýþmalarý
sonucunda insanlar, Tevhidi esaslarý &ouml;ðrenememiþ, bid&rsquo;at
ve hurafeleri din edinerek y&uuml;ce Allah yolundan sapmýþlar,
y&uuml;ce Allah (cc) yerine alim dedikleri kiþilere ve onlarýn tabi
olduklarý zalim sultanlara iman edip adeta tapýnmýþlardýr. Bunun
sonucunda o g&uuml;n de g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de onlara iman
edenler, onlarý hatasýz, Buhari&rsquo;yi de en g&uuml;venilir kaynak
kabul etmiþlerdir. Geleneksel atalar dini mensuplarýnýn: &ldquo;Buhari,
Kur&rsquo;an&rsquo;dan sonra en g&uuml;venilir kaynaktýr&rdquo;
Sayfa 7.Toplam 10 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 19.08.2018 Saat: 13.13 .

s&ouml;ylemleri, Kur&rsquo;an&rsquo;a iman ettikleri i&ccedil;in deðil,
Kur&rsquo;an&rsquo;ý k&uuml;f&uuml;rlerine perde yapmak i&ccedil;in
s&ouml;ylemektedirler. Atalar dini mensuplarý þayet
Kur&rsquo;an&rsquo;ý, ger&ccedil;ekten en g&uuml;venilir kaynak
kabul etmiþ olsalardý, &ouml;ncelikle Kur&rsquo;an&rsquo;a bakar,
Kur&rsquo;an ile Buhari&rsquo;yi deðerlendirir ve Buhari&rsquo;de yer
alan Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;ne atýlan iftiralarý reddederlerdi.
Oysa durum tam tersinedir; onlar, Buhari&rsquo;yi esas almakta,
Buhari&rsquo;deki yalan ve iftiralardan hareketle Kur&rsquo;an&rsquo;ý
deðerlendirmektedirler. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn,
M&uuml;sl&uuml;man &uuml;mmetinin tek bir &uuml;mmet olduðu
uyarýsýna raðmen M&uuml;sl&uuml;man olduklarýný s&ouml;yleyenler,
dini par&ccedil;alara b&ouml;lerek, iþlerine gelen ayetleri alarak
tefrikaya d&uuml;þt&uuml;ler, &uuml;mmeti parampar&ccedil;a ettiler,
M&uuml;sl&uuml;man sýfatýndan baþka sýfatlarý kendilerine uygun
g&ouml;rd&uuml;ler. &ldquo;Doðrusu bu sizin &uuml;mmetiniz, tek bir
&uuml;mmettir ve Ben, sizin Rabb&rsquo;inizim, o halde benden
korkun! Fakat onlar aralarýnda iþlerini yazýlmýþ k&acirc;ðýtlar halinde
parampar&ccedil;a ettiler; her grup, kendi yanýndaki þeylerle
mutludur.&rdquo; (M&uuml;&rsquo;minun, 52-53) Geleneksel atalar dini
mensuplarýnýn, Kur&rsquo;ani bazý ayetleri delil g&ouml;stermeleri,
týpký tasavvuf&ccedil;ular gibi, mensup olduklarý geleneksel sapýklýk
dinini meþru g&ouml;sterme &ccedil;abasýndan baþka bir þey deðildir.
Y&uuml;ce Allah (cc), onlarýn durumunu þ&ouml;yle a&ccedil;ýklýyor.
&ldquo;Allah'ýn g&uuml;c&uuml;n&uuml; hakkýyla takdir edemediler,
zira dediler ki: &lsquo;Allah beþere bir þey indirmedi&rsquo; De ki:
&lsquo;Musa'nýn, insanlar i&ccedil;in nur ve hidayet olarak o getirdiði
Kitabý kim indirdi! Siz onu yazýlý k&acirc;ðýtlar yapýp
g&ouml;steriyorsunuz ve &ccedil;oðunu da gizliyorsunuz; sizin ve
atalarýnýzýn bilmediði þeyleri size &ouml;ðreten
&lsquo;Allah&rsquo;týr&rsquo; de, sonra daldýklarý eðlence
i&ccedil;erisinde býrak onlarý!&rdquo; (En&rsquo;am, 91) Bu sapýklýk
dini mensuplarý, kendilerinin ve atalarýnýzýn bilmediði þeyleri onlara
&ouml;ðreten y&uuml;ce Allah&rsquo;ý hakkýyla tanýyýp O&rsquo;nun
indirdiði vahyi esaslarý &ouml;l&ccedil;&uuml; alacaklarý yerde, tam
tersine kendileri gibi bir beþer olan ve Hicret&rsquo;ten iki asýr sonra
ortaya &ccedil;ýkmýþ, &uuml;stelik Rasulullah (as)&rsquo;ýn yaþadýðý
b&ouml;lgede yaþamamýþ, k&uuml;lt&uuml;rel ve sosyal olarak apayrý
bir topluma mensup olan, Tevhidi esaslardan &ccedil;ok saðdan soldan
hadis diye topladýðý s&ouml;zlerle meþgul olan Buharalý Muhammed
el-Buhara&rsquo;yý esas almýþ, onu hatasýz biri olarak kabul etmiþ,
&ouml;l&ccedil;&uuml; edinmiþlerdir. Y&uuml;ce Allah (cc),
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;p taþýnmadan atalarýnýn s&ouml;ylemlerini
esas alanlarý, atalarý hakkýnda uyarmakta, onlarýn s&ouml;ylemlerinin
vahyi olmadýðýný, zanna dayandýðýný bildirmekte, kendilerine gelen
vahye teslim olmalarýný istemektedir. &ldquo;Doðrusu onlar, ancak
sizin ve atalarýnýzýn adlandýrdýðý isimlerdir, Allah, onlara bir
Sayfa 8.Toplam 10 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 19.08.2018 Saat: 13.13 .

g&uuml;&ccedil; indirmemiþtir. Þ&uuml;phesiz onlar ancak zanna ve
nefislerin hevasýna tabi oluyorlar, Andolsun Rab&rsquo;lerinden onlara
Hidayet gelmiþtir.&rdquo; (Necm, 23) B&uuml;t&uuml;n ilahi uyarýlara,
bu uyarýlarý g&ouml;r&uuml;p okumalarýna raðmen geleneksel aralar
dini mensuplarý, beyinlerini ve alýcýlarýný Kur&rsquo;ani uyarýlara
kapatmýþ, ge&ccedil;miþin bataklýðýnda &ccedil;ýrpýnýp
durmaktadýrlar. Biz M&uuml;sl&uuml;manlarýn onlara son
s&ouml;z&uuml; þudur. &ldquo;Dedi ki: &lsquo;Doðrusu &uuml;zerinize
Rabb&rsquo;inizden bir rics (pislik) ve gazap vuku bulmuþtur; sizin ve
atalarýnýzýn isimlendirdiði isimler hakkýnda benimle m&uuml;cadele mi
ediyorsunuz? Allah, onlarla ilgili bir delil indirmemiþtir, o halde
g&ouml;zetleyin, þ&uuml;phesiz ben de sizinle beraber
g&ouml;zetleyenlerdenim!&rdquo; (A&rsquo;raf, 71) Atalarýný
&ouml;nceleyenler, Tevhidi esaslarý g&uuml;ndem etmemiþler
Ýsl&acirc;mi esaslarý tahrif eden tarihsel s&uuml;re&ccedil;teki hizipler
ve atalarýný &ouml;ne &ccedil;ýkaranlar, s&uuml;rekli olarak ihtilaf
etmiþler, Tevhidi anlamda hi&ccedil;bir g&uuml;ndemleri olmamýþtýr.
Bunlar, kýsýr fikri tartýþmalarý g&uuml;ndem edinmiþler, insanlarý bu
kýsýr g&uuml;ndemlerle meþgul etmiþlerdir. Sahabe, Tabiin ve Tebe-i
tabiinden sonra ortaya &ccedil;ýkan fýrkalar, zulm&uuml; altýnda
yaþadýklarý zalim sultanlarýn zul&uuml;mlerine, kimileri susarak,
kimileri a&ccedil;ýk&ccedil;a destek vererek sessiz kalan fýrkalar,
Yahudi ve Hrýstiyanlar gibi fýrkalaþarak Kur&rsquo;an&rsquo;da
Rabb&rsquo;imizin buyurduðu &uuml;zere þirke d&uuml;þm&uuml;þ,
m&uuml;þriklerden olmuþlardýr. Bu nedenle de Tevhidi bir
g&uuml;ndemleri olmamýþtýr. Ýþte bu konudaki ilahi buyruklar.
&ldquo;Doðrusu bu sizin &uuml;mmetiniz, tek bir &uuml;mmettir ve Ben,
sizin Rabb&rsquo;inizim, o halde benden korkun! Fakat onlar aralarýnda
iþlerini yazýlmýþ k&acirc;ðýtlar halinde parampar&ccedil;a ettiler; her
grup, kendi yanýndaki þeylerle mutludur.&rdquo;
(M&uuml;&rsquo;minun, 52-53) &ldquo;O&rsquo;na y&ouml;nelin ve
O&rsquo;ndan korkun, namazý kýlýn ve m&uuml;þriklerden olmayýn.
Onlar ki, dinlerinde tefrikaya d&uuml;þt&uuml;ler ve fýrka fýrka oldular;
her hizip yanýnda olanla sevinmektedir.&rdquo; (Rum, 31-32) Bu ilahi
uyarýlara raðmen, atalarýný ilah edinenler, maalesef Yahudi ve
Hrýstiyanlarýn yolunu takip ederek tefrikaya d&uuml;þm&uuml;þ,
m&uuml;þriklerden olmuþlardýr. Normal 0 21 false false false NL
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