Yazar: Ramazan YILMAZ
Ey vakýf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ey vakýf ve
derneklere gidenler, Tevhidi m&uuml;cadelenin nasýl yapýldýðý
Kur&rsquo;an&rsquo;da, y&uuml;ce Allah (cc) tarafýndan belirtilmiþ,
Tevhidi m&uuml;cadeleyi yapan rasullerden, onlarýn izinde giden
Tevhid erlerinden &ouml;rnekler verilerek a&ccedil;ýklanmýþtýr. Bu
nedenle Ýsl&acirc;mi bir d&uuml;þ&uuml;nce ile a&ccedil;ýldýðý iddia
edilen vakýf ve derneklerin, Ýsl&acirc;m nokta-i nazarýnda
Kur&rsquo;ani hi&ccedil;bir delilleri yoktur.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&uuml;ce
Allah (cc), R&ucirc;z-&icirc; Mahþerde, her &uuml;mmetin kendi
kitaplarýndan sorgulanacaklarýný, rasullerin ve þahitlerin de
bulundurulacaklarýný, buna uygun delilleri olmayanlarýn yalancýlar
olarak acýklý bir azaba gireceklerini bildirmiþtir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taðuti
sistemlerin iznine baðlý olarak kurulan vakýf ve derneklerin hi&ccedil;bir
þer&rsquo;i delili yoktur. Kur&rsquo;ani hi&ccedil;bir delili olmayan vakýf
ve derneklere gitmeniz ve Hakký batýlla bulayarak ger&ccedil;ekleri
gizleyen Samiri soylu bel&rsquo;amlarý dinlemeniz sizleri,
m&uuml;þrikler olarak Rabb&rsquo;iniz indinde aðýr bir sorumluluk
altýna sokacaktýr.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur&rsquo;ani
ger&ccedil;ekler apa&ccedil;ýk ortada iken vakýf ve derneklerde
bulunan Samiri soylu bel&rsquo;amlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bu
konudaki h&uuml;k&uuml;mlerini gizlemiþler, kendileri taðuta itaat
ederek onun izni ile hareket ettikleri gibi peþlerinde giden sizleri de
taðutu destekleyip onaylamaya &ccedil;aðýrmaktadýrlar. Bunlarýn
s&ouml;z&uuml; ile hareket etmek, apa&ccedil;ýk bir þekilde onlarý ilah
edinmektir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ey vakýf ve
derneklere gidenler, Samiri, Hz. Musa (as)&rsquo;ýn getirdiði Tevhidi
esaslarý terk etmiþ, insanlarý Buzaðýyý ilah edinmeye davet ederek
insanlarý saptýrmýþtýr. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z Samiri soylu
bel&acirc;mlar da sizleri, Tevhidi esaslardan alýkoymakta, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerine aykýrý olarak taðuti sisteme
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itaat ettirmeye, onu kabullenmeye, Kur&rsquo;ani ifade ile taðutu ilah
edinmeye davet ediyorlar. Onlarýn davetine icabet etmeniz onlarý ilah
edinmenizdir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &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)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Musa
kavmi, onun ardýndan kendilerinin s&uuml;s eþyalarýndan yapýlmýþ,
b&ouml;ð&uuml;ren bir buzaðý heykelini edindiler. G&ouml;rmediler mi
ger&ccedil;ekten o, kendileriyle konuþmuyor ve onlarý hidayet yoluna
iletmiyor, onu edindiler ve zalimler oldular.&rdquo; (A&rsquo;raf, 148)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samiri, Hz.
Musa (as)&rsquo;a nasýl iftira ve ihanet edip halký Tevhidi esaslardan
alýkoyduysa, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z Samiri soylu bel&rsquo;amlarý
da, ayný þekilde Hz. Muhammed (as)&rsquo;a iftira atýp ihanet etmiþ,
sizleri, reddedilmesi gereken putperest taðuti sisteme iman ettirmiþ,
Tevhidi esaslardan alýkoyarak þirke ve k&uuml;fre sokmuþtur.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sizler, Samiri
soylu bel&rsquo;amlarý takip etmekle y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bu
konudaki h&uuml;k&uuml;mlerine aykýrý hareket ediyor,
bel&rsquo;amlarýn s&ouml;z&uuml;yle hareket ederek onlarý ilah
edinmiþ, Rabb&rsquo;inize þirk koþmuþ oluyorsunuz. Bakýn,
bel&rsquo;amlarý y&uuml;ce Allah (cc) nasýl tanýmlýyor.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Onlara,
kendisine ayetlerimizi verdiðimiz fakat onlardan &ccedil;ýkýp ayrýlan, bu
y&uuml;zden þeytana tabi olup b&ouml;ylece azgýnlardan olan kiþinin
haberini oku! Eðer dileseydik elbette onu, onlarla y&uuml;kseltirdik,
fakat o, yere saplandý ve hevesinin peþine d&uuml;þt&uuml;, onun
durumu, týpký þu k&ouml;peðin durumuna benzer ki, &uuml;st&uuml;ne
varsan da dilini sarkýtýp solur, onu býraksan da dilini sarkýtýp solur.
Ýþte ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumu budur, bu kýssayý anlat,
belki d&uuml;þ&uuml;n&uuml;rler.&rdquo; (A&rsquo;raf, 175-176)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ey vakýf ve
derneklere gidenler, sizler, bu Samiri soylu bel&rsquo;amlara tabi olup
onlarýn peþlerinden gitmekle Rabb&rsquo;inin ayetlerini býrakýp
þeytana tabi olup azgýnlaþan, hevasýnýn peþinde esfele Safiline
d&uuml;þ&uuml;p yere saplanan ve durumu salyasýný akýtýp duran
k&ouml;peðe benzeyen bel&rsquo;amlara uymakla onlarýn durumuna
d&uuml;þ&uuml;yor, b&ouml;ylece Allah&rsquo;ýn ayetlerini ink&acirc;r
ederek Rabb&rsquo;inize þirk koþmuþ oluyorsunuz. &ldquo;Ýþte
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ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumu budur, bu kýssayý anlat, belki
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;rler&rdquo; buyuran y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
bu uyarýsýný dinleyip d&uuml;þ&uuml;n&uuml;n ve ilah edindiðiniz
Samiri soylu bel&rsquo;amlardan uzaklaþýp þirk koþmadan Bir olan
Allah&rsquo;a iman edin.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerine raðmen takip edip tabi
olduðunuz Samiri soylu bel&rsquo;amlar, sizleri þirk ve k&uuml;fre
sokmakta, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn azabýna
s&uuml;r&uuml;klemekte, kendileri taðuti sisteme iman edip tabi
olduklarý gibi sizleri de taðuta itaat ettirmektedirler. Ey vakýf ve
derneklere gidenler, artýk uyanýn ve kendi yararýnýza y&uuml;ce
Allah&rsquo;tan baþka edindiðiniz bu sahte ilahlarý terk edip yalnýzca
Rabb&rsquo;inizi tek ilah edinin.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ey vakýf ve
derneklere gidenler, takip ettiðiniz bu Samiri soylu bel&rsquo;amlar,
Risalet tarihindeki Tevhidi m&uuml;cadeleyi terk etmiþ, Risalet
&ouml;nderlerinin ve Tevhid erlerinin m&uuml;cadelelerine aykýrý
hareket ederek Kur&rsquo;an&rsquo;dan y&uuml;z&ccedil;evirip taðuta
iman ve itaat etmiþ kiþilerdir. Bunlara tabi olmakla, taðuti sistemin izni
ile a&ccedil;ýlmýþ, þirk ve k&uuml;f&uuml;r yuvalarý olan vakýf ve
derneklere gitmekle sizler de Risalet tarihindeki Tevhidi
m&uuml;cadeleye aykýrý hareket ederek Risalet &ouml;nderlerine ve
Tevhid erlerine ihanet etmiþ, Kur&rsquo;an&rsquo;dan ayrýlmýþsýnýz
demektir. Ýþte y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bu konudaki uyarýsý:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kim,
kendisine hidayet a&ccedil;ýklandýktan sonra Rasul&rsquo;e karþý gelir
ve M&uuml;&rsquo;minlerin yolundan baþkasýna uyarsa, onu
d&ouml;nd&uuml;ð&uuml; yola y&ouml;neltiriz ve cehenneme sokarýz;
ne k&ouml;t&uuml; bir d&ouml;n&uuml;þt&uuml;r!&rdquo; (Nisa, 115)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ey vakýf ve
derneklere gidenler, Rabb&rsquo;inizin bu uyarýsýna raðmen
h&acirc;l&acirc; bu Samiri soylu bel&rsquo;amlarý ilah edinip þirk ve
k&uuml;f&uuml;r yuvalarý vakýf ve derneklere gitmeye devam
edecekseniz ve O&rsquo;na koþtuðunuz ilahlarý terk etmeyip Bir olan
Allah&rsquo;a þirk koþmadan iman etmeyecekseniz, o halde
&ldquo;onu d&ouml;nd&uuml;ð&uuml; yola y&ouml;neltiriz ve
cehenneme sokarýz&rdquo; uyarýsýna muhatapsýnýz demektir.
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