PUT VE PUTÇULUK
Hiç kuñkusuz Hz. Æbrahim’in yüce Allah’a
yalvararak hem kendisini, hem de çocuklannæ kulluk
yapmaktan uzak tutmasænæ istediåi putlar sadece
Arap cahiliyesinde olduåu gibi ya da çeñitli putperest
toplumlarda ki, tañtan, aåaçtan, heykelden ya da
hayvan, kuñ, yældæz, ateñ, ruhlar veya hayaletler gibi
deåiñik ñekilleri bulunan ilkel biçimde belirmez.
Bu ilkel görünümler, Allah’a ortak koñmanæn her
çeñidini, Allah’æ bir yana bærakæp putlara ibadet
etmenin tüm ñekillerini kapsamazlar. Ñirkin anlamænæ
bu ilkel görünümlerle
sænær-landærmak,
sonsuz ñekilleri
bulunan diåer ñirk
biçimlerini görmemize
engel olur. Günümüz
cahiliyesinde tüm
insanlæåæn içinde
yüzdüåü ñirk
çeñitlerini gerçek
mahiyetleri ile birlikte
saålæklæ bir ñekilde
görmemize engel olur.
O halde ñirkin
tabiatænæ ve putlaræn
ñirkle iliñkilerini iyice
kavramak, tüm detayæ ile bilmek zorunludur. Putlaræn
ifade ettikleri anlam ve günümüz cahiliyesinde
büründükleri çaådañ görüntüleri iyice kavramak,
bilmek kaçænælmazdær.
Hiç kuñkusuz Allah’dan bañka ilâh olmadæåæna
ñahitlik etmenin karñætæ olan Allah’a ortak koñma
(ñirk), hayatæn her alanænda sadece Allah’a itaat
edilmeyen, sadece O’na boyun eåilmeyen her
rejimin, her yönetim biçiminin varlæåænda
somutlañmaktadær. Görünüm ve mahiyet itibariyle
ñirkin ortaya çækmasæ için, varolmasæ için kulun
hayatæn herhangi bir alanænda Allah’a boyun eåerken,
bañka alanlarda Allah’dan bañkasæna boyun eåmesi
yeterlidir. Bireysel kulluk davranæñlaræ ise, birçok
çeñidi bulunan boyun eåmenin, ibadet etmenin
sadece bir ñeklidir. Günümüzde insanlæåæn hayatænda
her an görülebilen örnekler, tüm özellikleræ
bakæmændan ñirkin pratik örnekleridirler. Onun tek bir
ilâh olduåuna inanacak Allah’a yönelip abdest,
taharet, namaz, oruç, hac ve benzeri ibadet
ñekillerinde Allah’a boyun eåerken, aynæ zamanda

ekonomik, siyasî ve sosyal hayatænda Allah’dan
bañkasænæn koyduåu kanunlara boyun eåen, deåer
yargælarænda ve toplumsal ölçülerinde Allah’dan
bañkasænæn ortaya koyduåu düñünce-lere ve
kavramlara uyan, ahlâk kural-larænda, gelenek ve
göreneklerinde, kælæk kæyafetinde -Allah’æn ñeriat’æna
karñæ çækarak- kendisine bu ahlak kurallarænæ,
gelenek ve göreneklerini ve kælæk kæyafetleri
belirleyen beñeri Rabb’lere uyan bir kul, en açæk
ñekliyle ñirk iñlemektedir. Allah’a ortak koñmaktadær.
„Allah’dan bañka
ilâh yoktur,
Muhammed Allah’æn
peygamberidir“
ñehadetinin ifade ettiåi
en belirgin gerçeåe
karñæ çækmaktadær. Æñte
günümüzde büyük bir
umursamazlækla ve
boñvermiñlikle bu
ñirki iñleyen insanlæk
bu gerçekten
habersizdir. Bu
davranæñlarænæn her
zaman ve her yerde
yañanan ñirkin
kendisi olduåunu bilmiyorlar.
Putlaræn, o ilkel ve basit ñekilde ortaya çækmalaræ bir
zorunluluk deåildir. Çünkü putlar taåutun
sembollerinden bañka bir ñey deåildirler. Taåut
insanlaræ put adæna kendisine taptærmak, onun
aracælæåæ ile insanlaræn kendisine kulluk yapmalarænæ,
boyun eåmelerini garantiye almak için putun
arkasæna saklanær.
Hiç kuñkusuz put, ne konuñabilir, ne iñitebilir ne de
görebilir. Fakat mâbed bekçileri, kâhinler ve
egemenler putun arkasæna gizlenerek muskalar,
efsunlar ve nazarlæklar daåætarak onu kutsarlar.
Sonra da kendi isteklerini onun isteåiymiñ gibi halk
kitlelerine empoze ederler. Halk kitlelerini kendilerine
kul yapmak, onlaræ yönetimleri altænda ezip
añaåælamak için putu aracæ yaparlar.
Herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda, bir
takæm yöneticiler ve kâhinler, bu semboller adæna
Allah’æn izin vermediåi konularda yasalar, kanunlar,
deåer yargælaræ, ölçüler, uygulama ve hareket
biçimleri belirliyorlarsa... Æñte bu semboller,

Görünüm ve mahiyet
itibariyle ñirkin ortaya
çækmasæ için, varolmasæ için
kulun hayatæn herhangi bir
alanænda Allah’a boyun
eåerken, bañka alanlarda
Allah’dan bañkasæna boyun
eåmesi yeterlidir.
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özellikleri, mahiyetleri ve fonksiyonlaræ itibariyle
putturlar.
„Milliyetçilik“ bir sembol olarak yükseltildiåi ya da
„Vatan“ bir sembol olarak yükseltildiåi veya „Halk“
bayraklañtærældæåæ yahut „Sænæf“ sembolleñtirildiåi
zaman... Sonra insanlaræ Allah’æ bir yana bærakæp bu
sembollere kulluk yapmalaræ, bunlar uåruna
canlarænæ, mallarænæ, ahlâk ve namuslarænæ feda
etmeleri istendiåi zaman... Allah’æn ñeriat’æ, O’nun
belirlediåi kanunlar, O’nun direktif ve öåretileri ile bu
semboller ve iñlevleri çeliñtiåinde Allah’æn ñeriat’æ,
O’nun kanunlaræ, direktif ve öåretileri bir yana
bærakælæp, bu sembollerin ya da daha doåru ve
yerinde bir ifade ile bu sembollerin arkasænda yer
alan taåutlaræn istekleri yerine getirildiåi zaman... Bu,
Allah’æ bir yana bærakæp, putlara ibadet etmenin ta
kendisidir. Çünkü, putun tañtan veya aåaçtan bir
heykel ñeklinde somutlañmasæ bir zorunluluk
deåildir. Put bir ideoloji, bir sembol de olabilir.
Æslâm sadece tañtan ve aåaçtan yapælmæñ putlaræ
ortadan kaldærmak için gelmemiñtir. Tarih boyunca
gelmiñ geçmiñ peygamberler kafilesinin kesintisiz
olarak sarf ettiåi bunca çaba, særf bu amaca yönelik
deåildir. Bu kadar fedakârlæåa, bunca iñkence ve
azaba, særf tañtan ve aåaçtan yontulmuñ putlaræ
ortadan kaldærmak için katlanælmamæñtær.
Æslâm, hayatæ ilgilendiren her konuda, yañanan her
olayda sadece Allah’a boyun eåmek ile ondan
bañkasæna boyun eåmenin her çeñidi, her ñekli
arasændaki yol ayræmænæ belirlemek için gelmiñtir.
Yürürlükte olan düzenlerin ve sistemlerin tabiatænæ
kavramak, Tevhid esasæna mæ, yoksa ñirk esasæna
mæ dayandæåænæ, tesbit etmek, yani sadece Allah’a mæ
itaat edildiåini, yoksa çeñitli taåutlara, rabblere ve
putlara mæ kulluk yapældæåænæ belirlemek için her
dönemde ve her rejimde geçerli olan yönetim
biçimine bakmak gerekir.
Dilleri ile „Allah’dan bañka ilah olmadæåæna ve
Muhammed’in Allah’æn peygamberi olduåuna
ñahitlik ederiz“ dedikleri ve arænmada, bireysel
ibadet davranæñlarænda, evlilik, boñanma ve miras
gibi konularda pratik olarak Allah’a itaat ettikleri için
kendilerini „Allah’æn dinine“ mensup kiñiler olduåunu
zannedenler, bunun yanænda, bu dar kapsamlæ alanæn
dæñænda kalan konularda Allah’dan bañkasæna boyun
eåenler, birçoåu açækça Allah’æn ñeriat’æna karñæ
olmak üzere AIIah’æn izin vermediåi yasalara
uyanlar, gerek isteyerek, gerek istemeyerek bu yeni
putlaræn kendilerinden istediåi görevleri yerine
getirmek için canlarænæ, mallarænæ, namus ve
ahlaklarænæ feda edenler. Din, ahlak ve namus
kavramlaræ putlaræn istekleri ile çeliñtiåi zaman

Allah’æn emirlerini, kulak ardæ edip bu putlaræn
isteklerini yerine getirenler.
Kendilerini „müslüman“ ve „Allah’æn dinine“ mensup
kiñiler zannedip de durumlaræ bundan ibaret olanlar...
Evet bunlar bir an önce uyanæp ne kadar büyük bir
ñirk iñlediklerini görmelidirler!..
Hiç kuñkusuz „Allah’æn dini“ yeryüzünün
doåusunda ve batæsænda kendilerini „müslüman“
zannedenlerin düñündüåü gibi ciddiyetten uzak
komik bir ñey deåildir. Allah’æn dini günlük hayatæn
her parçasænæ, tüm ayræntælarænæ kuñatan bir hayat
sistemidir. Temel ve bütünlük arzeden alanlaræ bir
yana, günlük hayatæn her parçasænda, tüm
ayræntælarænda sadece Allah’a boyun eåmek, yalnæzca
O’na uymak, Allah’æn dinidir. Yüce Allah’æn hiç
kimseden bañka türlüsünü kabul etmediåi Æslam dini
iñte budur.
Allah’a ortak koñmak sadece onunla birlikte bañka
ilahlaræn varlæåæna inanmakla ortaya çækmaz. En
bañta Allah’la birlikte bir takæm rabblerin hâkimiyyet
kurmasæ ñeklinde ortaya çækar ñirk...
Tañtan ve aåaçtan yontulmuñ heykeller dikmek,
putlara ibadet etmenin tümünü ifade etmez. Tæpki
putlarænki gibi etkinlikleri, sonuçlaræ ve iñlevleri olan
semboller, putlara ibadetin anlamænæ daha çok
somutlañtærmaktadærlar.
O halde yeryüzündeki bütün ülkelerde yañayan
insanlar, günlük hayatlarænda en yüce makamæ kime
verdiklerine, tam anlamæ ile kime boyun eådiklerine,
kime uyduklaræna, kime itaat ettiklerine, kimin
sözünü dinlediklerine bir baksænlar. Ñayet bütün bu
konularda sadece Allah’a itaat ediyorlarsa, særf ona
boyun eåiyorlarsa onlar Allah’æn dinine
mensupturlar... Yok eåer bu konularda Allah’dan
bañkasæna (onunla birlikte ya da onu bir yana
bærakarak) uyuyorlarsa, onlar taåutlaræn, putlaræn
dinine mensupturlar. Allah korusun...
„Bu Kur’an, tüm insanlara yönelik bir
duyurudur. Onun aracælæåæ ile insanlar uyarælsæn,
herkes Allah’æn tek olduåunu öårensin ve
saåduyulu kimseler onun ibret derslerinden
yararlansæn diye inmiñtir.“
———————————————————
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