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Din hakk›nda yap›lan tart›flmalar hem medyada, hem de halk›n ara-
s›ndaki tart›flmalarda sürekli gündeme gelmektedir. Bu tart›flma-

larda kimin do¤ru oldu¤una, hangi fikrin dinin gerçek görüflü oldu¤una
nas›l karar verece¤iz? Neden din ad›na farkl› do¤rular ileri sürülmekte-
dir? Din ad›na uydurulanlar› ve dinin kendisini nas›l ay›rt edece¤iz?

‹flte elinizde duran bu kitap tüm bu sorular› cevaplamak ve bu ko-
nudaki kafa kar›fl›kl›klar›n› gidermek için yaz›lm›flt›r. Cevaplanmas› ge-
reken en önemli soru, “Dinin kayna¤› nedir?” sorusudur. Bu soruya ve-
rece¤imiz cevap di¤er sorular›n cevab›n› da belirleyecektir. ‹lerleyen
sayfalarda görece¤iz ki, din ad›na ortaya at›lan farkl› fikirlerin kayna¤›
bu soruya verilen farkl› cevaplard›r. Dini tart›flmalara “Dinin kayna¤›
nedir?” sorusuna cevap vermeden giriflmek ve her soruyu teker teker,
dini anlamadaki yöntemi belirlemeden ele almak, medyada ve halk›n
aras›nda gördü¤ümüz ç›kmaz›n sebebidir.

“Dinin kayna¤› nedir?” sorusuna verdi¤imiz cevap bizim dini an-
lamadaki yöntemimizi belirleyecektir. Bu soruyu cevaplamadan tart›fl-
maya giriflenler yöntemsiz bir flekilde dini anlamaya kalk›yorlar de-
mektir. Bu tip kiflilerin bir soruya Kuran’dan, bir soruya bir hadis kay-
na¤›ndan, bir soruya kendi dünya görüfllerinden, bir soruya bir mez-
hepten, baflka bir soruya apayr› bir mezhepten cevap verdiklerini gö-
rüyoruz. Yöntemsiz bir flekilde dine yaklaflanlar sonunda; kendi istek,
arzu, ve saplant›lar›n› dinsellefltirmeye kalkmaktad›rlar. Bu kiflilerin
ileri sürdükleri fikirler sa¤lam bir mant›¤a (yönteme) dayanmad›¤›
için ise, bu görüflleri duyan kifliler, bu fikirlerin neden ve nereden kay-
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nakland›¤›n› anlayamamaktad›rlar. Dini anlamadaki yöntemi belirle-
mek, yani “Dinin kayna¤› nedir?” sorusuna cevap vermek, din ad›na
ortaya at›lan kafa kar›fl›kl›¤›n› gidermenin en önemli flart›d›r.

Din, Allah’›n insanlara gönderdi¤i sistemdir. O zaman “Dinin
kayna¤› nedir?” sorusunun cevab›, Allah’›n insanlardan beklentileri-
nin, isteklerinin, emirlerinin, tavsiyelerinin neler oldu¤unun da ceva-
b› olacakt›r. Acaba dinin kayna¤› sadece ve sadece Kuran m›d›r? Ku-
ran’›n yan›nda hadisler dinin kayna¤› m›d›r? Mezheplerin dindeki
otoritesi ne olmal›d›r? Tarikatlar ve bu tarikattaki fleyhleri nas›l de-
¤erlendirmeliyiz, bunlar›n dindeki konumu nedir? ‹flte tüm bu soru-
lar›n cevab›n› bu kitapta iflleyece¤iz ve bu sorulara verilen yanl›fl ce-
vaplar›n dini anlamadaki yöntemi yanl›fl belirledi¤ini, yanl›fl yöntemin
ise din ad›na ortaya at›lan uydurmalara sebep oldu¤unu gösterece¤iz.

Bu kitab› okuduktan sonra din hakk›nda konuflan kiflilere ilk ola-
rak dini anlamadaki yöntemlerini sorman›z›; “Dinin kayna¤› nedir?”
sorusuna verdikleri cevaplar› ö¤renmenizi, sonra bu kiflilerin bu soru-
ya verdikleri cevaplar ile (yöntemleriyle) çeliflip çeliflmediklerini kont-
rol etmenizi öneriyoruz. S›rf bunu bile uygulamay› becerebilirsek, din
hakk›nda otorite olarak sunulanlar›n, asl›nda kendi içlerinde nas›l çe-
liflkide olduklar›n› saptayabiliriz.

Toplumda yöntemi olmadan din hakk›nda konuflan kifliler kadar, sa-
vunduklar› yöntemleriyle hayattaki uygulamalar› birbirine uymayan kiflile-
re de dikkat etmeliyiz. Bu kiflilerin uygulamalar›na bakanlar, bu kiflilerin
dini inanc›n›n asl›n› anlayamayabilirler. Örne¤in “Dinin kayna¤› nedir?”
sorusuna verdikleri cevap, asl›nda Afganistan’daki Talibanlar gibi yaflama-
lar›n› gerektiren bu kiflilerin, yaflam tarzlar› hiç te Talibanlara benzeme-
mektedir. Bu kifliler savunduklar› teori (yöntem) ile yaflad›klar› pratik ara-
s›nda uçurum olan kiflilerdir. fiunu belirtmeliyiz ki örne¤ini verdi¤imiz bu
kifliler, Tükiye’nin ufak bir az›nl›¤› de¤il önemli bir kalabal›¤›d›r. Yap›lma-
s› gereken bu kiflilerin savunduklar› sistem ile (teori, yöntem) yaflam tarz-
lar›n›n (pratik, uygulama) aras›n› daha da açmaya çal›fl›p, bunlar›n yaflam
tarzlar›n› düzeltmek de¤ildir. Gerekli olan, yöntem ve teori diye adland›r-
d›¤›m›z temeli do¤ru kurmak ve yaflam ile inanç aras›ndaki çeliflkiyi kald›r-
makt›r. Ancak sa¤lam, ayaklar› yere basan, do¤ru bir yöntem ile dini anla-
man›n neticesinde ve yaflam tarz›n› teoriden, yöntemden kopartmayan bir
yaklafl›m ile rasyonel, mant›kl›, düzgün bir sonuç ortaya ç›kabilir. Tüm
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bunlar› sa¤layacak olan ise en baflta “Dinin kayna¤› nedir?” sorusunu do¤-
ru cevaplamam›z ve bu do¤ru cevaptan hiç kopmadan, sapmadan yaflam
tarz›n›n (prati¤in) nas›l olmas› gerekti¤ini ortaya koymam›zd›r.

Allah’›n gönderdi¤i sistem olan dinin sapt›rmalardan, sömürüler-
den, geleneklerden ve keyfiliklerden korunmas›n›n çaresi budur. Çün-
kü dinin kayna¤› olan›, dinin kayna¤› olmayandan ay›rt etmeye daya-
nan yöntemimiz, asl›nda Allah’tan olan› ve insani olan› ay›rt etmek an-
lam›na gelmektedir. Bu yöntemdeki titizlik, Allah’tan olan› (dinin kay-
na¤›n›), insani olanla (uydurma dini kaynakla) kar›flt›r›p, din diye (Al-
lah’›n sistemi diye) sunma çabalar›na set çekecektir.

D‹N TAR‹H‹ AKILLA TAKL‹D‹N MÜCADELES‹D‹R

Peygamber’ler geldikleri devirlerde hep gelenekleri sorgulam›fllar,
Allah’›n dinine ayk›r› olan geleneklere ve yerleflik inançlara karfl› sa-
vaflm›fllard›r. Kuran’› okudu¤umuz zaman Peygamberlerin, insanlar›
düflündürerek, ak›llar›n› çal›flt›rtarak Allah’›n dinine ayk›r› olan gele-
neklere, yerleflik inançlara karfl› organize etti¤ini anlar›z. Kuran insan-
lar› Allah’›n yerdeki, gökteki ve bunlar›n aralar›ndaki delillerini ince-
lemeye, bunlar üzerinde ak›l yürütmeye ça¤›r›r. Oysa Kuran’a karfl›
ç›kanlar, atalar›n› üzerinde bulduklar› sisteme, yani gelene¤e ba¤l› ol-
duklar›n› ve bu gelene¤i devam ettireceklerini söylerler. Tarih boyun-
ca Peygamber’lerin akl› çal›flt›rma ça¤r›s›n›n en büyük düflman› karfl›
akli deliller de¤il, gelenek olmufltur. Yayg›n olan sistemi, babalar›n,
atalar›n uygulad›¤› sistemi taklit etmek, birçok insana akl› iflletmekten
daha cazip gelmifltir. Din tarih boyunca akl› iflletmeyi, din karfl›t› gö-
rüfl ise gelenekçili¤i yani muhafazakarl›¤› savunmufltur. Ne garip bir
çeliflkidir ki günümüzde muhafazakarl›k ve gelenekçilik dindar olma
manas›nda kullan›lmaktad›r. Kuran’›n anlatt›¤› dinde, ak›l insanlar›n
hareketlerine yön vermelidir. Gelenekler, toplumsal dahi olsa peflin
kabuller, ço¤unluk kabul etse bile akl›n, aç›k delilin do¤rulamad›¤› gö-
rüfller insan hayat›na rehberlik etmemelidir. Delil yerine atalar›n›n
uydu¤u sisteme göre hayatlar›n› yönlendirenlere Kuran’›n afla¤›daki
ayetlerini okumalar›n› öneriyoruz. (Ayr›ca bak›n 31 Lokman Suresi
21, 14 ‹brahim Suresi 10, 11 Hud Suresi 62 ve 109, 5 Maide Suresi
104, 7 Araf Suresi 28)
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21- Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona m› ya-
p›flmaktad›rlar?

22- Hay›r dediler ki: “Biz atalar›m›z› bir ümmet üzerinde
bulduk, onlar›n eserlerini izleyerek do¤ruya varaca¤›z.”

23- ‹flte böyle! Senden önce de bir memlekete elçi gönderdi-
¤imizde, oran›n servetle fl›marm›fl elit tabakas› mutlaka
flöyle demifllerdir:“Biz atalar›m›z› bir ümmet üzerinde
bulduk, onlar›n eserlerine uyarak yol alaca¤›z.”

24- O da “Ben size atalar›n›z› üzerinde buldu¤unuz fleyden
daha do¤rusunu getirmifl olsam da m›?” dedi. Onlarda
“Do¤rusu biz seninle gönderileni tan›m›yoruz.” dediler.

43- Zuhruf Suresi 21,22,23,24

Kuran’›n ayetlerinden görüyoruz ki ço¤unlu¤a veya toplumda ha-
kim olan görüfle uymak insanlar› do¤ruya götürmeye yetmemektedir.
(Bak›n›z kitab›m›z›n 33. bölümü) Oysa bugün insanlar›n, dini adeta
bir gelene¤e dönüfltürdüklerini, din ad›na bir çok kabulleri kökenini
araflt›rmadan, bu kabullerin dinin bir parças› olup olmad›¤›n› sorgu-
lamadan, yayg›n görüfltür diye, fleyhleri dedi diye, falanca dedi diye
kabul ettiklerini görüyoruz. Zuhruf suresinin al›nt›lad›¤›m›z 21. ayeti
kitaba dayan›lmadan din ad›na ortaya konulanlar›n geçersiz oldu¤unu
söylemektedir. Fakat ayetlerin devam›, atalardan gelen miras›n nas›l
Allah’›n kitab›n›n önüne konulabildi¤ini göstermektedir.

Hakk›nda bilgin olmayan fleyin ard›na düflme. Çünkü kulak,
göz ve gönül, hepsi bundan sorumlu tutulacakt›r.

17- ‹sra Suresi 36

Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. ‹flte onlar Al-
lah’›n do¤ruya iletti¤i temiz ak›l sahipleridir.

39- Zümer Suresi 18

Din diye ortaya at›lan görüfller karfl›m›za ç›kt›¤›nda bunlar›, bu ayet-
lerin ayd›nlat›c› ›fl›klar›yla de¤erlendirmeliyiz. Din ad›na söylenen bu
sözler neye dayan›yor, nas›l ortaya at›l›yor incelemeliyiz. Kitab›n 2. bö-
lümünde dinin kayna¤›n›n sadece ve sadece Kuran oldu¤unu görece¤iz.
Bu ç›kar›mla insanlara, önce kafalar›nda bir din oluflturup, sonra bu dini
Kuran’da zorlamalarla arayacaklar›na, dinlerini do¤rudan Kuran’dan ek-
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siksiz ve fazlas›z flekliyle bulmalar›n› ö¤ütleyece¤iz. Daha sonraki bölüm-
lerde ise içinde do¤ru ile yalan›n ay›rt edilemeyecek flekilde kar›flm›fl ol-
du¤u, Peygamber’in söylemifl oldu¤u iddia edilen hadislerin Kuran’la,
birbirleriyle, mant›kla çelifltiklerini ve nas›l uydurulduklar›n› anlayaca¤›z.
Hadislerin dinin kayna¤› olamayaca¤›n› göstermenin Peygamber’e haka-
ret de¤il, Peygamber’i iftiralardan kurtarmak oldu¤unu kan›tlayaca¤›z.
Tüm bu konular› okurken, sizden yukar›da geçen ‹sra suresinin 36. aye-
tini unutmadan mevcut fikirlerinizi gözden geçirmenizi, Zümer suresi-
nin 18. ayetini an›msayarak en güzele ulaflmak için önce dinlemeniz ge-
rekti¤ini hat›r›n›zda tutman›z›, Zuhruf suresinin 21, 22, 23, 24. ayetleri-
ni göz önünde bulundurarak varsa peflin kabullerinizi, geleneklerinizi,
atalar›n›zdan ö¤rendi¤iniz dini sorgulaman›z› ve Allah’›n istedi¤i gibi di-
ni, geleneklerin üzerine de¤il, delillerin üzerine kurman›z› istiyoruz. 

KURAN AKILLA ÇEL‹fiMEZ

fiüphesiz, yeryüzündeki hareket eden canl›lar›n Allah kat›n-
da en kötüsü akl›n› iflletmeyen sa¤›rlar ve dilsizlerdir.

8- Enfal Suresi 22

Allah pisli¤i ak›llar›n› kullanmayanlar›n üzerine ya¤d›r›r.

10- Yunus Suresi 100

Allah’›n yolu ak›l yoludur, vicdan yoludur. Allah’›n en kötü gördü-
¤ü canl› tipi, gerçe¤e karfl› sa¤›r olan, akl›n› iflletmeyen insanlard›r. Bu
tipler Allah’›n, di¤er canl›lardan ay›rt edici özellik olarak verdi¤i akl›
kullanmamakta, ak›llar›n› iflletmemekte ve Allah’›n delillerini görme-
mektedirler. Bu tiplerin ak›llar› efendilere, ço¤unlu¤a, gelene¤e, atala-
r›n yoluna ipotekli oldu¤u için bunlar akla ihtiyaç duymazlar. Kuran’›n
anlatt›¤› dini anlamayanlar dini; dogmalar, hurafeler, içinden ç›k›lma-
s› ve uygulanmas› mümkün olmayan zorluklar sistemi olarak göster-
mifllerdir. Bu tav›rlar›yla da yüz milyonlarca kifliyi dinden so¤utmufllar,
hatta birçok insan› dinsizli¤e itmifllerdir. Kuran’›n anlatt›¤› ‹slam’›, bu
geleneksel, zorlaflt›r›lm›fl, mant›ks›zlaflt›r›lm›fl dinden ay›rt etmek, bu
yüzden çok önemlidir. Böylece Kuran’›n anlatt›¤› ‹slâm, üzerindeki
yüklerden, eklemelerden, eksiltmelerden kurtulacakt›r. Hem de Ku-
ran’dan, ‹slâm’dan so¤utulmufl kitleler geri kazan›lacakt›r.

G‹R‹fi 23

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



Andolsun size hat›rlat›c› bir kitap indirdik. Yine de akl›n›z›-
kullanmayacak m›s›n›z?

21- Enbiya Suresi 10

1450’li y›llarda icat edilen matbaan›n kullan›m›n› 278 sene gecikti-
ren, flehzadeleri öldürmek için dini fetva verip Kuran’daki en büyük gü-
nahlardan adam öldürmeyi gerçeklefltiren hep bu gelenekçi, Kuran’› di-
nin kayna¤› olarak yeterli görmeyen zihniyettir. Afganistan’daki ilkel,
vahfli Talibanlar›n, ‹ran’daki zorlamac› ve s›n›rlay›c› fiiilerin oluflumu-
nun suçlusu yine gelenekçi, Kuran’› dinin kayna¤› olarak yeterli görme-
yen bu zihniyettir. Bu zihniyet, uydurma izahlar› da, kendi imamlar›n›
da, mollalar›n› da, fleyhlerini de dinin kayna¤› yapm›fl, Allah’›n ‹slâm’›
ad›na ucube düzenler ortaya ç›karm›flt›r. Üstelik kendilerini “dinin tek
temsilcisi” olarak ilan eden bu zihniyete sahip kifliler kendileri d›fl›nda
herkesi dinsiz say›p, aforozlam›fllard›r.(Bak›n 32. bölüm)

K‹TABIN AMACI

Bu kitab›n amac› tüm bu uydurmalar› gösterirken, din ad›na teke-
lin bir tek Kuran’da oldu¤unu, Kuran d›fl›nda hiçbir kiflinin, hiçbir
mezhebin, hiçbir fleyhin ve hiçbir uygulaman›n ne dine tek bir ilave,
ne de dinden tek bir eksiltme yapamayaca¤›n› göstermektir. Dinin te-
mel hedefi insand›r. ‹nsan› hayatla, kendisiyle çeliflkiye götürmenin
sonu hüsrand›r. ‹slam’›n gerçek yap›s›nda bu çeliflkinin yeri yoktur.
Oysa uydurulmufl din ileride görece¤iniz gibi çeliflkiler, mutsuzluklar
ve mant›ks›zl›klar yuvas›d›r. Allah’›n insan yarat›l›fl›n›n özüne uygun
bir sistem olarak tan›tt›¤› dinin, insan yarat›l›fl›n›n özüyle ve yarat›l›-
fl›n en büyük nimeti olan ak›lla çeliflmesi asla düflünülemez.

O halde sen yüzünü bir Tek Tanr›’c› olarak dine: Allah’›n in-
sanlar› yarat›fl›ndaki f›trata (yarat›l›fl-özüne) çevir. Allah’›n
yarat›fl›nda bir de¤ifliklik yoktur. ‹flte dosdo¤ru din budur.
Ancak insanlar›n ço¤u bilmiyorlar.

30-Rum Suresi 30

Din ad›na tek hüküm koyucu Allah’t›r. Allah tek yetkili olarak mesaj-
lar›n› Kuran vas›tas›yla insanl›¤a eksiksiz, çeliflkisiz, ayr›nt›l›, tam ve aç›k
bir flekilde göndermifltir. Bu gerçekleri belirleyip Kuran’›n ‹slam’›n› kabul
etmek, Allah d›fl›nda hiçbir kimsenin hüküm koyucu olarak kabul edilme-
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mesi demektir. Bu yüzden bu hareket, Allah d›fl›nda dinin sahibi ilan edi-
lenlerin tümünün bu geçersiz yetkilerinin ellerinden al›n›p, dinin tek sa-
hibi Allah’a, hiç kimseyi O’nun hükmüne ortak etmeden yönelmek de-
mektir. Kuran’› insanlara ileten, ilk Müslümanlar› örgütleyip, kendisi de
Kuran’a uyan Peygamber’imiz, Kuran’›n d›fl›nda bir kayna¤› insanlara
sunmam›fl, yazd›rmam›fl, din ad›na göstermemifltir. Peygamber’in söyle-
mifl oldu¤u varsay›lan bir söz veya bir yorum Kuran’la çeliflir, Kuran’a ila-
ve veya eksiltme yaparsa, bu söz hem dine, hem de Peygamber’e iftirad›r.
‹lerki bölümlerde, Arap, Emevi, Abbasi gelenek ve göreneklerini, uydur-
ma izahlar›, flahsi görüflleri dine sokan, dinin özellikle uygulama alan›n›
bir y›¤›n uydurmayla dolduran zihniyeti tan›yaca¤›z. Bu ba¤lamda din de-
nince neden yaln›zca Kuran’› anlamam›z gerekti¤ini, Kuran’da geçmeyen
hususlar›n neden dinle alakas› olmad›¤›n› kavrayaca¤›z. Ayr›ca dine male-
dilen ve yayg›n olarak Kuran’da da var san›lan birçok hususun, Kuran’da
yer almad›¤›n› ve bu yüzden dinen bir fley ifade etmedi¤ini ö¤renece¤iz.
Yani; Kuran’a giderek dini yeniden tan›yaca¤›z ve yap›land›raca¤›z.

TABULARIN Z‹H‹NLERE VURDU⁄U
Z‹NC‹RLERDEN KURTULALIM

Dini sonuçlar› bildirirken bir tek Kuran’› baz al›p, kendi sübjektif gö-
rüflümüzü bildirmemeye çal›flaca¤›z. Buna ra¤men gelenek savunucular›
taraf›ndan çok çeflitli ithamlara u¤rayaca¤›m›z› flimdiden tahmin ediyo-
ruz. Daha evvel de birçok araflt›rmac›-yazarlar›n itham edildi¤i gibi bizim
de ajan, Yahudi veya mason oldu¤umuzun söylenece¤ine kesin gözüyle
bak›yoruz. Kendi geri kalm›fll›klar›n›n sebebini sürekli bir tak›m d›fl güç-
lere yükleyip, kendilerini temize ç›kartma, geleneksel ‹slamc›lar›n klasik-
leflmifl kendilerini kand›rma metodudur. fiimdiden söyleyelim: Yahudi,
ajan, ya da mason de¤iliz. Gelenekçi dinin insanlar› dinden so¤utmas›
üzerine, birikimlerimizi kitaba aktarmay› borç bilen Kuran araflt›rmac›la-
r›y›z. Bu kitab› da elefltirel mant›kla okuman›z› tavsiye ediyoruz. Do¤ru
olan ve dinin tek kayna¤› olan Allah’›n kitab› Kuran’d›r. Buradaki fikirle-
rimiz de ancak Kuran’a uydu¤u ölçüde do¤rudur. Bu çal›flma, ‹slam’› Ku-
ran d›fl›l›ktan kurtarmaya çal›flan; gelene¤in, taklidin, kelle say›s›n›n ve
hurafelerin ak›llara vurdu¤u zincirleri k›rmay› amaçlayan bir çal›flmad›r.

Elinizdeki kitap Kuran’daki ‹slam’› anlama yolunda ufak bir kat-
k›da dahi bulunursa çok mutlu olaca¤›z.
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fiu anda din ad›na sunulan sistem ile Kuran’›n anlatt›¤› din ara-
s›nda ne gibi farkl›l›klar var diye düflünebilirsiniz. ‹lerideki bö-

lümlerde Kuran’›n ‹slam’› ile geleneksel ‹slam’›n farklar›n› detayl›
bir flekilde göreceksiniz.

D‹N‹N KAYNA⁄INI BEL‹RLEMEK

Bu farkl›l›klar› ortaya ç›karmak için önce dinin kayna¤›n› belir-
lemek gerekir. Kuran’›n, dinin tek kayna¤› oldu¤unu anlad›ktan
sonra bize din ad›na yöneltilen sorular›n cevaplar›n›, delillerini Ku-
ran’dan arayaca¤›z. Örne¤in biri bize haremlik-selaml›k fleklinde
kad›nlar›n erkeklerle ayr›lmas› dinde var m› diye sorarsa, Kuran’›
okuyup inceleyece¤iz ve böyle bir yasa¤› bulamad›¤›m›zdan dolay›
dinde böyle bir yasa¤›n olmad›¤›n› söyleyece¤iz. Oysa geleneksel
din yap›s›n› savunanlar dini Kuran’dan de¤il, ilmihal kitaplar›ndan,
fleyhlerinden ve uydurmalarla dolu hadislerden ö¤renmektedirler.
Kuran’›n d›fl›ndaki bu kaynaklara göre ise haremlik-selaml›k dinin
bir flart›d›r, farzd›r. (S›rf Kuran’dan dini anlaman›n örnekleri için
bak›n›z 35.,37.,38. bölümler)

Tüm bunlar› inceledi¤imizde tüm sorunlar›n çözümü olan flu
temel soru karfl›m›za ç›k›yor: “Kuran, dinin kayna¤› olarak yeterli
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mi?” Kuran yeterlidir. Çünkü eksi¤i, gedi¤i yoktur ve din ad›na
tüm izahlar› kapsar. Üstelik Kuran, dinin tek kayna¤› oldu¤unu ve
her fleyi aç›klad›¤›n› kendisi söyler. Oysa karfl›t görüflte olanlara gö-
re Kuran’›n yan›nda hadis, icma ve k›yas olmazsa din eksik olur.
Bunlardan Kuran ve Hadis temel kaynak olarak al›n›r. Biz kitab›-
m›zda hadis diye adland›r›lan Kuran d›fl› sözlerin güvenilir olmad›-
¤›n› ispatlamaya a¤›rl›k verece¤iz. Çünkü hadislerin bile Kuran’›n
yan›nda Kuran’a ilaveler yapan ikinci bir kaynak olamayaca¤›n›
gösterirsek di¤erleri otomatik olarak devre d›fl› kalacakt›r. (Di¤er
kaynaklar›n tahribat›n› anlamak için özellikle kitab›m›z›n 14. Bölü-
münü okuman›z› tavsiye ederiz). Kuran gelenekçi ‹slamc›lara göre
yetersizdir. Asl›nda Kuran’›n yeterlili¤ini ispat etmeye sadece kita-
b›n bu bölümünde Kuran’dan al›nt› yapt›¤›m›z ayetler bile yeterli-
dir. Kuran’›n yeterli oldu¤unu, her fleyi aç›klad›¤›n› ve gerekli te-
ferruatlar› verdi¤ini baflta Kuran’›n kendisi söylemektedir. Kuran
d›fl›nda di¤er kaynaklara ihtiyaç oldu¤unu söyleyerek Kuran’› ye-
tersiz ilan etmek, baflta Kuran’›n bu ayetlerine karfl› gelmektir. Fa-
kat biz s›rf bu ayetler bile delil olarak yeterlidir deyip geçmeden,
Kuran’›n din konusundaki otoritesine efl koflulan hadislerin (sözle-
rin) nas›l çeliflkili, mant›ks›z ve Peygamber’e iftira olduklar›n› da
örnekleyerek, Kuran d›fl›ndaki dini aray›fllar›n hatas›n› her yönden
gösterece¤iz.

KURAN’I YETERS‹Z GÖRENLER

Kuran’a yeterince güveni olmayanlar; falanca mezhepten, filan-
ca tarikattan olduklar›n› söyleyerek görüfllerimize karfl› ç›kanlar
olacakt›r. Hadisçiler, hadis kitaplar› bilinmeden, f›k›hç›lar f›k›h ki-
taplar› olmadan, tefsirciler bol hadisli tefsirler okunmadan ‹slam bi-
linemez, halk dini anlayamaz demeye devam edeceklerdir. Din tüm
insanlar›n anlamas› için mi yoksa sadece üç dört kiflinin anlamas›
için mi indirildi? Peygamber’imizin mezhebi var m›yd›? Dört hali-
fenin mezhebi neydi? Kuran’da Hanefilik, fiafilik, Alevilik, fiiilik,
Vahhabilik fleklinde mezhepler mi var, yoksa tek bir dinden mi bah-
sediliyor? Kuran dinin rehberi diye kendinden mi bahsediyor, yok-

KURAN AYETLER‹NE GÖRE D‹N 27

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



sa Buhari’den Müslim’den, Oniki ‹mam’›n eserlerinden, ilmihaller-
den, Muvatta’dan m› bahsediyor? Kuran ayetlerini inceleyip, bu so-
rular›n cevab›n› bulal›m ve Kuran’›n dinin tek kayna¤› olarak yeter-
li olup olmad›¤›n› tespit edelim.

Biz bu kitab› sana, her fleyin ayr›nt›l› aç›klay›c›s›, bir do¤-
ruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak in-
dirdik..

16- Nahl Suresi 89

Görüldü¤ü gibi ayette Kuran’›n her fleyi aç›klad›¤›, bizi do¤ru-
ya iletti¤i söylenmektedir. Kuran her fleyi aç›kl›yorsa Buhari, Müs-
lim diye kaynaklara, ilmihal kitaplar›na ne gerek var? Allah her fle-
yi Kuran’da aç›klad›¤›n› söylerken niye hâla Hanbeli, fiafi, fiii, Ha-
nefi, Caferi, Maliki diye mezheplerden medet umuyoruz? Neden
Allah Kuran’da bize Müslüman (‹slam olan) diye isim takm›flken
Sunni, fiii, Hanefi, fiafi diye isimleri kullan›p Allah’›n bize verdi¤i
ismi yetersiz görüyoruz?

HÜKÜM YALNIZ ALLAH’INDIR

Hüküm yaln›z Allah’›nd›r. O kendisinden baflkas›na kulluk
etmemenizi emretmifltir. Dosdo¤ru olan din iflte budur.
Ama insanlar›n ço¤u bilmiyorlar.

12- Yusuf Suresi 40

26-Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak k›lmaz.

27-Rabbinin kitab›ndan sana vahyedileni oku. O’nun keli-
melerini de¤ifltirecek hiçbir kudret yoktur.

18- Kehf Suresi 26,27

Hüküm Allah’tan baflkas›na b›rak›l›rsa, dosdo¤ru dinden sap›l-
m›fl olunur. Mezhep içtihatlar›yla, icma, k›yas bafll›klar›yla veya ha-
dislere dayand›r›larak verilen hükümler Allah’›n hükmü de¤ildir.
Bu mezhepleri dine eflitlemek, Allah’›n hüküm koyucu yetkisini
baflkas›na vermek demektir. Allah’›n hüküm konusunda hiçbir orta-
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¤› yoktur. Kiflilerin flahsi hükümleri din olamaz. Kehf suresi 27.
ayetten Allah’›n hükmüne uyman›n Allah’›n vahyine uymakla yeri-
ne getirilebilece¤ini anlar›z. Allah’›n kelimelerini de¤ifltirebilecek
kimse yoktur, ama mezhepler nasih mensuhla (25. Bölümü oku-
yun), uydurma hadislerle Allah’›n hükümlerini de¤ifltirmeye yel-
tenmifllerdir. Allah’›n hükümleri Allah’›n vahyi olan Kuran’dad›r.
Zaten Allah’›n sözü oldu¤u iddia edilebilecek baflka bir kaynak yok-
tur ki bu kayna¤›n Allah’›n hükmünü kapsad›¤› iddia edilebilsin.
Hükmün yaln›z Allah’›n olmas› (12 Yusuf Suresi 40) ve Allah’›n
hükmüne kimsenin ortak k›l›nmamas› (18 Kehf Suresi 26) için Al-
lah’›n hükümlerinin hepsini içeren Kuran’› dinin tek kayna¤› yap-
mak zorunday›z. E¤er Allah’›n hükmü olmayan, Allah’›n olmayan
kitaplar›, dini hüküm kayna¤› yap›yorsak (‹ster mezhep ilmihali, is-
ter hadis kitab› olsun) Allah’›n kitab› Kuran’la çeliflti¤imizi bilmeli-
yiz. Bu kitaplar›n Buhari, Müslim, Ebu Davud gibi adlar› ve mez-
heplerin Hanefi, fiafi, Caferi gibi adlar›, bu hükümlerin sahipleri-
nin Allah de¤il, bu flah›slar olduklar›n› daha bafltan adlar›yla ortaya
koymaktad›r.

Allah’a ça¤›ran, yararl› ifller yapan ve ben Müslümanlarda-
n›m diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim vard›r?

41-Fussilet Suresi 33

Rabbinin sözü hem do¤ruluk, hem adalet bak›m›ndan ta-
mamlanm›flt›r. O’nun sözlerini de¤ifltirecek hiçbir kuvvet
yoktur.

6- Enam Suresi 115

Allah’›n dini, Kuran’›n indirilmesinin bitifliyle Peygamber’imiz
hayattayken tamamlanm›flt›r. Kuran yazd›r›lm›fl, ezberlenmifl ve
bafl› sonu belli bir kaynak olarak rehberimiz olmufltur. Peygamber
döneminde yaz›lmas› yasak olan hadisleri toplayan kitaplar Pey-
gamber’in vefat›ndan yüz-ikiyüz y›l sonra ortaya ç›kmaya bafllam›fl-
t›r. Kuran’›n ayetine göre Allah’›n sözleri de¤ifltirilemez bir flekilde
tamamken, nedense insanlar bununla yetinmeyip yeni sözler ara-
m›fllard›r. Bu zihniyete göre ‹mam fiafi’nin içtihatlar›, Oniki
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‹mam’›n fetvalar› veya Hanefi imamlar›n izahlar› ile din tamamlan-
m›flt›r. Bunlara göre din daha evvel tamam de¤ildir ki bu flah›slar›n
yorum, içtihat ve izahlar› insanlara gereklidir. Ayr›ca geleneksel ‹s-
lam’›n savunucular› bununla da yetinmeyip, nasih-mensuh k›l›fl›
izahlar› sonucunda hadislerle Kuran’›n izahlar›n› iptal edip, yerine
kendi izahlar›n› ve hadisleri koymufllard›r (Bak›n›z 25. ve 26. Bö-
lüm). Böylece Allah’›n sözlerini de¤ifltirebilecek hiç kimse olmad›-
¤›yla ilgili olan yukar›daki ayetle çeliflmifllerdir.

KURAN HER DETAYI ‹ÇER‹R

Allah size kitab› detayland›r›lm›fl bir halde indirmiflken Al-
lah’ ›n d›fl›nda bir hakem mi arayay›m?

6- Enam Suresi 114

Kuran ana konular› verip, yan konular için bizi baflka kitaplara,
fleyhlere, ilmihallere, kütüb-i sitteye havale etmiyor. Kendisinin de-
tayland›r›lm›fl oldu¤unu söylüyor. E¤er ki bir yasa¤›, detay›, ibade-
ti Kuran’da bulamazsak; bu, o yasa¤›n, detay›n, ibadetin dinimiz ile
alakas› olmad›¤› anlam›na gelir. Örne¤in ipek giymek veya midye,
karides yemek ile ilgili Kuran’da bir ifade olmamas›, ipe¤in giyile-
bilece¤ini, midye ve karidesin yenebilece¤ini gösterir. Kuran’da bir
fiilin yap›lmamas›na dair izah aramak gerekir, yap›lmas› gerekti¤i-
ne dair izaha gerek yoktur. Örne¤in ipe¤in giyilmesinin yasak oldu-
¤una dair izah›n bulunamamas› yeterlidir. Ayr›ca ipek giyilebilir
manas›nda bir ayete gerek yoktur. Bu mant›¤› flu ayette de gözlem-
leyebiliriz.

Ey iman sahipleri; size aç›klan›nca hoflunuza gitmeyecek
fleyleri sormay›n. Kuran indirilirken onlar› sorarsan›z size
aç›klan›r. Allah onlar› affetti. Allah Ba¤›fllayand›r, Merha-
metlidir.

5-Maide Suresi 101

Allah kullar›na güçlük ç›karmak istemedi¤i için birçok konuda
aç›klama yapmam›flt›r. E¤er aç›klama yapsayd›, o konularda da üze-
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rimize sorumluluk binerdi. Allah birçok ayette dinin kolay oldu¤u-
nu, insanlara güçlük ç›karmak istemedi¤ini söylemektedir. Oysa
hadis uydurucular› ve mezhepçiler sanki Allah unutmufl gibi Al-
lah’›n aç›klama getirmedi¤i konular› aç›klayarak, din ad›na zorluk-
lar üretmifllerdir. Dinin yasaklad›¤› her fley kötüdür, ama din her
zararl› fiili yasaklamak zorunda de¤ildir. Dinin aç›klad›¤› hususlar›
yerine getirmek bir sorumluluktur. Bu yüzden, dinde aç›klanmayan
hususlar›n Allah’›n bize verdi¤i özgürlük alanlar› oldu¤unu anlama-
l› ve acilen Kuran d›fl›nda dine yap›lan ilaveleri temizlemeliyiz.(Ge-
nifl bilgi için 39. Bölümü okuyun)

ALLAH UNUTMAZ

Rabbin asla unutkan de¤ildir.

19-Meryem Suresi 64

Rabbimiz Allah, her fleyi bilir ve bu, bizim din ad›na tüm ihti-
yaçlar›m›z› bildi¤i anlam›na gelmektedir. Allah’›n aç›klamad›¤› ko-
nular hafla unutkanl›¤›ndan de¤il, bizi o konularda özgür b›rakmak
istemesinden kaynaklan›r. Allah’›n aç›klamad›¤› konular› aç›klaya-
rak dine yeni ilaveler, yeni detaylar getirenler, kendilerini Allah’tan
daha m› ak›ll› san›yorlar, yoksa bu ayeti ve Allah’›n kainattaki tüm
ayetlerini görmezlikten gelip, Allah’›n indirdi¤inin kendilerince ek-
si¤ini mi kap›yorlar? Örne¤in; Allah kad›na “fiuradan fluraya kadar
örtüneceksin” fleklinde bir üniforma tarif etmemiflken, bu ünifor-
may› Allah ad›na tarif etmifl olanlar ne yapmak istediler? Niye Al-
lah’›n kitab› Kuran’› yetersiz görüp kendi görüfllerini dine soktular?
Bu sorular›n niyesi belki tart›fl›l›r ama Kuran’da olmayan izahlar›n
dinde olmad›¤›, bu örnekte görüldü¤ü gibi kad›na bir üniforma biç-
menin Allah’a, Kuran’a, dine iftira oldu¤u tart›fl›lamaz. (Bak›n›z
17.,18. Bölüm)

Kendilerine okunmakta olan Kitab’› sana indirmemiz on-
lara yetmiyor mu?

29-Ankebut Suresi 51
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Ne yaz›k ki geleneksel ‹slamc›lara Kuran yetmiyor, yetmiyor,
yetmiyor... Ne yap›p edip, gerekti¤inde ayetleri çekifltirip, içinde
binlerce uydurma olan hadisleri, dine ilave bir sürü hükmü uyduran
mezhep imamlar›n›n görüfllerini din diye yutturmak isteyenlere,
Kuran yetmiyor. Çünkü Kuran kad›n› gelenekçilerin istedi¤i gibi
kapatm›yor, haremlik-selaml›k yapm›yor, sanata, heykele yasak ge-
tirmiyor, sar›¤›n, sakal›n, cübbenin, Arap geleneklerinin makbul ol-
du¤unu söylemiyor. Bu yüzden birçok kifli Kuran Müslüman› ol-
maktansa Hanefi, fiafi, fiii olmay› tercih ediyor. Çünkü Kuran’da
olmayan bu yasaklara, bu örf dinsellefltirmecili¤ine, bu mezhepler
geçit veriyor. Kifliler Kuran’› aç›p dini ö¤reneceklerine, kafalar›nda
din oluflturup Kuran’da ar›yorlar, sonra bu dini Kuran’da bulama-
y›nca, bak Kuran eksikmifl diyorlar. Ne yaz›k ki yukar›daki ayette
geçti¤i gibi baz› dinsizlere de, baz› dincilik flampiyonlar›na da Ku-
ran yetmiyor.

EKS‹KS‹Z K‹TAP

Kitap’ ta hiçbir fleyi eksik b›rakmad›k.

6-Enam Suresi 38

Allah Kitap’ta eksik olmad›¤›n› söylerken, Kuran’› ölülerin ar-
kas›ndan okunan bir kitap gibi kullan›p, Kuran’›n manas›ndan çok
musikisine önem verenler, ne yaz›k ki bu ayetlerin manas›n› anla-
yam›yorlar. Kuran’›n yerine ilmihal kitab›n›, mana yerine musikiyi,
canl›lar yerine ölüleri, Kuran ‹slâm’› yerine mezheplerin ‹slâm›’n›
ön plana alanlar Kuran’›, manay› ve canl›lar› ön plana almad›kça bu
ayetlerin aç›k manas›n› da anlayamayacak gibi gözüküyorlar.

154- Size ne oluyor, nas›l hüküm veriyorsunuz?

155- Hiç mi hat›r›n›za getirmiyorsunuz?

156- Yoksa sizin apaç›k olan bir deliliniz mi var?

157- fiayet do¤ru söylüyorsan›z kitab›n›z› getirin.

37-Saffat Suresi 154-157
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36- Neyiniz var? Nas›l hüküm veriyorsunuz?

37- Yoksa okuyup, ders almakta oldu¤unuz bir kitab›n›z
m› var?

38- ‹çinde keyfinize uyan›n sizin oldu¤u.

68-Kalem Suresi 36,37

Sen de aralar›nda, Allah’ ›n indirdi¤iyle hükmet.

5-Maide Suresi 49

Ayetlerden, dini hükümlerin Allah’›n indirdi¤ine dayanmas› ge-
rekti¤ini görüyoruz. Allah’›n indirdi¤i kitaba dayanmayan hüküm-
ler, dinen temelsizdir. Yani dinen bir hüküm oluflturmazlar. E¤er
Peygamber’in bir söz veya davran›fl› Kuran’a ilave bir hükme delil
gösteriliyorsa, bilin ki o hadis ya Peygamber’e iftirad›r, ya da Pey-
gamber’in flahsi tercihi olan, dinen hüküm ifade etmeyen bir mese-
le dinsellefltirilmifltir. Maide Suresi 49. ayetten anlad›¤›m›z üzere
Peygamber sadece Kuran’la hüküm verir ve sonuç olarak Kuran’da
tüm dini hükümler vard›r. Bir tek Kuran’› dini kaynak yaparsak bafl-
ka bir kayna¤a, otoriteye ihtiyaç duymadan dinimizi buluruz. (Al-
lah’a ve Peygamberlerine itaat konusunu 27. Bölümde anlataca¤›z)

O yaln›zca bir ö¤üt ve Mübin(apaç›k) bir Kuran’d›r.

36-Yasin Suresi 69

Kuran’›n s›fatlar›ndan biri olan Mübin, “beyan” kökünden olup
apaç›k, aç›k aç›k gösteren manalar›na gelmektedir. Ayn› ifadeye 27-
Neml 1, 28-Kasas 2, 26-fiuara 2 gibi ayetlerde de rastlar›z. Ku-
ran’›n apaç›k oldu¤unu ifade eden bu ayetler, Kuran’›n tek bafl›na
anlafl›lamaz oldu¤unu, ancak hadislerle, esbab-› nuzul hikayeleriy-
le, mezhep imamlar›yla Kuran’› anlayabilece¤imizi söyleyenlere ce-
vap vermektedir. 27-Neml Suresi 79. ayette ise Peygamberimiz’e
“Sen mübin gerçek üzerindesin.” deniliyor. Peygamberimiz’in in-
sanl›¤a tan›tt›¤› gerçe¤in aç›klay›c›s› Kuran’d›r. Bu yüzden Pey-
gamberimiz’e izafe edilen her fley ancak Kuran’dan onay ald›¤› tak-
dirde geçerlidir. Mübin olan Kuran; hem dini, hem Peygamber’i
tan›mam›zda hepimize tek bafl›na yeterlidir.
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KURAN’A UYAN PEYGAMBER’E DE UYMUfi OLUR

De ki “ Ben sizi ancak vahiy ile uyar›yorum.”

21-Enbiya Suresi 45

Böylece biz seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin ge-
lip geçti¤i bir ümmete sana vahyettiklerimizi okuman için
gönderdik.

13-Rad Suresi 30

Bu Kuran, bana, sizi ve ulaflt›¤› kimseleri uyarmam için
vahyolundu.

6-Enam Suresi 19

Onlara ayetlerimiz aç›k aç›k okununca, bizimle karfl›laflma-
y› ummayanlar “Bize bundan baflka bir Kuran getir veya
bunu de¤ifltir.” dediler. De ki “Onu kendili¤imden de¤ifl-
tirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece vahyo-
lunana uyuyorum.”

10-Yunus Suresi 15

Ayetlerde görüldü¤ü gibi, Peygamber’in aç›klad›¤› ve uydu¤u
vahiy Kuran’d›r. ‹nanmayanlar›n reddetti¤i, de¤ifltirilmesini iste-
dikleri de Kuran’d›r. Peygamber’in vazifesi kendisine vahiy olarak
gelen Kuran’› okumakt›r. Peygamber’e uymak; Kuran’a uymak,
Kuran’›n sistemine göre inanmak, hareket etmek ve yaflamakt›r.
Peygamber’imiz Kuran’da en çok “Resul” kelimesiyle tan›t›l›r. Re-
sul Türkçe’de “elçi” kelimesinin karfl›l›¤›d›r ki Allah bu kelimeyle,
Peygamberimiz’in vazifesi olan Allah’tan ald›¤› mesaj› insanlara
iletmeyi vurgular. Ayetlerden gördü¤ümüz gibi bu mesaj Ku-
ran’d›r. Baflka hiçbir kayna¤a, hiçbir kitaba gönderme yoktur. Al-
lah, Kuran d›fl›nda baflka uyulmas› gereken vahiyler, kaynaklar ol-
sayd›, onlar› da belirtir, onlara da uymam›z› isterdi. Oysa bugünkü
manzaraya bakt›¤›m›zda yüzlerce cilt hadis ve f›k›h kitab›n›n dinin
kayna¤› say›larak Kuran’a efl kofluldu¤unu görüyoruz. Böylece Ku-
ran’›n din konusundaki otoritesi ve kaynakl›¤› %100 iken, Kuran
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birçok kayna¤›n aras›ndaki bir kayna¤a indirgeniyor. Öyle ki Ku-
ran’›n oluflturulan bu yeni yap›da hacim olarak pay› %1’in bile çok
alt›ndad›r. Gördü¤ümüz tüm bu ayetler, Kuran’›n de¤erini düflü-
ren, Peygamber’e yalan sözler(hadisler) atfeden, Peygamber’e iftira
eden bu mant›¤a karfl› ç›kar.

KURAN KARANLIKLARDAN AYDINLI⁄A ÇIKARIR

4- Dosdo¤ru bir yol üzerindesin.

5- Aziz ve Rahim’ in indirdi¤i üzerindesin.

36-Yasin Suresi 4,5

Bu bir kitapt›r ki, Rabbinin izniyle insanlar› karanl›klardan
nura (ayd›nl›¤a), O övgüye lay›k, Aziz olan›n yoluna ç›kar-
man için sana indirdik.

14-‹brahim Suresi 1

Bu kitap (Kuran) insanlar› karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›kar›r. Allah’›n
indirdi¤i (Kuran) üzerinde olan dosdo¤ru yol üzerinde olur. Ku-
ran’a uyanlar bu ayetler gibi birçok ayetten güç ve destek al›rlar.
Peki Fetavay› Hindiyelere uyanlar, Tirmizi, Muvatta, Buhari, Müs-
lim gibi kitaplara uyanlar ve bunlar› Kuran gibi dinin kayna¤› gös-
terenler, böylece Kuran’›n dindeki tekelini bozma girifliminde bu-
lunanlar nereden güç ve destek al›yorlar? Kuran, Peygamber döne-
minde yaz›ld›, ezberlendi. ‹çinde hiçbir çeliflki ve mant›¤a ayk›r›l›k
yoktur. Di¤er hiçbir kaynak, Peygamber hayattayken yaz›lmad›.
Üstelik ileride hadisleri ve mezhepleri inceleyen bölümlerde göre-
ce¤imiz gibi bu izahlar Kuran’la, kendi aralar›nda ve mant›kla çeli-
flirler. Nerede ça¤›n ve akl›n çok önünde olan Kuran? Nerede ça-
¤›n gerisinde, ‹slam’dan insanlar› kaç›rm›fl uydurma hadisler ve
mezhepler? (4. Bölümden 12. Bölüme kadar Kuran’a efl koflulan
izahlar› inceleyip, dinin kayna¤› olmaya lây›k olmad›klar›n› göste-
rece¤iz.)
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YAHUD‹LERDE VE HIR‹ST‹YANLARDA DA
AYNI T‹P DEJENERASYONLAR VAR

‹çinde Allah’ ›n hükmünün bulundu¤u Tevrat yanlar›nda
iken, nas›l oluyor da senin hakemli¤ine baflvuruyorlar.

5-Maide Suresi 43

‹ncil ba¤l›lar› Allah’ ›n onda indirdi¤iyle hükmetsinler. Al-
lah’ ›n indirdi¤iyle hükmetmeyenler sapk›nlar›n ta kendile-
ridir.

5-Maide Suresi 47

Allah evvelki din sahiplerine de Peygamberleri arac›l›¤›yla ki-
taplar, sayfalar indirmifl ve kitaplar›na uymalar›n› söylemifltir. Ya-
hudiler Kuran gibi detayl› ve her fleyi aç›klayan Tevrat’› ald›lar. An-
cak Allah’›n sözleriyle yetinmediler. Bakara Suresi 67. ile 71. ayet-
ler aras›nda gördü¤ümüz Yahudilerin teferruatsever yaklafl›mlar›
Hz. Musa’n›n vefat›ndan sonra da devam etti. Bu tav›rlar› sonucu
Miflna (Söz, Hadis) ve Gamara (Pratik, Sünnet) denilen dini kay-
naklar ürettiler. Hadis ve sünnet ad› alt›nda kutsala fatura edilen
uydurma dolu izahlarla dini teferruata bo¤ma, bir tek bizim dinimi-
ze özgü de¤ildir. Kuran, H›ristiyanlar›n Hz. ‹sa’y› ve din adamlar›-
n› Rabler edindi¤ini söyler ve dine ilave olarak uydurduklar› ruh-
banl›¤a sonra kendilerinin de tam olarak uyamad›¤›n› anlat›r. Ku-
ran’da tüm bu k›ssalar bize ö¤üt almam›z için aç›klanm›flt›r. Oysa
kendini dinde otorite ilan eden baz›lar› “Bu H›ristiyan ve Musevi-
lere olmufl, bize olmaz” diyerek san›da bulunmaktad›rlar. Acaba
Kuran’dan bir delilleri var m›? Tabi ki yok. Zaten delil yerine san›
ile konuflmaya merakl› bu otoritelerin(!) delile ihtiyac› yoktur. Çün-
kü kendileri ve evvelki otoriteleri zaten delildir. Bu tipler kelle say-
maya çok merakl›d›r. Bunlar›n ço¤u “Bu kadar insan böyle diyor siz
onlardan daha m› ak›ll›s›n›z?” izah›yla geleneklere, kelle say›m so-
nucuna güvenirler. H›ristiyanlar›n ço¤u “Hz. ‹sa Allah’›n o¤lu”
derken, bunun bir mecaz oldu¤unu, Allah’›n o¤lu olamayaca¤›n›,
Hz. ‹sa’n›n sadece Allah’›n sevgili bir kulu ve Peygamber’i oldu¤u-
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nu söyleyen H›ristiyanlar da vard›r. Peki bu az›nl›k H›ristiyanlar
m›, yoksa Hz. ‹sa’n›n Allah’›n o¤lu oldu¤unu iddia eden, Katolik ve
Ortodoks din adamlar›n› Rabler edinmifl bu ço¤unluk mu hakl›d›r?
Üstelik Hz. ‹sa’n›n Allah’›n o¤lu oldu¤unu iddia edenlerin say›s›
geleneksel ‹slam’› savunanlardan çok daha fazlad›r. H›ristiyan ço-
¤unluk: “Bak›n ne kadar çok kifli Hz. ‹sa’y› Allah’›n o¤lu kabul edi-
yor. Bizim Saintlerimiz, evliyalar›m›z çok fedakâr, çok büyük
adamlarm›fl. Onlar böyle diyor yan›l›yor da, siz üç befl adam bizim
Saintlerimizden, mürflidlerimizden, papazlar›m›zdan daha m› iyi
biliyorsunuz?” demektedirler. Geleneksel ‹slam’› savunanlar›n izah
tarz›yla bunlar›n t›pat›p ayn› olmas› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. Ço-
¤unlu¤a uyman›n sapt›rmaya yol açaca¤›n› belirten Kuran ayetleri
ve H›ristiyan ço¤unlu¤un çizdi¤i bu manzara umar›m kelle say›c›-
lar› ve delil yerine evliyaya(!) güvenenler için yeterlidir.(Hz.
Ömer’in, hadisleri “ümmetimin Miflna’s›d›r” diyerek yakmas› için
11. Bölüme, H›ristiyan ve Musevilerle ilgili konular için 29. Bölü-
me, kelle sayma merakl›lar›na cevap için 33. Bölüme bak›n.)

Andolsun ki size beyyine (aç›klay›c›, aç›k delil) ayetler, siz-
den önce gelip geçenlerden örnekler ve korunup, sak›nan-
lar için de bir ö¤üt indirdik.

24-Nur Suresi 34

... Ta ki ölen beyyine (aç›k delil) üzerine ölsün, yaflayan da
beyyine (aç›k delil) üzerine yaflas›n.

8-Enfal Suresi 42

Kuran’a göre insan beyyine (aç›k delil) üzere olmal›d›r. Yani ge-
lenek diye, böyle gördük, biz de böyle yap›yoruz diye uygulamalar,
kelle say›m› ile gerçe¤i bulmalar Kuran’›n ‹slam› ile ba¤daflmaz.
Kuran’a göre, Kuran’›n kendisi beyyinedir(aç›k delildir). Demek ki
Kuran’› dinin kayna¤› yapanlar aç›k delile uymufl olurlar.

Bunlar› Kuran’da türlü türlü flekillerde (sarf) aç›klad›k ki
ö¤üt al›p hat›rlas›nlar. Fakat bu sadece kaç›fllar›n› art›r›yor.

17-‹sra Suresi 41
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Andolsun bu Kuran’da her örnekten insanlar için türlü
türlü aç›klamalarda (sarrafna) bulunduk. ‹nsanlar›n ço¤u
ise tan›mamakta ayak diretmektedirler.

17-‹sra Suresi 89

Bak iyice kavramalar› için ayetleri nas›l türlü flekillerde
aç›kl›yoruz(nusarriful).

6-Enam Suresi 65

Bilgiyle uzun uzad›ya, etrafl›ca aç›klad›¤›m›z (fassalna),
inanan bir toplum için do¤ruya iletici ve rahmet olan bir
kitab› onlara getirdik.

7-Araf Suresi 52

Bu bir kitapt›r ki, Hakim ve Her fleyden Haberdar olan,
ayetlerini hüküm ifade edici (muhkem) k›lm›fl ve sonra de-
tayland›r›p(fussilet) aç›klam›flt›r.

11-Hud Suresi 1

KURAN’IN AÇIKLAMADIKLARI D‹N DIfiI ALANDIR

Yukar›daki ayetlerden Kuran’›n detayl›, etrafl›ca, türlü türlü fle-
killerde gerekli aç›klamalar› yapt›¤›n› Kuran’›n kendisinin söyledi-
¤ini görüyoruz. Ayetlerde Kuran’›n etrafl›ca, türlü türlü flekillerde,
detayl› bir biçimde aç›klamalar yapt›¤›n› vurgulayan kelimelerin
Arapças›n› parantez içinde verdik. “Kuran baflka kitaplara gönder-
me yapar, Kuran ana kitapt›r, detaylar› baflka kitaplardan ö¤reni-
riz.” demek tüm bu ayetlere karfl› ç›kmak, bu ayetleri yok saymak
demektir. Ayn› flekilde “Kuran’› biz anlayamay›z” tipi izahlar da
Kuran ile çeliflir. Kuran’›n izahlar›na göre iman edenler Kuran’› an-
lar. Kuran’› anlamamak iman etmeyenlerin bir özelli¤idir. Kuran’›
inceledi¤imizde gerekli tüm teferruatlar›n Kuran’da yer ald›¤›n›
görürüz. Örne¤in Kuran, zorda kal›p baflka yiyecek bir fley bulama-
yanlar›n afl›r›ya gitmemek kayd›yla haram olan lefl, kan, domuz eti
ve Allah’tan baflkas› ad›na kesilen hayvanlar› yiyebilece¤ini söyler.
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Hacca giderken bafl›nda hastal›k oldu¤u için saç›n› k›saltanlar›n ne
yapmas› gerekti¤i de Kuran’da geçer. Teyze ve anne ile evlenmenin
haram oldu¤u da Kuran’da vard›r. Peygamber’in s›rf kendisine farz
olan gece ibadeti de Kuran’da geçer. Ebu Leheb’in Müslüman ol-
mayaca¤›, Rumlar›n yak›n zamanda savafl› kazanacaklar› tipinde an-
cak Peygamber’imiz döneminde gözlenebilecek olaylara da Kuran
de¤inir. Yukar›daki örnekler ve daha birçok örnek, Kuran’›n tüm
teferruatlar› verdi¤inin delilidir. Kaç kifli domuz, lefl gibi yiyecekler
ile baflbafla kal›p baflka hiçbir helal g›da bulamayacak kadar zor du-
rumda kal›p, bunlar› yemek zorunda kalacakt›r? Hacdayken hasta-
l›¤› yüzünden saç›n› k›saltacak olan kifli say›s› binde bir bile de¤il-
dir. Yani her bin kifliden birinin hayatta bir kere rastlamas› ihtima-
li bile zor olacak bir detay Kuran’da vard›r. Teyze ve anne ile ev-
lenmeye kalkman›n çirkin oldu¤u afla¤› yukar› herkesin bildi¤i, on-
binde bir insan›n bile kalk›flmayaca¤› bir i¤rençliktir. Kuran bu ko-
nu zaten bilinir dememifl, bunu da aç›klam›flt›r. Yahudilere Cumar-
tesi yasa¤› gibi yasaklar›n da koyuldu¤unu belirten Kuran, hiç
mümkün müdür ki inananlar›na tüm yasaklar› belirtmesin? Hiç
mümkün müdür ki Hacda saç›n› k›saltan adama yol göstersin de, k›-
yafet ve di¤er hususlarda bir yasak varsa bunu kad›nlara aç›klama-
s›n? Hiç mümkün müdür ki zorda kalana yukar›da belirtti¤imiz iz-
ni aç›klas›n da midye, karides diye bir yasak varsa bunun aç›klama-
s›n› baflka kaynaklara b›raks›n? Hiç mümkün müdür ki Peygam-
ber’e özel farz ibadet aç›klans›n da tüm Müslümanlara farz olan
tüm namazlar Kuran’da yer almas›n? Allah’›n gönderdi¤i bir kitap
var ve onun din ad›na tüm bilgileri içermedi¤ini iddia edenler var.
Allah’›n eksik ve baflka kaynaklara ihtiyac› olan bir kaynak gönder-
mesi mümkün mü? Allah’tan olan›n, insan›n yazaca¤› kitaplardaki
aç›klamalara, tefsirlere muhtaç oldu¤u hiç düflünülebilir mi? E¤er
ki din ad›na Kuran’›n hacminden fazla bilgilere ihtiyac›m›z olsayd›
Allah, Kuran’› 2-3 kat daha kal›n yapabilirdi. Böylece bizi yine bafl-
ka kaynaklara muhtaç etmezdi. Kuran e¤er ki dini aç›klamada ye-
tersizse niye indirildi? Allah dinin sadece bir k›sm›n› aç›klad› da, di-
¤er k›sm› için baflkalar›na m› muhtaç kald›k? Allah’›n kelimeleri tü-
kenmez, Allah kelime s›k›nt›s› çekmez. Allah hiç kimsenin mezhe-
bine, hadisine ihtiyaç kalmaks›z›n dinini tam olarak aç›klam›flt›r.
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E¤er yeryüzündeki a¤açlar kalem olsa ve deniz de arkas›n-
dan yedi deniz daha kat›larak kullan›lsa; yine de Allah’›n
kelimeleri tükenmez. Allah üstündür, bilgedir.

31-Lokman Suresi 27

KURAN’IN ANLAfiILMASI ‹Ç‹N TEFS‹R, HAD‹S,
‹LM‹HAL … K‹TAPLARINA ‹HT‹YAÇ YOKTUR

32- Kafirler dediler ki “Kuran ona toptan, tek bir defada
indirilseydi ya” Biz böyle yapt›k ki, onunla senin kalbi-
ni dayan›kl› k›lal›m. Biz onu parça parça düzenleyip
okuduk.

33- Onlar›n sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz
sana gerçe¤i ve en güzel yorumu (ahsena tefsir) getir-
mifl olmayal›m.

25- Furkan Suresi 32,33

Görüldü¤ü gibi kafirler hep Kuran ile uyar›lm›fllard›r,bu yüz-
den kafirlerin itirazlar› da hep Kuran’a karfl›d›r. Yap›lmas› gereken
yorumlar da Kuran’›n içindedir. “En güzel yorum” ifadesinin Arap-
ças› “ahsena tefsir”dir ve “tefsir” kelimesinin Kuran’da geçti¤i tek
yer yukar›daki al›nt›lad›¤›m›z ayettir. Böylece Allah, Kuran’›n tefsi-
rinin en güzel flekilde yine Kuran’la yap›laca¤›n›n dersini vermek-
tedir. Oysa Kuran’a efl koflulan birçok hadis de “Kuran tefsiri” diye
sat›lan kitaplarda geçer. Kuran en güzel yorumu içerirken ayr›ca
baflka yorum kitaplar› (tefsir kitaplar›) dinin kayna¤› olamaz. Dini-
miz tefsir kitaplar› olmadan da anlafl›l›r ve tastamamd›r. Daha evvel
belirtti¤imiz sarf(türlü flekillerde aç›klama), fussilet(detayland›rma)
tipi kelimelerin Kuran için kullan›lmas› da, Kuran’›n hiçbir hadis
kitab›na, mezhep kitab›na, tefsir kitab›na ihtiyaç duymaks›z›n her
detay› içerdi¤ini gösterir.

1-Rahman

2-Kuran’› ö¤retti

55- Rahman Suresi 1,2
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17- fiüphesiz onu toplamak ve okutmak bize düfler.

18- O halde biz onu okudu¤umuzda sen de onun okunuflu-
nu izle.

19- Sonra onu aç›klamak da bize düfler.

75- K›yamet Suresi 17,18,19

Allah Kuran’›n ö¤retilmesini de, aç›klanmas›n› da üzerine al-
m›flt›r. Kuran, kendi kendini aç›klar. Kuran’›n bir ayetinde anlafl›l-
mas› gerekli konu tamamlanmad›ysa, baflka bir ayetin ilave yapma-
s›yla, o ayeti aç›klamas›yla konu anlafl›l›r. Yoksa Kuran’›n, Kuran
d›fl› hadis, tefsir, içtihat bafll›kl› kitaplara ihtiyac› yoktur. Bu kitap-
lardan, bu kaynaklar›n gere¤inden Kuran hiç bahsetmez. Kuran,
Allah’›n kendisini ö¤retece¤ini, aç›klayaca¤›n› ve kendi içinde en
güzel yorumu(ahsena tefsir) yapt›¤›n› söyler.(Kuran’›n kendi aç›k-
lamas›na flu konuyu örnek verebiliriz. 1- Fatiha Suresi 4. ayet “Din
gününün sahibidir O” fleklindedir. Din gününün ne oldu¤unu an-
lamayan kifliler tüm Kuran’da bu terimi araflt›r›rlar. Bu terimin 15-
Hicr Suresi 35. ayet, 26- fiuara Suresi 82. ayet, 37- Saffat Suresi 20.
ayet, 38- Sad Suresi 78. ayet, 83- Mutaffifin Suresi 11. ayet ve di-
¤er geçifllerini inceleyenler bu terimin öldükten sonraki yeniden di-
rilece¤imiz günü ifade etti¤ini anlarlar. Bu örnekte oldu¤u gibi din
ad›na anlamam›z gereken tüm bilgi Kuran’›n içindedir. Kuran ken-
di kendini aç›klar.) 

PEYGAMBER‹M‹Z‹N fi‹KAYET‹

Kuran’› dinin merkezine koymal› ve Peygamberimiz’e uyma-
n›n, Kuran’a uymakla olaca¤›n› bilmeli, Peygamberimiz’i ve dini-
mizi iftiralardan kurtarmal›y›z. Peygamberimiz’in Allah’›n huzu-
runda ümmetinden tek flikayeti ayette flöyle geçer:

Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ › devre d›fl› tuttu-
lar.

25- Furkan Suresi 30
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Gerçekten de Peygamberimiz’e uydu¤u söylenen birçok kiflinin
sergiledi¤i manzara budur. Sözde Kuran el üstündedir, kutsald›r,
fakat Kuran asl›nda hayata uygulanmayan, dini tek bafl›na belirle-
meyen bir kitap olmufltur ve yüzlerce dini kitaptan birine çevrilmifl-
tir. Kifliler dinlerini ilmihal kitaplar›ndan ö¤renmekte, Kuran ise
anlafl›lmak için de¤il, sadece seslendirilmek için okunmakta, böyle-
ce devre d›fl› tutulmaktad›r.

Tüm bu ayetler ve aç›klamalar, Kuran’›n dinin tek kayna¤› ol-
du¤unu baflta kendisinin aç›klad›¤›n› göstermektedir. ‹leride Ku-
ran’›n dinin biricik kayna¤› oldu¤una dair burada belirtmedi¤imiz
delilleri de konular›n içinde gösterece¤iz. Asl›nda Kuran’daki bu
ayetler, Kuran’›n tek kaynak oldu¤unu ve ‹slam’›n e¤er bir fley ‹sla-
m› olacaksa Kuran ‹slam› olmas› gerekti¤ine delil olarak yeterlidir-
ler. Peygamber’e iftira olarak uydurulan hadisler baflta olmak üze-
re, mezhepler, tarikatlar ve gelenekleri irdeleyerek, Kuran d›fl›nda
kaynak kabul etmenin sonunun nas›l felaket oldu¤unu gözler önü-
ne serece¤iz. Di¤er bölümlerle beraber, özellikle 27. Bölümü dik-
katlice okuman›z, Kuran’a göre Kuran’›n yeterli oldu¤unu anlama-
n›z› daha da iyi sa¤layacakt›r.
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Etraf›m›zda ‹slam ad›na sergilenen tüm ilkelliklerden, çirkinlik-
lerden ve çeliflkilerden görülenler, kitlelere acilen gerçek dinin

anlat›lmas›n›n ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir. Bu man-
zaradan rahats›z olan Muhammed ‹kbal 1920’lerde flöyle diyordu:
“E¤er biz ‹slam’›n bir üstün de¤erler sistemi oldu¤unu Müslüman
olmayanlara anlatmak istiyorsak, onlara her fleyden önce bizim ‹s-
lam’› temsil etmedi¤imizi söylemek borcunday›z.” ‹kbal’den daha
önceki y›llarda yaflayan Muhammed Abduh ayn› gerçe¤i kendi ke-
limeleriyle flöyle anlat›yordu: “‹slam denince akla problemler, ç›k-
mazlar ve çeliflmeler geliyorsa, bunun sebebi ‹slam de¤il Müslü-
manlard›r. Müslümanlar›n bu as›rda Kuran’dan baflka imamlar›
yoktur. Ezher’de okutulan ve benzeri kitaplar varoldu¤u müddetçe,
bu ümmet aya¤a kalkamaz. Ümmeti kald›racak ruh, ilk dönemde
hakim olan Kuran ruhudur. Kuran d›fl›nda her fley; Kuran’› bilmek
ve yaflamak aras›na konmufl engellerdir.” Mehmet Akif Ersoy ise
Kuran’a ra¤men dini yozlaflt›ranlar›n oluflturdu¤u manzaray› bak›n
nas›l tarif ediyor: “E¤er ‹slam’dan maksat Kuran’sa, ortada ‹slam
diye bir fley olmad›¤›n› söylemek durumunday›z. Çünkü Kuran bu-
gün göklere çekilmifl ve yeryüzündeki ‹slam’›n onunla ilgisi kalma-
m›flt›r.” Arap as›ll› Amerikal› Profesör ‹smail Faruki de ayn› mana-
ya gelen kendi tespitlerini flöyle aktarmaktad›r: “‹slam, ne bugünkü
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Müslümanlar›n tav›r ve yaflay›fllar›, ne ‹slam tarihinin flu veya bu
dönemi, ne de ‹slam ad›na kaleme al›nan flu veya bu kitab›n anlat-
t›klar›d›r. ‹slam Kuran’d›r.”

BU HAREKET POPÜL‹ST B‹R HAREKET DE⁄‹LD‹R

Genifl halk kitlelerinden ço¤u ‹slam düflünürüne kadar pek çok
kifli, bugün ‹slam ad›na sergilenenlerin düzeltilmesini ve ‹slam’›n
bunlar olmad›¤›n›n anlat›lmas›n› istemektedir. Bu hareket popülist
bir hareket de¤ildir. Yani bu hareket salt genifl kitleler Müslüman
olsun, insanlar ‹slam’› daha çok sevsin diye yap›lan bir hareket de-
¤ildir. Bu hareket, bugün sergilenen manzaran›n Allah’›n diniyle,
Allah’›n dininin tek kayna¤› Kuran’la çeliflmesi yüzünden oluflmufl-
tur. Amaç insanlar›n be¤enece¤i dinin de¤il, Allah’›n istedi¤i dinin
oluflturulmas›d›r. Sonuç olarak Kuran’›n anlatt›¤› din, insanlar›n
daha rahat yaflayabilece¤i, daha rahat etti¤i, daha çok sevgi ve tole-
rans dolu bir yap›dad›r. Bu yüzden de insanlar taraf›ndan daha çok
be¤enilmektedir. Ana gaye insanlar›n be¤enisi de¤ildir, bu, ana ga-
ye gerçekleflirken ortaya ç›kan sonuçlardan biridir.

Amac› insanlar›n be¤enisi olan hareket, dini Allah’›n istedi¤i gi-
bi de¤il; flahsi, kültürel görüfller ve siyasal amaçlar çerçevesinde fle-
killendirir. Frans›z devrimi sonucunda oluflan rönesans ve reform
da böyledir. Allah’a ait olmay›p sübjektif olan, yani insani olan hiç-
bir fley din olamaz.

HERKES MEZHEPS‹ZD‹

Peygamberimiz ve 4 halife döneminde Kuran d›fl›nda dini bir
kaynak yoktu (11. Bölüme bak›n›z). ‹nsanlar mezheplere ba¤l› ol-
madan do¤rudan Kuran’a ba¤l›yd›lar. Kuran’›n belirtti¤i flekilde di-
ni yaflar, Kuran’›n serbest b›rakt›¤› konularda kendi be¤eni, örf ve
al›flkanl›klar›na göre hareket ederlerdi. Kimse ben Sunniyim, Ha-
nefiyim, fiafiyim veya ben fiiiyim, Aleviyim, Caferiyim fleklinde gö-
rüfl belirtmiyordu. Onlar Müslüman›m diyor, rehberlerini Kuran
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görüp, bununla yetiniyorlard›. Peygamberimiz’in dönemindeki en
cahil bedeviler bile Kuran ayetlerinden anlay›fllar›na göre faydala-
n›yor ve Müslüman oluyorlard›. Bizim arzumuz da ayn› o günlerde
oldu¤u gibi Hanefi, fiii, Caferi, Sunni gibi etiketler kullanmadan,
mezheplere ba¤lanmadan sadece Müslüman olmam›z; de¤iflmeyen,
çeliflkisiz, akla, mant›¤a uygun ve Allah’›n uymam›z› istedi¤i Ku-
ran’a di¤er kaynaklara itibar etmeden tâbi olmam›zd›r. Böylece tek
Allah, tek din ve tek kitab›n oluflmas› ve Müslümanlar›n dine fatu-
ra edilen uydurmalardan ve bu paramparça tablodan kurtulmalar›-
d›r. O dönemdeki gibi olmam›z gerekir derken o dönemdeki gibi
Kuran’a uymal›, baflka dini kaynak tan›mamal›, tak›s›z Müslüman
olmal›y›z diyoruz. Yoksa Kuran’›n verdi¤i serbestlikleri o döneme
göre düzenlemek Kuran’›n dinine ilave yapmakt›r. Kuran’›n hüküm
getirmedi¤i konular›n Allah’›n bizi özgür b›rakt›¤› konular oldu¤u-
nu anlarsak, din diye bildi¤imiz yanl›fllar› düzeltebiliriz. Çünkü di-
nimizdeki bozulmalar en çok Kuran’›n bizi özgür b›rakt›¤› konular-
da k›s›tlamalar getirilmesi ile oluflmufltur (39. Bölümü okuyun).

Tüm bunlar› gerçeklefltirirken ilk önce Allah’›n bizden bunu is-
tedi¤ini anlamam›z laz›md›r. Bunun için kitab›n ikinci bölümünde
Kuran’›n tek kaynak oldu¤unu aç›klayan görüfllerin yeterli bir delil
teflkil edece¤ini zannediyoruz. Kuran’›n yeterlili¤ine dair bu bö-
lümde bahsetmedi¤imiz bir çok ayeti kitab›n di¤er bölümlerinde
göstermemiz zaten yeterli olan bu ayetleri daha da pekifltirecektir.
Bu bölümden sonra kutsala fatura edilen, do¤ru ile yalan›n birbiri-
ne kar›flt›¤› hadislerin geri dönüflü mümkün olmayan, yani do¤ru
ile yalan›n bir daha ay›rt edilemeyecekleri bir flekle girdiklerini an-
layaca¤›z. E¤er ki hadisler Kuran gibi dinin kayna¤› olsalard› bu, ‹s-
lam’›n geriye dönüflü mümkün olmayan tarzda bozuldu¤u manas›-
na gelecekti. Bu yüzden hadislerin dinin kayna¤› olamayaca¤›n›
göstermek hem dinimizi, hem de Peygamberimiz’i iftiralardan kur-
tarmak olmaktad›r. ‹leride hadislerin hem Kuran’la, hem kendi ara-
lar›nda, hem mant›kla çelifltiklerini, hem de Kuran’a ilaveler yapt›k-
lar›n› görece¤iz. Üstelik Peygamber’in ve 4 Halifenin hadisleri yaz-
d›rmama ve yakt›rma konusundaki tavr›n› görünce (4., 10. ve 11.
Bölümleri okuyun) Kuran d›fl›nda dini kaynak olabilecek hiç bir fley
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b›rakmaman›n ve Kuran’a gidip dini oluflturman›n hakl›l›¤›n› daha
da iyi anlayacaks›n›z. Uydurulan din ile indirilen dini ay›rt etmede-
ki yöntemimiz, indirilen dini (Kuran’›) ve uydurulan dini (hadisle-
ri, mezhepleri, fleyhleri) inceleyerek gerekli delilleri ç›kartmakt›r.
Allah’›n istedi¤i gibi akl› iflleterek ve beyyine yani aç›k delil üzere
olarak mevcut yap› de¤ifltirilmelidir. Bunun aksi körü körüne taklit
olur ki o da bizi karfl› oldu¤umuz yap›yla ayn› noktaya götürür.

PUTLAfiTIRILMIfi K‹fi‹LERDEN D‹N‹ KURTARALIM

Uydurmalar› aç›klay›p dini Kuran’›n denetimine teslim eder-
ken, adeta putlaflt›r›lm›fl, tart›fl›lmaz san›lan kiflilerin hegemonya-
s›ndan dini kurtarmak gerekir. Bu sa¤lanmadan Sunni ile Alevi, fiii
ile Hanefi, fiafi ile Caferi kucaklaflamaz. Daha do¤rusu herkes put-
laflt›rd›¤›, tart›fl›lmaz gördü¤ü insanlardan dinini kurtar›p, tek tart›-
fl›lmaz olarak Kuran’› ilan edecektir ki herkes Sunnili¤inden, Alevi-
li¤inden, fiiili¤inden, Hanefili¤inden kurtulup bir tek Müslüman
olabilsin. (Bu arada biz de kelime manas› olan gerçek sünnete tabi
olma konusunda Sunni, Hz. Ali’yi sevme manas›nda fiii ve Alevi’yiz.
Fakat bizim karfl› oldu¤umuz bu kavramlar›n sözlük anlam› de¤il,
sosyolojik olarak kazand›klar› anlam ve ‹slam’›n içinde oluflturduk-
lar› Kuran’a ilavelerle dolu olan mezhepsel yap›lard›r.)

Ve derler ki “Rabbimiz biz efendilerimize, büyüklerimize
itaat ettik de böylece onlar bizi yoldan sapt›rd›lar.”

33- Ahzab Suresi-67

Yani Sunni olanlar Ebu Hanife’yi, fiafi’yi, Malik’i, Hanbel’i
kutsallaflt›r›p, din kurucusu haline getirmekten kaç›nmal›lar, “Ebu
Hanife 99 defa Allah’› rüyas›nda görecek kadar büyük insand›” flek-
linde hezeyanlardan kurtulmal›lar. (Bu inan›lmaz iddiay› Ça¤r› Ya-
y›nlar›’n›n F›kh› Ekber kitab› 321. sayfada ve Ebu Hanife’yi öven
birçok yaz›da görebilirsiniz.) Bu arada bu mezhep imamlar›yla be-
raber Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud ve di¤er hadisçiler de
eserleriyle Kuran’›n önünde oluflturduklar› kalabal›¤a son vermeli-
ler. fiiiler de bizim imamlar›m›z masumdur, onlar hiç hata yapmaz-
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lar deyip adeta imamlar›na Peygamber’in ve Kuran’›n vas›flar›n› ve-
ren hareketlerinden vazgeçmeliler; Kuran d›fl›nda kaynak, Peygam-
ber d›fl›nda din önderi tan›mamal›lar. Aleviler de kutsallaflt›rd›klar›
dedelerini de¤il, Kuran’› dini kaynak olarak önlerine almal›lar, Pey-
gamber’in soyundan olman›n kimseye bir üstünlük getirmedi¤ini
bilmeliler. Kuran’da Hz. ‹brahim’in babas›n›n, Hz. Lut’un kar›s›-
n›n nas›l sap›tt›klar› anlat›lmaktad›r. Peygamber’ler hayattayken bi-
le yak›nlar› kimi zaman kurtulamazken, Peygamber’in bilmem kaç
göbek öteden torununun torunlar›n›n torunlar›nda üstünlük ara-
mak ve bunu yaparken Kuran’›, Allah’›n bize rehber, rahmet ve
herfleyin aç›klay›c›s› olarak gönderdi¤i kitab› (16 Nahl Suresi 89)
unutmak olacak fley de¤ildir. Her mezhebin güzel yapt›¤› bir fleyi
de unutmayal›m. Her mezhep di¤erinin hatalar›n›, di¤erinin eksik-
lerini çok iyi anlamaktad›r. Sunniler, fiiilerin mezhep imamlar›n›
masum ilan edip onlara körü körüne tabi olmalar›n› çok mant›kl›
elefltirirler. Fakat sonra kendi imamlar›n›; Hanefi’yi, fiafi’yi, Ma-
lik’i, Hanbel’i tart›fl›lmaz k›ld›klar›n›, din diye Kuran yerine onlara
tabi olduklar›n› unuturlar. Bir mezhebe göre bir farz› yerine getire-
nin, di¤er mezheplere göre haram iflledi¤i birçok husus ortaya ç›kar
ve sen Hanefi isen bu do¤ru, fiafi isen flu, Hanbeliysen öbürü do¤-
ru derler ve Allah’›n indirdi¤i din bir iken bir sürü din olufltururlar.
(14. Bölümdeki Mezhepler k›sm›n› okuyun.) fiiiler’in mezhep
imamlar›n› yüceltmelerini çok iyi alg›layan göz ne yaz›k ki kendisi
de aynen bir imam bulup ona tabi olmufltur, ama ayn› göz onu far-
keder, kendini farketmez. Ona sap›k der, kendisine ise yegane kur-
tulacak olan f›rka, mezhep diye bakar. Evet belli kiflilere tabi olu-
yorsan›z, nedir sizin fark›n›z? Ço¤unuza göre kendi tabi oldu¤unuz
kifli en üstün kifli, di¤erleri ise sap›kt›r. Peki hangi kritere ve neye
göre? Kriteri Kuran alsayd›n›z, zaten Kuran d›fl›nda dini otorite, di-
ni hüküm koyucu aramaman›z gerekirdi. Sorun da zaten burada,
Kuran’› dinin tek kayna¤› yapm›yorlar. Birbirlerini k›nay›p, ayn›
hatalar› kendileri yap›yorlar.
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D‹NC‹ VE D‹NS‹Z YOBAZLIK

Kuran okunan vahiy olarak, Yarat›c›m›z’›n din ad›na bizden is-
tediklerinin, ulaflt›rd›¤› mesajlar›n toplam›d›r. Kuran zaman›n de¤i-
flimiyle oluflacak yeni durumlara da uygun olacak Allah’›n vahyidir.
De¤iflim kaç›n›lmazd›r, ama yeni oluflan flartlara cevap vermek Al-
lah’›n kitab›n›n mucizesidir. Bu mucizevi durum ‹slam’›n reforma
ihtiyaç hissetmemesini sa¤lar. Fakat iki zümre, dine karfl› ç›kan din-
sizlik yobaz› ve uydurulmufl dini bir türlü b›rakmak istemeyen din-
ci yobaz›n güçleri bu uydurulmufl dine ba¤l›d›r. Dinci yobaz s›k› s›-
k›ya uydurmalar›na sar›l›rken, di¤eri iflte dininiz budur diyerek
prim yapmaya, içinden ç›k›lmaz sistemi gösterip, insanlar› dinden
kaç›rmaya çal›fl›r. Dinci yobaz da kendi d›fl›ndakileri cehennemlik
ilan ederek uydurmalar›na daha çok sar›l›r. Görüldü¤ü gibi bu iki
zümrenin de sermayesi ayn›, ama kullan›mlar› farkl›d›r. Bu yüzden
Kuran’a giderek dinin düzenlenmesinden en çok bu iki grup rahat-
s›z olur. Din düflman› yobaz, dine sald›racak materyalleri elinden
al›nd›¤› için bozulacakt›r. Dinci yobaz ise gelene¤e dönüfltürülmüfl
yap›s› elinden al›nd›¤› için k›zacak ve aforozlama, cehennemlik ilan
etme mekanizmalar›na sar›lacakt›r. Gelenekçi din ad›na bu aforoz-
lar› yapanlar›n üniversitede kürsüsü olan profesörler; tarikatlar›n,
hiziplerin bafllar› olmas›; geleneksel yap›n›n sözde ayd›n yazarlar›
olmas› bizi flafl›rtmamal›d›r. Kuran bize sosyolojik bir vaka olarak
bir fikir ileri sürüldü¤ü zaman o fikre ilk önce mevcut yap›n›n siv-
rilmifllerinin, elitlerinin karfl› ç›kaca¤›n› ders vermektedir. Bu yüz-
den kürsüsünde y›llarca geleneksel dini savunanlar, tarikat›n› gele-
neksel yap› üzerine oluflturan fleyhler, kendi otoriteleri sars›lacak,
y›llarca emek verdikleri karizmalar› depreme u¤rayacak korkusuyla
Kuran’›n ‹slam’›na ilk sald›ranlar olacaklard›r. Hz. ‹sa’y› öldürme-
ye kalkanlar›n Yahudi din adamlar›n›n önde gelenleri oldu¤u flek-
lindeki tarihsel dersi hat›rlamam›z, Kuran’›n ‹slam›’na karfl› sava-
flanlar›n din adam› vasf›yla ortaya ç›k›fllar›na flafl›rmam›z› engelleye-
cektir. Dine, din istismarc›s›n›n verdi¤i zarar› hiçbir fley vermemek-
tedir. Bunu Müslümanlar›n ço¤u, H›ristiyan engizisyonlar›n›n in-
sanlar› din d›fl› ilan etmelerinde, papazlar›n günah ç›karmalar›nda
çok iyi görür. Fakat ayn› göz ne yaz›k ki kendi istismarc›s›n›n insan-
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lar› cehennemlik ilan etmesinde, Kuran’a ilave yeni din oluflturma-
s›nda ayn› hassasiyeti göstermez. Evet H›ristiyan papazlar nas›l di-
ni kendilerinin tekeline almak için insanlara zulmettilerse, ayn› zu-
lüm bizim dinimizde de olmufltur. Falanca papaz›n kerametleri, üs-
tünlükleri, o yüzden dinlenmeleri gerekti¤inin hikayeleri nas›l H›-
ristiyanl›kta anlat›lm›flsa; bizde de falanca fleyhlerin, imamlar›n, ev-
liyalar›n kerametleri, üstünlükleri, rüyalar›nda Allah’› bile gördük-
leri, bu yüzden onlara uyulmas› gerekti¤i anlat›lm›flt›r.

Bize düflen, Arap-Emevi saltanat›n›n kendi flahsi görüfllerini di-
ne fatura ederek bafllatt›klar› yozlaflt›rmaya, Kuran’a giderek son
vermektir. Böylelikle insanla çeliflik hale getirilen din insanla bar›fl-
t›r›lacakt›r. Çözüm yolu reform de¤il; Kuran’a uygunlu¤u ve dönü-
flü hayata geçirmek, uydurulan sahte kutsallar› reddetmektir. Bu ha-
reket mezhepleri birlefltirme hareketi de de¤ildir. Zaten uydurma-
n›n birleflmesi de olmaz. Din tektir ve uydurma olanlar at›lacakt›r.
Mezhepler üstü, uydurmalara dayanmayan Kuran, temel ve tek dini
kaynak olarak ortaya ç›kmal›d›r. Emeviler ve Abbasiler Allah’›n dini
olan ‹slam’da reform yapm›fllard›r ve s›rf ‹slam olan dini Hanefi ‹s-
lam›, fiafi ‹slam› gibi isimlere dönüfltürerek Allah’tan olan› insansal
olana çevirmifllerdir. Bugün yap›lmas› gereken, Allah’›n dininde re-
form de¤il, olsa olsa uydurulan dinde reformdur; yani yeniden yap›-
lanmad›r. Bu da asl›nda bir reformdan ziyade öze dönüfltür.

AH D‹YANET, VAH D‹YANET

Türkiye aç›s›ndan olaya bakarsak Sunni a¤›rl›kta olan Diyanet
kurumunun düzenlenmesi en önemli flart olarak gözükmektedir.
Ne yaz›kt›r ki sorulara Kuran’a dayanarak de¤il; Sunni f›kh›na,
mezheplerin ‹slam›na dayanarak cevap veren Diyanet’e göre hura-
fe deyince akla türbelere bez ba¤lamak, türbelerde mum yakmak
gibi fleyler geliyor. Kendisi g›rtla¤a kadar hurafelere bo¤ulmufl kay-
naklara gönderme yapan Diyanet’in, hurafe deyince s›rf bu tarz
fleyleri anlamas› ne ac›! Ayr›ca imam hatip liselerinde ve ilahiyat fa-
kültelerinde Sunnili¤in Hanefi kolunun hegemonyas› a¤›rl›ktad›r.
Bu mezhepçi anlay›fl ise kitlelerin Kuran’la aras›na mezhep duvar›
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örmektedir. (Yaz›n›n ilerleyen bölümlerinde Kuran’›n ‹slam› ile
mezheplerin ‹slam› aras›ndaki uçurumu daha iyi görece¤iz.) ‹mam
hatip liselerinde yetiflen Sunni-Hanefi din görevlileriyle bu mez-
hepsel anlay›fl›n devam› sa¤lanmakta ve Hanefi imamlarla en ücra
köylere kadar Kuran’›n dini yerine; ilmihal kitaplar›ndan, mezhep-
lerden ö¤renilen din yay›lmaktad›r. Diyanet kurumundan, ilahiya-
ta, imam hatiplere kadar her yer tek yanl› Hanefi mezhebinin ö¤re-
tileriyle doludur. Bu yüzden baflta bu kurum ve kurulufllar›n de¤i-
flikli¤e u¤ramas› zorunludur. Yoksa daha uzun y›llar hurafe deyince
bez ba¤lanan, mum yak›lan türbelerden baflkas›n› anlamayaca¤›z.
Ülkemizin ikinci büyük mezhebi ise Aleviliktir. Cami ile ayn› ma-
naya gelen ve ayn› kökten türeyen “Cem evi” terimiyle bu mezhe-
bin ibadet yeri bile de¤ifltirilmifltir. Sunniler ile Aleviler aras›nda
evlilikler yasaklanmakta, bu iki mezhebin taassubuyla bir çok kifli
birbirinin cenazesine bile gitmemektedir. Mezhep taassuplar›n›n
dini getirdi¤i nokta apaç›k ortadad›r. Irkç› ayr›l›ktan daha tehlikeli
bir fitneyi ba¤r›nda tafl›yan bu ayr›l›¤›n kanaatimize göre tek ilac›
herkesin mezheplerini b›rak›p, yaln›z Kuran’›n etraf›nda toplanma-
s›, Kuran’›n helalini helal, haram›n› haram bilip, di¤er her türlü
otoriteyi reddetmesidir. Yoksa ne Hanefi Alevi olur, ne de Alevi
Hanefi. Hele geleneksel ‹slam’›n yanl›fl izahlar›ndan dolay› geçmifl-
te yap›lan katliamlar düflünülürse, bu tamamen imkans›zd›r. Tek ç›-
kar yol, Allah’›n de¤iflmemifl kayna¤› olan ve ortak sayg›nl›¤a sahip
tek kayna¤› olan Kuran’›n etraf›nda birleflmek; dedeler,fleyhler,
imamlar yerine Kuran’› otorite yapmakt›r.

SUNN‹ MEZHEPLERE GÖRE
ÖLDÜRÜLMES‹ GEREKENLER

Diyanet’e gelince, Diyanet ‹flleri dini konulardaki aç›klamala-
r›nda yöntemini belirlemelidir. E¤er ki Diyanet ‹flleri’ne göre Ha-
nefi mezhebi dinen geçerli bir mezhepse her konuda bu aç›kça or-
taya konmal›d›r. Örne¤in kad›nlarla ilgili konularda: Erke¤in tüm
vücudu cerahat olsa kad›n›n bu cerahat› yalayarak temizlese de er-
ke¤in hakk›n› ödeyemeyece¤ini, kad›n›n tek bafl›na 90 km’den faz-
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la seyahatinin haram oldu¤unu, kad›n›n boflanma hakk›n›n olmad›-
¤›n›, kad›nla erke¤in el s›k›flmas›n›n haram oldu¤unu, kad›n›n sesi-
nin bile erkekler taraf›ndan duyulamayaca¤›n›, kad›n›n kalkt›¤› ye-
re s›cakl›¤› geçmeden oturulamayaca¤›n› da Diyanet ‹flleri aç›kla-
mak zorundad›r.(21. ve 22. bölümde kad›nlar hakk›ndaki uydurma-
lar› okuyacaks›n›z.) Yine Sunni mezheplere göre ‹slam dinini de¤ifl-
tiren öldürülür. “Mürtedin katli vaciptir.” ifadesi ile belirtilen bu
hüküm her Müslüman ailede do¤up, sonradan kafir olan için geçer-
lidir. Yani Türkiye’deki herhangi bir kifli dinsiz olursa Sunni mez-
heplere göre öldürülür. Hanefi mezhebine göre namaz zorla k›ld›-
r›l›r, oruç zorla tutturulur. Namaz k›lmayan dövülür ve k›lmaya
bafllayana kadar hapsedilir. (Di¤er 3 Sunni mezhepte öldürülür.)
Ayr›ca Sunni mezheplere göre kiflinin kafir olmas› çok kolayd›r.
Örne¤in “Kad›n ile erkek el s›k›flamaz.”, “Kad›n tek bafl›na 90 km
den uza¤a gidemez.”, “Kad›n erke¤in cerahat kapl› vücudunu yala-
yarak temizlese de erke¤in hakk›n› ödeyemez.” gibi hükümlerin ve-
ya bunlarla ilgili hadislerin herhangi birinin saçma oldu¤unu söyle-
yen de Sunni mezheplere göre kafir olur. E¤er bir Müslüman, bir
alimi be¤enmeyip ona alimcik derse kendini Müslüman sansa da
Ehli Sünnet din bilginlerine göre kafirdir (Bak›n›z Ahmed Ziyaed-
din Gümüflhanevi, Ehli Sünnet ‹tikad›). Bu kifli “Ben Müslüman›m”
diyorsa da Hanefi mezhebine göre kafirdir ve öldürülmesi gere-
kir.(Çünkü Müslüman aileden do¤up sonradan kafir oldu¤u için
mürteddir.) Yani Hanefi mezhebinin dinen geçerli bir kurum oldu-
¤unu düflünen bir kifli, Türkiye’nin çok büyük bir k›sm›n›n dinen
öldürülebilece¤ini de savunmak zorundad›r. Dini anlamada yöntem
çok önemlidir. Siz e¤er Sunni-Hanefi mezhebini savunuyorsan›z,
Hizbullah gibi terör örgütlerine nas›l k›zars›n›z? Bu örgütler kendi
terörlerini meflrulaflt›racak birçok izah› Hanefi mezhebinden, di¤er
Sunni veya fiii kaynaklardan, hadis kitaplar›ndan bulacaklard›r.
Sunni-Hanefi mezhebinde kiflinin ne kadar kolay kafir ilan edilebil-
di¤ini ve sonra öldürülmesine karar verilebildi¤ini flu olaydan anla-
yabiliriz:
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KABAK SEVM‹YORUM D‹YEN‹N KELLES‹ G‹DER

Ebu Yusuf, Hanefi mezhebinin 3 kurucusundan biridir ve Ebu
Hanife’den sonra ikinci en önemli adam›d›r. Bir gün Ebu Yusuf
“Peygamber’imiz kabak severdi.” der. Bu laf› söyledi¤i ortamda bu-
lunan bir kifli bu laf›n üstüne “Ben kabak sevmiyorum.” der. Ebu
Yusuf “Peygamber’in sünneti olan bir fleyi sevmeyen Peygamber’e
karfl› gelmifl olur, Peygamber’e karfl› gelen Allah’a karfl› gelmifl
olur.” der. Allah’a karfl› gelen kafirli¤e dönmüfl olaca¤› için Ebu Yu-
suf bu flahs›n kellesinin kesilmesi için muflamba ve k›l›ç ister. Kabak
sevmem izah›na tövbe eden adam kellesini zor kurtar›r. Bu olay
Hanefi mezhebini savunan kitaplarda Ebu Yusuf’un dini konularda
ne kadar titiz oldu¤una delil olarak anlat›l›r (Bak›n›z Ahmed Ziya-
eddin Gümüflhanevi, Ehli Sünnet ‹tikad›, Sayfa 80).

Ey Diyanet ‹flleri’nde çal›flanlar! Siz e¤er bir kurucusunun “Ka-
bak sevmem.” diyen kiflinin öldürülmesini dinen gerekli gördü¤ü
bir mezhebi do¤ru buluyorsan›z, Hizbullah gibi terör örgütlerini
neden hatal› buluyorsunuz? E¤er ki dini anlamada yönteminiz Ha-
nefi mezhebinin ç›kar›mlar›n› savunmaksa o zaman tüm bu izahla-
r› savunmak zorundas›n›z. Bizim yöntemimiz belli: Biz din Kuran’a
eflittir, Kuran dinin tek kayna¤›d›r diyoruz. O yüzden bu yöntemi-
mize dayanarak Kuran’da geçmeyen ve Kuran’a ayk›r› olan Hane-
fili¤in, Sunnili¤in tüm bu izahlar›na karfl› ç›k›yoruz. Sizin yöntemi-
niz ne? Örne¤in Kurban bayram›nda “Hanefi mezhebine göre kur-
ban kesmek vaciptir.” diyorsunuz. Bu izah›n›zla Hanefi mezhebine
göre bir hususu aç›klamay› dinle özdefllefltiriyorsunuz. O zaman
Hanefi mezhebine göre insanlar› dövmenin, hapsetmenin, kesme-
nin de ne zaman vacip oldu¤unu aç›klay›n. Sizin yönteminiz ne?
Yöntemsiz din anlafl›l›r m›? Yöntemsiz dini aç›klamaya kalkmak
kendi görüflünü dinsellefltirmekten baflka nedir? Biz uyar›yoruz.
E¤er ülkemizde Sunnili¤e ve Hanefili¤e göre dinin anlafl›lmaya ça-
l›fl›lmas› durdurulmazsa, ülkemiz sürekli din ad›na ortaya ç›kan te-
rör ile u¤raflmak zorunda kal›r. Hanefilik ve Sunnili¤in ne oldu¤u
aç›kça ortaya konmal›d›r ve baflta Diyanet ‹flleri Kurumu bu mez-
hebin hegemonyas›ndan kurtar›lmal›d›r.
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OSMANLI’DAN M‹RAS KALAN
MEZHEPÇ‹ Z‹HN‹YET

Diyanet ‹flleri’ndeki çal›flanlar tahminimizce teröre karfl›d›r. Fa-
kat Hanefi mezhebinin izahlar›n›n (tüm Sunni ve fiii ‹slam’›n da)
teröre olanak tan›d›¤› da gerçektir. Tüm dünyadaki ‹slam ad›na ya-
p›lan terör de iflte bu mezhep ç›kar›mlar›na, uydurma hadislere da-
yanmaktad›r. Siz ne kadar iyi niyetli olursan›z olun savundu¤unuz
sistemi objektif olarak de¤erlendirmek ve ortaya koymak zorunda-
s›n›z.

Ne yaz›k ki ülkemiz Osmanl› döneminden beri mezhepçi ‹s-
lamc› görüflle yönetildi. Osmanl› padiflahlar› Sunnili¤in halifesiydi-
ler ve Sunnili¤in dört mezhebinden biri olan Hanefi mezhebinden-
diler. Bu tarihsel süreçte dinimiz bu topraklarda Hanefi mezhebi ile
eflitlendi. Bugün din ad›na ortaya konan kad›na bak›fl aç›s›ndan, iba-
detlere kadar her husus bu mezhebin izahlar›n›n etkisi alt›ndad›r.
(Mezheplerin kökleri de Emevi, Abbasi dönemlerine kadar gider.
13. Bölümü okuyunuz.) ‹flte yap›lmas› gereken reform bu uydurma
sistemdedir (Mevcut tüm mezheplerdedir). Fakat yap›lan bu refor-
ma dinde reform denmez. Çünkü bu hareket dinin özüne, kayna¤›-
na (Kuran’a) döndürülüflüdür. Allah’›n sisteminde reform (de¤iflti-
rerek yeniden yap›land›rma) düflünülemez. Çünkü Allah’›n sözleri-
ni, Allah’›n hükmünü insanlar de¤ifltiremez. Sunni mezheplerin,
Hanefili¤in dinimizde yapt›¤› de¤ifliklik (reform) ve bunun sonucu
ortadad›r. Yapmam›z gereken; Hanefi mezhebinin izahlar›n› red-
detmek ve Kuran’a gidip kad›na bak›fl aç›s›ndan namaza, din ad›na
her konuyu Kuran’dan ç›karmak, böylece dinimizi Kuran’a göre
yap›land›rmakt›r. E¤er biri bize dini bir konuda bir ç›kar›m, bir hü-
küm söylerse; “Bu izah›n› neye göre yap›yorsun?” diye sormal›y›z.
‹zah e¤er Kuran’a dayand›r›lm›yorsa din ad›na bir fley ifade etmez.
‹ster fleyh olsun, ister müftü olsun, dini izahlar, a¤z›ndan ç›kt›klar›
kiflinin makam›na göre de¤il, Allah’›n kitab› Kuran’da dayanaklar›
olmas› sebebiyle geçerlilik kazan›rlar. 

REFORM DE⁄‹L KURAN’A DÖNÜfi 53

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



KURTULUfi FORMÜLÜ

Tüm bu felaketlerden kurtuluflun formülü çok basittir: Allah’›n
kitab› Kuran’› ele al›p, geri kalan her fleyi bir kenara b›rakmak.
Tüm ibadetleri, dini ahlak›, insanlar aras› iliflkilerdeki dini gerekle-
ri; yani hem teoriyi, hem hayat›n prati¤ini Kuran’a giderek ö¤ren-
mek. Kuran’da geçmeyen hususlar›n dinle alakas› olmad›¤›n›, Ku-
ran’›n aç›klamad›¤› konularda Allah’›n kendi tercihimizi belirleme
hakk›n› bize verdi¤ini bilmek. Hiçbir mezhebe yüz vermemek,
Müslüman ismi d›fl›nda hiçbir isme gerek duymamak. Böylece tek
Allah, tek din, tek kitap etraf›nda birleflmek.
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Kitab›n ikinci bölümünde Kuran’›n dini kaynak olarak yeterli
oldu¤unu, Kuran’›n d›fl›nda baflka bir kayna¤a ihtiyaç olmad›-

¤›n› gördük. Bu bölümde hadislerin toplan›fl›, Peygamberimiz’in
hadisleri yazd›rmad›¤› gibi konular› irdeleyerek, Kuran d›fl›nda di-
nin ikinci kayna¤› neden olamayaca¤›n› bir kez daha görece¤iz.
Peygamber’e iftira olarak nakledilen hadislerin Kuran’la, mant›kla
ve kendi içlerindeki çeliflkisini ise 6.,7., 8. bölümlerde görerek so-
nuca bak›p, Kuran d›fl›nda baflka kaynak araman›n felaketine flahit-
lik edece¤iz.

Hadis kelimesinin sözlükte “söz, haber” manalar›na geldi¤ini
görüyoruz. Sünnet ise “izlenen yol, al›fl›lm›fl yol, adet” manas›na
gelir. Halk aras›nda yayg›n olarak kullan›m›na göre Peygamber’in
söyledi¤i iddia edilen sözlere “hadis”, Peygamber’in davran›fl bi-
çimleri, hareket tarzlar› oldu¤u iddia edilen davran›fllara ise “sün-
net” denir. Kuran’daki hadis kelimesinin kullan›m tarz›n› da bu bö-
lümde görece¤iz.(Sünnet kavram› ve kelimesinin kullan›m› için 16.
Bölüme bak›n.) Davran›fl biçimleri sözlerle aç›kland›¤›, aktar›ld›¤›
için hadis ve sünnet terimlerinin birbirlerinin yerine kullan›ld›¤›n›
her hadis ve sünneti inceleyen kitapta görebiliriz. Örne¤in Lübnan
Üniversitesi’nden Dr. Subhi es Salih kitab›n›n giriflinde bunu flöyle
aç›klamaktad›r: “Hadisçilerce hadis ve sünnetin, biri di¤erinin ye-
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rinde kullan›lan iki kelime oldu¤u kabul edilmifltir. Hadis ve sünnet
ifadelerinden, bir sözün, bir hareketin, bir takrinin veya bir s›fat›n
Peygamberimiz’e izafesi anlafl›lmaktad›r.” Bu yüzden kitab›m›zda
hadis veya sünnet dedi¤imiz zaman bu ikisini birbirinin yerine dü-
flünebilirsiniz.

Hadisleri incelemeye Peygamberimiz’in dönemine giderek ve
sonra yavafl yavafl kendi dönemimize gelerek bafllayal›m. Peygam-
berimiz’in hadis yaz›m›na izin vermedi¤ini, kendi sözlerinin yaz›-
m›n› yasaklad›¤›n› hadisçiler bile kabul etmektedir. En do¤ru kabul
edilen iki hadis kitab›ndan biri olan Müslim’de ve Hanbeli mezhe-
binin kurucusu ‹bni Hanbel’in Müsned’inde flu hadisi rivayet ede-
rek Peygamber’in kendi sözlerinin yaz›m›n› yasaklad›¤›n› kabul
ederler. “Benden Kuran d›fl›nda hiçbir fley yazmay›n. Kim benden
Kuran d›fl›nda bir fley yazm›flsa imha etsin.” (Müslim, Sahihi Müs-
lim Kitab-› Zühd, Hanbel, Müsned 3/12, 21, 33) Darimi’deki hadis
ise flöyledir: “Sahabe Allah’›n elçisinden sözlerini yazmak için izin
istediler. Ancak onlara izin verilmedi.”(Darimi, es-Sünen) El Ha-
tib’teki hadis flöyledir: “Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yan›m›-
za geldi ve yazd›¤›n›z fley nedir? dedi. Senden iflitti¤imiz hadisler
(sözler) dedik. Hz. Peygamber Allah’›n kitab›ndan baflka kitap m›
istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’›n kitab› yan›nda baflka
kitaplar yazd›klar› için yoldan ç›kt›lar.” (El Hatib, Takyid, sayfa 33)
Tirmizi’den de bunu ö¤renebiliriz: “Allah elçisinden sözlerini yaz-
mak için izin istedik, bize izin vermedi.” (Tirmizi, es-Sünen, K.
‹lm, sayfa 11)

Hadisleri inceleyen kitaplarda olsun, hadisin dinin kayna¤› ol-
du¤unu iddia eden kitaplarda olsun Peygamber’in kendi sözlerinin
yaz›m›n› yasaklad›¤› kabul edilir ve bunun hadislerle Kuran’›n ka-
r›flmamas› için oldu¤u söylenir. Oysa gelenekçi ‹slam’› savunanlara
göre hadislerden de ayn› Kuran gibi hüküm ç›kart›lmal›d›r. Yani
hadisler de Kuran gibi dinin kayna¤›d›r. Peki dinin kaynaklar›ndan
biri de hadis ise Peygamber nas›l olur da hadis yaz›m›n› yasaklar,
insanlar›n dini eksik ö¤renmelerini, sözlerine yalan kat›lmas›n›,
sözlerinin bir k›sm›n›n unutulmas›n› göze al›r? Kuran’da kalemle
yaz› yazmaya dikkat çekilir; vasiyetin, borcun yaz›lmas› söylenir.
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E¤er hadisler dinin kayna¤› ise vasiyetler ve borç bile yaz›l›rken,
Peygamber’in dinin kayna¤›n›n yaz›lmas›n› engellemesi hiç müm-
kün müdür? E¤er Peygamber dinin bir kayna¤›n›n kayda geçmifl
olmas›n› engellemiflse, dinin tam ve eksiksiz bir flekilde ö¤renilme-
sini engellemifl olmaz m›? ‹leride görece¤imiz gibi birçok hadis uy-
durulmufltur. E¤er ki hadisler dinin kayna¤› olsayd›, Peygamber
onlar› yazd›racakt› ve flu anda oldu¤u gibi hadislerin içine onbinler-
ce yalan kar›flmam›fl olacakt›. Oysa Kuran ayetlerinden anlad›¤›m›z
gibi Kuran yeterlidir. Bunu da en iyi anlayan flüphesiz Peygam-
ber’imiz Hz. Muhammed’dir. Görüldü¤ü gibi Peygamber’in sün-
neti (davran›fl tarz›) hadislerin Kuran’a ilaveler yapan kitaplar ola-
rak yaz›lmas› de¤il, hiç yaz›lmamas›d›r. Peygamber hadis yazd›rma-
makla kalmam›fl, üstelik bunu yasaklam›flt›r. Yani hadis yazmak
Peygamber’in tavr› olmad›¤› gibi üstelik bir yasa¤›d›r. Basiret sahi-
bi Peygamber’imiz insanlar›n detaysever, Peygamber’leri ilahlaflt›-
r›c›, mezheplere bölünmeye müsait karakterlerini bildi¤inden, bun-
lara yol açacak hadis yaz›m›n› yasaklam›flt›r. Bugün gelinen nokta
Peygamberimiz’in basiretini bir kez daha takdir etmemizi gerektir-
mektedir. S›rf Peygamber’in hadis yaz›m›n› yasaklamas› bile anla-
maya niyeti olanlar için yeterlidir.

HAD‹SLER‹N SAYISAL ÇOKLU⁄U

Ahmed Emin, hadis uydurmac›l›¤›n›n tablosunu gösteren flu ze-
ki tespiti yapar: “‹lginçtir ki e¤er hadisleri aç›klay›c› bir flekilde ele
alacak olsak piramit biçiminde oldu¤unu görürüz. Piramidin tepesi
Allah’›n elçisinin dönemi olup afla¤›ya indikçe piramidin eni artmak-
tad›r. Piramidin temeline vard›¤›m›zda Peygamber döneminden ne
kadar genifl oldu¤unu farkederiz. Halbuki makul olan tersidir. Çün-
kü Peygamber’in yan›nda olanlar hadisleri (Peygamber’in söyledik-
lerini) en çok bilenlerdi. Sonra onlar›n ölümüyle hadisleri bilenlerin
say›s› azalacak ve bu flekilde üstteki piramit ters flekilde geliflecekti.
Ama bizler Emevi dönemindeki hadislerin bu dönemdekilerden da-
ha kabar›k oldu¤unu görüyoruz.” (Ahmed Emin, Duhaul ‹slam) Ba-
z› hadis bilginlerinin iddias›na göre 2 milyon hadis vard›r. En do¤-
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ru hadis kitab› olarak gösterilen Buhari’nin kitab›ndaki hadisleri 600
bin hadis aras›ndan, Müslim’in ise 300 bin hadis aras›ndan seçtikle-
ri söylenir. Ebu Davut kitab›ndaki hadisleri 500 bin hadisten, mez-
hep kurucusu olan Malik Muvatta’s›n› 100 bin hadisten, ‹bni Han-
bel ise Müsned’ini 750 bin hadisten seçti¤i söylenir. Peygamberi-
miz’in afla¤› yukar› 23 y›l Peygamberlik yapt›¤›n› düflünürsek:
23x365=8395 gün Peygamberlik yapm›fl olur. Toplam 2 milyon ha-
dis oldu¤u söylendi¤inde Peygamberimiz’in Peygamberlik yapt›¤›
her gün bafl›na 200’den fazla hadis düfler. Herhangi bir kifliye bir y›l
önce en çok beraber vakit geçirdi¤i kiflinin; babas›n›n, çocu¤unun,
kar›s›n›n veya kocas›n›n hadislerini (sözlerini) ve yapt›klar›n› yazma-
s›n› söyleyelim. Aradan bir y›l geçmesine ra¤men yaz›lan adetleri
gördü¤ümüzde, Peygamberimiz’in vefat›ndan iki yüz y›l sonra, gün
bafl›na iki yüz adet rivayet edilen sözlerin toplam say›s›ndan bile
bunlar›n içinde ne kadar çok yalan oldu¤unu anlayabiliriz. Tüm bu
hadis kitab› yazarlar›n›n tüm bu hadisleri ezbere bildikleri ve kendi-
lerince en do¤ru gördükleri hadisleri seçtikleri söylenir. Hadisçile-
rin kaç hadis bildiklerini söyleyebilmeleri için tüm hadisleri bir yere
yaz›p saymalar› gerekirdi, yoksa kimse ezbere 600 bin hadis bildi¤i-
ni iddia edemez. Türkçe konuflan bir toplulu¤a kaç tane kelimeyle
Türkçe konufltuklar›n› soral›m, afla¤› yukar› kimsenin tam cevap ve-
remedi¤ini görürüz. Say› 600 bin gibi rakamlara t›rmand›¤›nda in-
san›n ezberindekini saymas› ise imkans›zlafl›r.

HAD‹SLER D‹N‹N KAYNA⁄I OLSAYDI
D‹N‹M‹Z EKS‹K OLURDU

Zaten bunun do¤ru oldu¤unu düflünürsek durum daha da kor-
kunçtur. Müslim sahih olan, yani kesin do¤ru oldu¤u kanaatine var-
d›¤› her hadisi kitab›na almad›¤›n› söyler (Müslim, 1. cilt, sayfa 28).
Müslim’in mant›¤›na göre hadisler dinin kayna¤›d›r, fakat kendisi
her do¤ru bildi¤i hadisi kitab›na almaz. Yani bu mant›¤a göre dini-
miz eksik olur. Müslim’in atlad›¤› bir hadisi, baflka birinin atlama-
d›¤›n›n garantisi olmad›¤›na göre, gelenekçi mant›k kendi kendini
eksik ilan eden bu izah› kaynaklar›nda tafl›maktad›r. Hadisler dinin
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kayna¤›d›r diyen Buhari 600 bin hadis bilip 6000-7000 tanesini ya-
ni %1’ini kitab›nda yazm›flt›r. Geriye kalan % 99’u ise bunlara ih-
tiyac›m›z olmad›¤›na veya bunlar›n güvenilir olmad›klar›na kanaat
getirip kitab›na almam›flt›r. E¤er hadisler dinin kayna¤› olsalard›
biz tamamen Buhari’nin insaf›na ve seçme yetene¤ine kalm›fl ola-
cakt›k. E¤er hadisler gerekli olsayd›, %99’luk kesimde, gerekli olan
hadisin olmamas› imkans›z oldu¤una göre, hadisleri dinin kayna¤›
kabul eden zihniyete bakarsak dinimiz geri dönülemeyecek ve dü-
zeltilemeyecek flekilde eksik olurdu. Buhari öldü¤üne ve bize ulafl-
t›rmad›¤›, yazmad›¤› %99’luk kesimi bildi¤i iddias›nda bulunan
kimse olmad›¤›na göre biz eksik bir dinin üyeleri olmufl olurduk.

Buhari’nin 600.000 hadis bildi¤i iddias›n› ele alal›m. Buhari’nin
hayat›nda hiçbir ifl yapmad›¤›n›, hiç uyumad›¤›n› ve her hadisin
do¤rulu¤unu, nakil zincirinin sa¤laml›¤›n› anlamak için her hadise
2 saat ay›rd›¤›n› düflünelim. S›rf bu süre 130 y›ldan fazlad›r. Oysa
bazen bir hadisin, bir zincirinin, bir halkas›n›n sa¤laml›¤›n› anla-
mak için günlerce seyahat edildi¤i iddias›n› düflünürsek, Buhari’nin
bildi¤i tüm hadislerin do¤rulu¤unu test etmesi binlerce y›la bile
s›¤mazd›. K›sacas› Buhari’nin ve di¤er hadisçilerin bildikleri tüm
hadislerin sa¤laml›¤›n› test edip, içinden en sa¤lamlar›n› seçtikleri
iddias› ak›l d›fl›d›r.

Kuran bafl› sonu belli bir kaynakt›r. Oysa hadiste insanlar: “Bir
tane duydum”, “Bir tane de flu var” diyerek hadisleri ço¤altm›fllar-
d›r. Hadislerin içine çok uydurma girmesinin en büyük sebeplerin-
den biri hadislerin bafl› ve sonu belirsiz bir kaynak olufludur. Allah’a
flükür ki Allah bizi Kuran d›fl›nda baflka kayna¤a muhtaç k›lmad›.
Biz de Allah’›n bu lütfu sayesinde eksiksiz, tastamam bir dinin üye-
leriyiz. Fark›nda olarak veya olmayarak bizi eksik, belirsiz ve çelifl-
kili bir dine mensupmufluz gibi gösterenlerin, Peygamber’e fatura
ederek Kuran’›n önüne koydu¤u bu uydurmalarla dolu hadisleri
atal›m ki, Kuran tek bafl›na ortaya ç›ks›n ve çeliflkisiz, tastamam di-
nimizin biricik kayna¤› olarak bizi ayd›nlats›n.
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PEYGAMBER‹M‹Z‹N YAZILMASINI YASAKLADI⁄I
HAD‹SLER NASIL K‹TAPLARA DÖNÜfiTÜ?

Peygamberimiz’in hadis yaz›m›n› yasaklama fleklindeki tavr›,
Peygamberimiz’in vefat›ndan sonra dört halife döneminde; yani
Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali döneminde de de-
vam etti. Bu 4 halifenin hadis yazma giriflimlerini nas›l durdurduk-
lar›n›, yaz›lan hadisleri nas›l yakt›klar›n› kitab›m›z›n 11. Bölümün-
de ayr›nt›lar›yla görece¤iz. Peygamber döneminde olan olaylara fla-
hit olanlar›n bunlar› anlatmas›, Peygamber’le sohbet edenlerin bu
sohbetlerdeki konuflmalar› birbirlerine aktarmalar› do¤al, s›radan
bir olay gibi görülebilir. Oysa sahabelerin, Peygamber’den bir fley
duydu¤unu iddia edene flahitlerini sormalar› ve tüm bu sohbetlerin
yaz›m›n› yasaklamalar›, Peygamber’deki basiretin, kendisinden
sonra da devam ettirildi¤ini, ileri görüfl ile hadislerin dini nas›l de-
jenere edebilece¤ini ve yüzeysel bir bak›flla do¤al olarak alg›lanabi-
lecek bir davran›fl›n, asl›nda ileride nas›l bir felakete yol açaca¤›n›
gördüklerini gösterir. Çünkü dört halife döneminde de hadis yaz›-
m› yasakt›. Yani dört halife, do¤rulu¤unu kendilerinin bildikleri bir
çok Peygamber sözünün yaz›m›na Peygamber’in vefat›ndan hemen
sonra bu sözler zihinlerde henüz tazeyken izin vermediler. ‹zin ve-
rildi¤ini iddia eden olursa “Hani, bu dönemde yaz›l› olan kitap ne-
rede?” diye sorun, hiçbir fley gösteremediklerini göreceksiniz.

Harevi flöyle der: “Ne sahabe (Peygamber’i görenler) ne de ta-
biyun (Peygamber’i görmeyen ama sahabe görenler) hadisleri yaz-
m›yorlard›. Ama söz olarak aktar›yorlard›. Basit yaz›l› bir kaç met-
nin d›fl›nda bunun bir istisnas› yoktur. ‹lmin kaybolup, uleman›n
ölüp gitmesinden korkulunca, Ömer bin Abdülaziz, Ebu Bekr el
Hazm’a bir mektupla hadisleri araflt›r›p, yazmas›n› emretti.” Yeni
halife Yezid bin Abdülmelik ise Ömer bin Abdülaziz ölünce Ebu
Bekr el Hazm’› ve onunla çal›flanlar› bu görevden ald›. Sonra Hali-
fe Hiflam, ez Zuhri hadislerini ilk toplayan kifli olarak kabul edilir.
Mahmud Ebu Reyye tüm bu geliflmeleri ayr›nt›lar›yla anlat›rken
bask› ortam›na da de¤inir: “Hadislerin toplanmas›yla emrolunan
tabiyun bunu ancak bask› alt›nda kabul etmifllerdir. Zira yaflanan
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tarz ve Sahabe’nin hadisleri toplamamas›, onlar› böyle bir fleye gi-
riflme hususunda oldukça s›k›nt›ya sokuyordu. Ez Zuhri’nin flu sö-
zü nakil edilmifltir: Biz hadisi yazmaktan hofllanm›yorduk. Ne var ki
o yöneticiler bizi buna zorlad›lar.” (Mahmut Ebu Reyye, Muham-
medi Sünnetin Ayd›nlat›lmas›)

Oysa gelenekçi ‹slam’›n hadisçileri, Emevi Dönemi’ni bile dü-
zenli bir tasnif dönemi olarak kabul etmezler. Varolan yazmalarda
hadis, f›k›h, fliir, haber gibi farkl› farkl› konular, do¤ruluk derecesi
irdelenmeden kar›fl›k bir flekilde yaz›lm›flt›r. Gazali (Peygam-
ber’den sonraki ikinci kufla¤›n) hadis yaz›m›n› kötü gördü¤ünü ve
kendileri gibi sonrakilerin de ancak hadisleri ezberlemelerini söyle-
diklerini nakleder. (Gazali, ‹hyay› Ulumiddin, 1. cilt, sayfa 79) Ha-
dislerin ayr› ayr› ele al›n›p bu konuda müstakil eserlerin verildi¤i ilk
dönem Abbasiler dönemidir. Hicri ikinci asr›n sonlar›nda elimize
geçen bu tarzdaki tek çal›flma Maliki mezhebinin kurucusu Malik’in
Muvatta’s›d›r. (‹bni Ferhun, ed dibae el Muzehheb kitab› sayfa
25’te Malik’in Muvatta’da onbine yak›n hadis toplad›¤›n›, bu hadis-
leri gözden geçirip her sene içinden ay›klad›¤›n›, sonunda çok az
kald›¤›n›, biraz daha yaflasa hepsini atabilece¤ini anlat›r.) Hemen
ard›ndan Hanbeli mezhebinin kurucusu ‹bni Hanbel’in Müsned’i
gelir. Hicri 241 y›l›nda vefat eden Hanbel’in kitab›nda da, Muvat-
ta’da da sahih, zay›f ay›r›mlar› yap›lmadan, o günlerde sürüklenen
rivayet selinin içindeki her fleyin, ciddi bir ay›r›m gözetilmeden ki-
taplar›na girdi¤ini görüyoruz.

Buhari’den önce hadisleri do¤ruluk derecelerine göre ay›rma ça-
bas› dahi olmam›flt›r. Sahih ve zay›f fleklindeki hadis ay›r›m çabas›
Buhari ile bafllar. Hadislerin incelenmesi sonucu bu çaban›n gerekli
sonucu vermeye yetmedi¤ini görüyoruz. Meflhur hadisçilerden Bu-
hari hicri 256’da, Müslim hicri 261’de, Tirmizi hicri 279’da, Ebu
Davud hicri 275’de, Nesei hicri 303 y›l›nda, ‹bni Mace hicri 273’de
vefat etmifllerdir. fiiilerin hadis kitaplar› ise farkl›d›r ve Sunniler de,
fiiiler de birbirlerinin hadis kitaplar›n› geçerli kabul etmezler. fiiile-
rin hadis kitaplar›n›n oluflumu daha da ileri tarihlere rastlar. Meflhur
fiii hadisçilerinden Kulani hicri 329’da, Babuvay hicri 381’de, Cafer
Muhammed Tusi hicri 411’de, El Murtaza hicri 436’da vefat etmifl-
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tir. Örne¤in Osmanl› padiflah› 2. Mahmut’un söyledi¤i iddia edilen
bir söz, hiçbir tarih kitab›nda kaydedilmemifl olsayd› ve s›rf kulaktan
kula¤a iletilme yoluyla günümüze gelseydi, bu söze ne kadar güve-
nebilirdik? Üstelik bu sözün sadece bir kifliden, o bir kiflinin baflka
birinden, onun da birinden... fleklinde 2. Mahmut’a kadar tek bir
zincirle bize ulaflt›r›ld›¤› söylenseydi bu söze kim inan›rd›? Oysa
1839’da vefat eden 2. Mahmut’tan günümüze kadar geçen süre,
Peygamberimiz’in vefat›yla meflhur hadis kitaplar›n›n ilk yaz›lan›
aras›nda geçen süreden çok daha azd›r. Kimi meflhur hadis kitapla-
r›n›n yaz›ld›¤› zaman ile Peygamberimiz’in vefat› aras›nda geçen sü-
re ise bu sürenin 2 kat›ndan da fazlad›r. 5. Bölümde görece¤imiz bir-
çok sebepten dolay› en meflhur hadisçiler kitaplar›n› yazd›klar›nda,
onbinlerce hadis ay›klanamayacak tarzda uydurulmufl bulunuyordu.
Bu hadis kitaplar›n›n Kuran, mant›k ve di¤er hadislerle çeliflen bir-
çok hadis içermeleri ve hem yöntemleri, hem naklettikleri hadisler-
le kendi aralar›nda da çeliflmeleri, Kuran d›fl›nda baflka kaynak ara-
man›n felaketini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Daha evvel
bahsetti¤imiz piramid bu kitaplar yaz›ya geçti¤inde uydurmalar ile
fliflmiflti. Bu hadisçiler ise, Peygamber’in ve 4 Halifenin yolunu izle-
yip onlar gibi hadis yaz›m›na karfl› ç›kacaklar›na; ‹slam alemine bü-
yük zarar veren, Peygamber’in uygulamas›na ayk›r›yken sözde Pey-
gamber sevgisi k›l›¤›nda, yalan yanl›fl birçok sözü hadis diye yazd›-
lar. Unutmayal›m ki Hz. ‹sa’y› ilahlaflt›ran H›ristiyanlar›n da maze-
retleri Hz. ‹sa’ya sevgileridir. Fakat mazeretleri ayn› bizim hadisçi-
lerin mazeretleri gibi kabahatlerini örtmeye yetmez.

SAHABEN‹N HATASIZLI⁄ININ ‹LANININ
HAD‹S NAKL‹NDEK‹ ZARARLARI

Sahabe kelimesi; Peygamberimiz’le hiç konuflmasa bile -uzak-
tan dahi olsa- Müslüman olarak Peygamberimiz’i gören herkes için
kullan›l›r. Buhari’nin yapt›¤› bu tan›m genel kabul görmüfltür.
Meflhur hadis kitaplar›nda, cerh ve tadil ad› alt›nda hadis duyulan
kiflilerin do¤ru sözlülü¤ü, haf›zas›, inanc› sorgulan›r. Oysa Hicri 3.
asra kadar ben flundan, flu bundan, bu ondan duydu diye yap›lan na-
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killerdeki, aradaki tüm bu, flu ve o’lar›n binlercesinin dürüstlü¤ü,
haf›zas› ve di¤er özelliklerinin s›nanmas›na kimsenin ömrü yetmez.
Ebu fiame bu hususta flöyle der: “Hadis nakil edenler hakk›ndaki
görüfller o kadar farkl›l›k kazanm›flt›r ki, tek bir nakilci baz›lar›na
göre müminlerin emiri, baz›lar›na göre ise insanlar›n en yalanc›s›
olarak nitelenebilmifltir.” Örne¤in ‹krime, Buhari ve meflhur birçok
hadisçiye göre çok muteber bir nakilci iken, Müslim’e göre yalan-
c›d›r. Bunun örnekleri çoktur. Fakat örnekler içinde kanaatimce en
ilginci geleneksel ‹slam’›n en meflhur hadis kitab›n›n yazar› Buha-
ri’nin, geleneksel ‹slam’›n en büyük mezhebinin bafl› Ebu Hanife’yi
gayri-sika yani güvenilmez ilan edip, ondan tek bir hadis dahi nak-
letmemesidir. En ünlü hadisçiye göre en ünlü mezhebin kurucusu
güvenilmezdir, fakat geleneksel ‹slam’›n taklitçi zihniyetine göre
bunlar en güvenilir, en mübarek iki kiflidir. Cerh ve tadildeki, yani
hadis rivayet edenlerin güvenilirli¤i hakk›ndaki tart›flmalarda çelifl-
kili izahlar en az hadislerdeki çeliflkiler kadar çoktur. Bunlar›n ço-
¤unun gereksiz ve s›k›c› olmas›ndan dolay› detaylara daha fazla gir-
miyoruz.

Yaz›n›n bafl›na dönersek, tüm bu hadisler önce nakil zincirleri-
nin sonunda sahabeye atfedilir, daha sonra Peygamber’den duyul-
du¤u söylenir. Sahabelerden sonraki kifliler, bir sonuç al›namasa
dahi, hiç olmazsa tart›flma konusu olmufllard›r. Oysa sahabe isimle-
ri geçince sahabeden duyulan söz, sahabe oldu¤u söylenen kiflinin
kim oldu¤una bak›lmadan do¤ru kabul edilir. Kuran’›n hiçbir ye-
rinde Peygamber’i her görene güvenilece¤ine dair bir izah yoktur.
Bilakis Peygamberimizin etraf›ndaki “Müslüman›m” diyenlerin bir
ço¤u Kuran’da elefltirilir. Münaf›klar›n, Müslümanlar›n aras›na gir-
di¤i de Kuran’da belirtilir. 9- Tevbe Suresi 101. ayette Peygam-
ber’in dönemindeki ikiyüzlülerin hepsini Peygamber’in bile bilme-
di¤i söylenir. Peki Peygamber’in bile bilmedi¤i ikiyüzlüleri (müna-
f›klar›) hadis imamlar› nas›l bilmifllerdir? Hadis nakil ettikleri kifli-
lerin bu bahsedilen münaf›klardan biri olmad›¤›n› nas›l iddia ede-
ceklerdir? Yoksa Kuran’da, Peygamber’in hayattayken bilemedi¤i
söylenilen kiflileri, bu mezhep imamlar›, bu kifliler öldükten 200 y›l
sonra m› bilebiliyorlar? Peygamber’in vefat›ndan sonra sahabelerin
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bir k›sm›n›n di¤erleriyle savafl›, birbirlerini kafirlikle ithamlar› da
her sahabe oldu¤unu söyleyene güvenilemeyece¤ini gösterir. Oysa
sahabeyi tart›flmas›z do¤ru kabul eden zihniyet, sahabeyle aralar›n-
daki zincirlerde bir çok yanl›fl de¤erlendirme yapt›klar› gibi, saha-
beyi toptan do¤ru kabul edip yine hata yapm›fllard›r. G.H.A. Juyn-
boll’un dikkat çekti¤i gibi, e¤er tüm sahabenin güvenilir oldu¤u id-
dias›n›n yanl›fll›¤› kan›tlan›rsa, bütün hadis mant›¤› çökecektir.12.
Bölümde baz› hadis uydurucular›n› incelerken bu konuyu teferru-
atl›ca görece¤iz.

MANA ‹LE HAD‹S NAKL‹N‹N GET‹RD‹KLER‹

Hadislerin ne kadar güvenilir oldu¤unu anlamak için günümüz-
de ana okulunda oynanan bir oyunu bir de biz deneyelim. On, yirmi
kelimelik bir hadisi alal›m ve yedi, sekiz kiflinin bu hadisi kulaktan
kula¤a söylemesini sa¤layal›m. Acaba bu hadisler ne kadar do¤ru ola-
rak iletilecektir? Hadis naklinde ise bu hadislerin hem metin, hem
nakil zincirleriyle ezberlenip, yüzlerce y›ll›k süreçte da¤,tepe,çöl ara-
s›nda, kulaktan kula¤a seyahat etti¤ini unutmayal›m. Daha evvel say-
d›¤›m›z hadislerin kas›tl› uydurulma sebeplerini, hadis nakil zinciri
olmayan hadislere nakil zincirlerinin uyduruldu¤unu yok saysayd›k
tüm hadis zincirlerinin do¤ru, tüm hadis nakilcilerinin iyi niyetli ol-
du¤unu varsaysayd›k bile hadisler güvenilir olmazd›. 

Hadisler konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan halktan bü-
yük bir kesim, hadislerin Peygamber’in a¤z›ndan ç›kt›¤› flekilde ke-
limesi kelimesine bize ulaflt›r›ld›¤›n› zannederler. Hadislerin içinde
do¤ruyla yalan›n kar›flm›fl olmas› bir yana, hadislerin Peygamberi-
miz’in a¤z›ndan ç›kt›¤› flekliyle bize ulaflt›r›ld›¤›n› hadisçiler bile id-
dia etmez. Buhari baflta olmak üzere birçok hadisçi, hadisin mana-
s›n›n muhafaza edilmesinin yeterli oldu¤unu, as›l metinin ezberlen-
mesinin flart olmad›¤›n› kabul etmifllerdir. Bu ise hadislerin içine
birçok kimsenin kendi görüflünü sokmas›, tam anlayamad›¤› halde
anlayamad›¤›n› anlamayanlar›n, hadis metnini bozup manay› da
bozmalar› gibi sonuçlar do¤urmufltur. Her nakilci, hadisin metnini
ak›lda tutabilecek güçte bir haf›zaya sahip olmad›¤›ndan da akl›nda
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kalan› nakletmifl, bu da dilden dile anlam kaymalar›na sebebiyet
vermifltir. Tüm bu sak›ncalara ra¤men Buhari, en büyük iki Sunni
mezhep olan Hanefi ve fiafii mezheplerinin bafllar› Ebu Hanife ve
fiafii de mana ile rivayeti yeterli görmüfllerdir.

Peygamberimiz’in en genifl toplulu¤a konufltu¤u an›n Veda
Hutbesi oldu¤unu ve burada yüz binden fazla kifli oldu¤unu tüm
hadisçiler kabul eder. Yüz binden fazla kiflinin flahit oldu¤u bu hut-
benin ayr› ayr› metinlerde, nas›l farkl› farkl› oldu¤unu görmemiz,
mana ile hadis naklinin; hadis uydurmac›l›¤›n›n, en sa¤lam hadis ol-
mas› beklenen veda hutbesinde bile nas›l tahrifat yapt›¤›n› gösterir.

Mana ile hadis nakli olabilir denilince, hadisin bafl›n› sonunu
duymamak da önemli mana kaymalar› yapm›flt›r. Ebu Hureyre’den
“U¤ursuzluk üç fleyde olur: Ev, kad›n ve at” diye Peygamber’e ha-
dis nispet etti¤ini duyan Hz. Aifle: “Allah’a yemin ederim ki Allah’›n
elçisi bunu asla söylememifltir. O ancak flunu söylemifltir. Cahiliye
ehli flöyle derlerdi: U¤ursuzluk flu üç fleyde olur; ev, kad›n ve at.”
Görüldü¤ü gibi Hz. Aifle’ye nispet edilen ve Ebu Hureyre’ye yap›-
lan bu itiraz; mana ile hadis rivayeti mümkündür deyip bafl›n›, so-
nunu, durum ve flartlar› nakletmeden yap›lan hadislerin yol açt›¤›
felaketlere bir örnektir.

Sayd›¤›m›z tüm bu koflullardan dolay› hadisçilerin benzer ölçü-
lerle hadis toplayanlar› bile bir çok hadiste ihtilaf etmifllerdir. Bu-
hari’nin birçok hadisi Müslim’e göre yanl›fl, Müslim’in birçok hadi-
si de Buhari’ye göre yanl›flt›r. Hele dört mezhebin kurucular› Ebu
Hanife, fiafi, Malik ve Hanbel’in hadislere bak›fl› ve de¤erlendiri-
flinde sahih, zay›f, hasen tipi ayr›mlar da yoktur. Dört imam kendi
ak›llar›na yatan hadisleri, Kütüb-i Sitte’yi (6 meflhur hadis kitab›)
yazan hadis imamlar›n›n ölçülerine rivayet etmeksizin mezhepleri-
ni kurmufllard›r. Bunlardan en büyük mezhebin kurucusu Ebu Ha-
nife, hadis bilgisinin zay›fl›¤› ve hadisi de bir kenara b›rak›p kendi
görüflünü, reyi ön plana ç›karmas› yüzünden hadis imamlar›nca
elefltirilmifl ve Buhari taraf›ndan güvenilmez bir kifli olarak ilan
edilmifltir.
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HAD‹S NAK‹L Z‹NC‹RLER‹

Sahabenin hatas›z ilan edilerek, sahabelerin hepsinin do¤ru söz-
lü olduklar›n›n peflinen kabul edildi¤ini gördük. Hadis kitaplar›n›n
yaz›m›na kadar olan süreçte ne bir sahabe, ne de sahabeyi gören(ta-
biin) bir kimse yafl›yordu. Peygamber’den bu kitaplar›n yaz›m›na
kadar 6-7 nesil geçmiflti ve bir hadis nakledilirken, bu hadisi nakle-
den bu 6-7 kifliyle naklederdi.(Bu yöntem Buhari ile sistemli bir fle-
kilde bafllad› ve hadisler, hadisin kimden geldi¤i hiç bilinmeden
nakledildi. Buhari’nin hicri 200’lü y›llarda yaflad›¤› düflünülürse
Buhari’den önce olmayan bir metoda göre hadislerin nakil zincirle-
rinin ak›lda tutulmas› da hiç mant›kl› de¤ildir.) Hadis rivayetini ay-
n› flekilde elefltiren Kas›m Ahmed “Hadis ve ‹slam” kitab›nda flu iki
zinciri örnek gösterir:

1- Peygamber’imiz
2- Ömer ‹bni Hattab
3- ‹bni Vakkas
4- ‹bni ‹brahim et Taimi
5- Yahya ‹bni Said el Ensari 
6- Sufyan 
7- Abdullah ‹bni Zübeyir 
8- Buhari

1- Peygamber’imiz
2- Aifle
3- Urvan ‹bni Zübeyir
4- ‹bni Shiab
5- Ukail
6- El Baith
7- Yahya ‹bni Bukheir
8- Buhari

Bu hadisler nakil edildi¤inde Peygamber’den sonraki halkadan,
sonrakinden sonraki bile vefat etmiflti. Yani hadisçilerin hadis nakil
eden flah›slar›n do¤ru sözlü olup olmad›klar›n› tetkik edecekleri fla-
h›slar ölüydü. Bu yüzden mant›ks›z bir flekilde, tüm sahabeyi do¤ru
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sözlü bile kabul etseniz, sahabeden sonraki nesillerden de baya¤› bir
k›sm›, hadis kitaplar› yaz›ld›¤›nda vefat etti¤i için, do¤ru sözlü olup
olmad›klar›n›n kontrolü imkans›zd›r. Bu yüzden hadis yazarlar›n›n
cerh ve tadil ilmi dedikleri u¤rafl, mezardakilere uygulanamayaca¤›-
na göre, tamamen neticesiz bir u¤raflt›r.

Yaflayan kimselerin do¤ru sözlü olup olmad›klar›n› anlamak da
imkans›zd›r. Çünkü hadis kitaplar›n›n yaz›ld›¤› y›llarda Müslüman-
lar çok genifl bir co¤rafyaya da¤›lm›fl bulunuyorlard›. Hadis nakil
zincirlerinin yaflayan son halkalar›n›n hepsine de deve üstünde ulafl-
mak mümkün de¤ildir. Ulafl›lanlar›n do¤ru sözlü oldu¤unun anla-
fl›lmas› da mümkün de¤ildir. K›sa bir ziyaretle bir insan›n do¤ru
sözlü olup olmad›¤› nas›l anlafl›lacakt›r? Din gibi kesinlik gerekti-
ren bir olgu nas›l böyle sübjektif kriterlere dayand›r›labilir?

Görüldü¤ü gibi mezhepçi zihniyetin hadis imam› bir süper-
mendir. Öyle bir süpermendir ki; yüzbinlerce hadisi hem de nakle-
denleriyle ezbere bilir. Bunlar aras›ndan en do¤ruyu bizim için bu-
lur. Hadis zincirinde hiç görmedi¤i, kendileri daha do¤du¤unda öl-
müfl olanlar vard›r, ama olsun, hadis imam› onlar›n da do¤ru sözlü
oldu¤unu bilir. Emrinde helikopteri olan bir kiflinin bile ziyaret ede
ede bitiremeyece¤i kiflileri ayn› hadis imam› deve üstünde ziyaret
eder. Üstelik bir ziyaretle do¤ru sözlüyü, yalanc›y› ay›rt eder. Bun-
lar hadis imamlar›n›n bu kitaplar› yazmak için sahip olduklar› iddia
edilen özellikleridir. Bir de manevi üstünlük hikayeleri vard›r; ama
onlar› ne siz sorun, ne biz söyleyelim...

BU F‹K‹RLER‹ ‹LK B‹Z SÖYLEM‹YORUZ

Ben flundan duydum, flu bundan, bu ondan, o baflkas›ndan duy-
du fleklinde oluflan zincirdeki herkesin do¤ru sözlü oldu¤una kana-
at getiren hadisçi, hadisi, metnine bakmaks›z›n sahih(do¤ru) kabul
eder. Bu tip hadislere ahad hadisler, ahad haberler denmifltir. Bu-
hari ve Müslim diye adland›r›lan en do¤ru hadis kitaplar› ve di¤er
meflhur kütüb-i sitte kitaplar›n›, hep bu ahad hadisler oluflturur.
Gelenekçi ‹slamc› kendi uydurmalarla dolu görüflünü kabul ettir-

HAD‹SLER‹N (SÜNNET‹N) ‹NCELENMES‹ 67

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



mek için aforoz silah›na sar›l›r, Buhari ve Müslim’deki tek bir hadi-
si bile inkar edenin kafir olaca¤›n› ilan eder. Oysa Buhari ve Müs-
lim birbirlerinin birçok hadisini reddetmifllerdir. Gelenekçiye göre
onlar birbirlerine itiraz ederse, alimlerin ihtilaf› rahmet oldu¤u için
iyi olur, biz itiraz edersek kafir oluruz. fiiiler, Ehli Sünnetin hiçbir
hadis kitab›n› kabul etmezler. Mutezile’nin, Haricilerin hadislerin
yaz›lmas›na ve dini kaynak ilan edilmelerine itirazlar›, kelamc›lar-
dan hadislerin san› oldu¤unu söyleyenler, fiafi’nin Kuran d›fl›nda
kaynaklara baflvurmas› yüzünden Basra’da girdi¤i tart›flmalar, Mur-
cie f›rkas›ndan gelen tepkilerin hadislerin savunuldu¤u kitaplarda
geçmesi, hadis toplama döneminde hadisçili¤in gördü¤ü itirazlara
örnektir. Kuran’daki ‹slam’› savunup, hadislerin dinin kayna¤› ola-
mayaca¤›n› söyleyenlere: “Bunu ilk siz mi ak›l ettiniz? Niye bugü-
ne kadar kimse bunu söylememifl?” diye soranlar tarihte bahsetti¤i-
miz bu vakalardan habersizdirler. Hadisler ilk ç›kt›klar›ndan beri
dinin kayna¤› olamayacaklar›na dair itiraza u¤ram›fllard›r. Fakat
merkezi otoritenin bask› ve dayatmas›yla karfl› fikirler susturulmufl-
tur. Bu fikirleri ne ilk biz söyledik, ne de bu fikirler yeni türedi. Ha-
dissiz, yaln›z Kuran’a dayal› ‹slam bafltan beri var olan ‹slam’d›r. Bi-
lakis hadisler sonradan türemifl ve din diye yutturulmufllard›r.

Müslim’i, Buhari’yi adeta gelmifl geçmifl tüm ‹slam alimlerinin
kabul etti¤i, Peygamber’in a¤z›ndan ç›kan› hemen kaleme alm›fl ki-
fliler havas›nda sunanlar›n birço¤unun, hadislerin mana ile naklin-
den, bu nakil zincirlerine, hadislerin yaz›m yasa¤›ndan, hadisçilerin
birbirlerine itirazlar›na, baz› gruplar›n hadise toptan karfl› ç›kmala-
r›na kadar birçok konuyu bilmedi¤ini üzülerek gözlemliyoruz. Bil-
gilerine ra¤men mezhep taassubu ile bunlar› görmezden gelenlerin
oldu¤u da tabi ki ayr› bir gerçektir. Allah’a flükür ki Allah bizi bu
yalanlarla dolu, karmafl›k, içinden ç›k›lamayan, zan olan ciltlere
muhtaç etmedi ve her aç›dan yeterli olan Kuran’› indirdi.

ESBABI NUZUL HAD‹SLER‹

Kuran’daki ayetlerin inifl sebeplerini anlatan hadislere esbab›
nuzul hadisleri denir. 3. Bölümde gördü¤ümüz gibi Kuran yeterli,
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detayl›, aç›k ve din ad›na her hükmü kapsayan kitab›m›zd›r. Kuran
hiçbir hadise gerek duymaz, hadislerin ad›n› esbab› nuzul hadisleri
diye de¤ifltirmemiz hiçbir fleyi de¤ifltirmez. Kuran kendi kendini
aç›klar. Bir konuyu ö¤renmek istedi¤imizde Kuran’›n o konuyla il-
gili tüm ayetlerini karfl›m›za al›p, o konuyu ö¤renmemiz gerekir.
‹çinde onbinlerce yalan olan hadislerle Kuran’› flartlanm›fl flekilde
de¤erlendirmeye kalkmak, Kuran’›n berrakl›¤›n›, safl›¤›n› yalanla,
gereksiz olanla kar›flt›rmak demektir. Kuran’›n sesini net duymak
için di¤er frekanslardan gelen sesleri susturup, kula¤›m›z› yaln›zca
Kuran’a çevirmek zorunday›z.

Onlar›n sana verdi¤i her örne¤e karfl›n biz sana gerçe¤i ve
en güzel yorumu(ahsena tefsir) veririz.

25- Furkan Suresi 33

Allah en güzel yorumu kendisinin verdi¤ini söylemektedir. Ku-
ran’da “yorum” diye çevirdi¤imiz kelimenin Arapça orijinali “tef-
sir”dir. Günümüzde esbab› nuzul (Kuran ayetlerinin inifl sebebi)
hadisleri diye an›lan hadisler hep tefsir isimli kitaplar›n malzemesi
yap›lm›fllard›r. Allah tefsirin en güzelini(ahsena tefsir) kendisinin
verdi¤ini söylemektedir, Allah’›n dini, insanlar›n yazd›¤› tefsir ki-
taplar› olmaks›z›n tastamamd›r.

Üstelik esbab› nuzul hadisleri aras›nda yalan hadislerin oran
olarak di¤er hadislerden de daha çok oldu¤u kanaatindeyiz. Bu
alanda tefsir kitaplar›, sahih, zay›f endiflesi bile olmadan, hatta ‹sra-
iliyat(eski Musevi hikayeleri) oldu¤u aç›kça belli olan hadislerle
doldurulmufltur. Ayn› ayetin inifl sebebinin; bir kavle göre flöyledir,
di¤er kavle göre böyledir, bir baflka kavle göreyse... fleklinde birbi-
riyle alakas›z hikayelerle ayn› kitaplarda anlat›lmas› bu sahadaki uy-
durmalar›n çoklu¤unu gösterir. Bu konuda uydurmalar›n çoklu¤u o
kadar barizdir ki kendisi de hadisçi ve bir mezhep imam› olan Müs-
ned’in yazar› ‹bni Hanbel bile: “Esbab› nuzul konusunda tek bir
do¤ru hadis yoktur” der.

En önemli sorunlar›n bafl›nda ak›llar›n mezheplere ipoteklen-
mesi gelmektedir. Mezheplerdeki uydurmalar›n ve ak›l d›fl› izahla-
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r›n çoklu¤unu hat›rlad›¤›m›zda bunun korkunçlu¤u ortaya ç›kar.
Mezhepçi yaklafl›mla Kuran tefsiri yapanlar, Kuran’› mezheplerinin
do¤rultusunda aç›klamaya çal›flm›fl ve Kuran’›n metni ile ilgili ala-
kas›z aç›klamalar getirmifllerdir. Ayn› ayetin inifl sebebini birçok
farkl› biçimde anlatan esbab› nüzul hadisleri, mezhepçi tefsircilerin,
Kuran’› mezheplerine, flahsi fikirlerine uydurmalar› için engin bir
malzeme olufltururlar. Zaten bu esbab› nüzul hadislerinin birço¤u
hadis yaz›m› zaman›nda, Kuran’› kendi flahsi ve mezhepsel fikirleri-
ne uydurmak isteyenler taraf›ndan uydurulmufltur.

Elmal›l› Hamdi Yaz›r’›n tefsirinin girifl bölümünde Elmal›l›’n›n
resmi otoriteyle yapt›¤› bir antlaflma vard›r. Bu antlaflman›n 5.
maddesinde tefsirin Ehli Sünnet fikrine ve Hanefi mezhebine uy-
gun haz›rlanaca¤› kabul edilir. Prof. Dr. Mehmet Ayd›n’›n ifadesi-
ne göre ‹deolojik Tefsir, bizim daha çok kulland›¤›m›z ifadeye gö-
re Mezhepçi Tefsir anlay›fl› Elmal›l›’n›n daha ilk sayfalar›nda orta-
ya ç›kmaktad›r. Bilgisi ne kadar genifl olursa olsun, Allah’›n onay
vermedi¤i bir mezhebe zihinlerini ipotek edenlerin yapaca¤› tefsir
ne kadar isabetli olmufl olabilir? Hadisi dinin kayna¤› kabul edenle-
rin, Kuran’›, Kuran d›fl› uydurma kutsallarla aç›klama çabalar›, Ku-
ran’› Kuran’la alakas›z bir noktaya getirmekten baflka bir ifle yara-
mam›flt›r. Bu uydurma kutsallar›n ad› ister mezhep imam› olsun, is-
ter fleyh olsun, ister hadis olsun, ister esbab› nüzul olsun...

SALMAN RÜfiDÜ’NÜN fiEYTAN AYETLER‹ K‹TABI
ASLINDA fiEYTAN HAD‹SLER‹D‹R

Kuran’› esbab› nuzul hadisleriyle aç›klamaya kalkman›n ‹slam
dünyas›n›n bafl›na açt›¤› en büyük dert; din düflman› kiflilerin bu uy-
durmalar›, din gibi gösterip, dinimize sald›rmalar› olmufltur. Örne-
¤in Salman Rüfltü’nün kitab›n›n temeli bu tip hadislere dayan›r. Bu
uydurma hadislere göre bir gün Peygamber Kuran okurken fleytan
Peygamber’in bedeninin içine nüfuz edip, Peygamber’in a¤z›ndan
Lat, Menat, Uzza putlar›n› övmüfl ve onlar›n flefaatlar›n›n umuldu-
¤unu söylemifltir.(Garanik k›ssas› olarak bilinen bu olay› Tevilu
Muhtelifi’l Hadis kitab›nda ‹bni Kuteybe de kabul eder.)
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Hadislere göre, sonradan Peygamber’imiz Hz. Muhammed
bunlar› kendisinin de¤il fleytan›n söyledi¤ini aç›klam›flt›r. Birçok
Müslüman›n Salman Rüfltü’ye küfürler etmesine, Humeyni’nin
Rüfltü’nün öldürülmesine fetva vermesine ve bu olay›n ülkeler ara-
s› diplomatik krize yol açt›¤›na flahit olduk. Fakat hiç kimse kalk›p
da bu olay›n gerçek suçlusu olan bu hadisleri kitaplar›nda kullanm›fl
olanlar› k›namad›. Ne de olsa geleneksel ‹slam’daki bir görüfle gö-
re alime alimcik diyen bile kafir olur! Bu hadisleri savunan hadisçi-
lere de alim etiketi yap›flt›r›lm›flt›r bir kere. Yani bu hadisleri din
ad›na savunursan›z alim olur el üstünde tutulursunuz, Salman Rüfl-
tü gibi ayn› hadisleri dinsizlik ad›na kullan›rsan›z ise... Biz kendimiz
dine mal edilen uydurmalar› dinden atmazsak bunlar› malzeme ya-
pan ‹lhan Arsel’e, Turan Dursun’a, Salman Rüfltü’ye, Server Tanil-
li’ye ne kadar k›zabiliriz? Din ad›na çarp›k bir sistemi ortaya ç›ka-
ranlar, din düflmanlar›n›n türemesinde ve din düflmanlar›n›n bu
çarp›kl›klar› malzeme yapmas›nda günahs›z kalabilirler mi? 

P‹YASADAK‹ KURAN TEFS‹RLER‹

Kuran tefsiri diye piyasada sat›lan birçok kitab›n esbab› nuzul
hikayeleriyle dolduruldu¤unu görüyoruz. ‹lmihal kitaplar› nas›l din
ad›na bir fley ifade etmiyorsa, uydurmalarla Kuran’› ba¤daflt›rmaya
çal›flmak da Kuran’›n diniyle ba¤daflmaz. Di¤er yandan bu hikaye-
lerle, Kuran ayetleri sanki belli bir olay için inmifl, bölgesel, s›n›rl›
bir zaman dilimine hitap ediyormufl gibi bir hava verilmifltir. Bu da
Kuran’›n evrenselli¤ini, her döneme bakan izahlar›n› gölgeleyen
bir yaklafl›md›r. Kuran’›n izahlar› bir zaman dilimine ve tek bir hi-
kayeye indirgenemez. Kuran’›n tüm alemlere bir hat›rlatma oldu-
¤unu söyleyen 81- Tekvir Suresi 27. ayet ve Kuran’›n tüm insanla-
r›n do¤ruya iletilmesi için indirildi¤ini söyleyen 2- Bakara Suresi
185. ayet bu mant›¤› yalanlar. Allah istedi¤i zaman Kuran ayetleri-
nin inifl sebebini yine Kuran’da anlatm›flt›r. Örne¤in “Sana soru-
yorlar, de ki” fleklindeki ayetlerde, sorulara mukabil Kuran’›n ayet-
lerinin indi¤i yine Kuran’da bellidir. Allah’›n aç›klamad›¤› bizim
için gereksiz olanlard›r, din ad›na gerekli olan her fley Kuran’dad›r.
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Kuran’› yetersiz görenler ne yaz›k ki uydurmalara ihtiyaç duymufl
ve Kuran’›n berrak sesinin kötü frekanslarla kar›flmas›na sebep ol-
mufllard›r. Kuran Dünyan›n yuvarlakl›¤›ndan, Güneflin ve Dünya-
n›n hareketlerine, ceninin oluflumundan, denizin alt›ndaki sular›n
kar›flmamas›na kadar birçok konudaki izahlar›yla, bin dörtyüz y›l
öncesinden, günümüzün biliminin son as›rda farketti¤i gerçekleri
en güzel flekilde anlatarak mucizelerini sergiler. Kuran’›n tefsirini
hadislerle yapaca¤›m diye ortaya ç›kanlar ise ‹bni Kesir’in Bakara
Suresi 29. ayetini ve Kalem Suresi 1. ayetini tefsirindeki, afla¤›daki
mant›k d›fl› aç›klamas›nda oldu¤u gibi komik duruma düflmüfllerdir.

“Allah, yaratt›klar›n› yaratmak isteyince ince sudan buhar mey-
dana getirdi. Buhar suyun üzerinden yükseldi ve bu yükselen fleye
yükseklik manas›nda gök dedi. Sonra suyu kat›laflt›rd› ve ondan bir
tek yer meydana getirdi, sonra bu yerleri parçalad› ve onlar› iki
günde; pazar ve pazartesi günü yedi yer haline getirdi. Yeri bal›¤›n
üzerinde yaratt› ki bal›k Allah Teala’n›n Kalem suresinde: Nun ve
Kaleme andolsun ki diye söz konusu edilen Nun bal›¤›d›r. Bal›k su-
dad›r. Su ise kayal›¤›n üzerindedir. Kayal›k ise hiçbir bitki bitirme-
yen büyük bir tafl›n üzerindedir. Tafl ise, bir mele¤in s›rt›ndad›r,
melekte bir kayan›n üzerindedir, kaya rüzgard›r. ‹flte Hz. Lok-
man’›n “Ne gök vard›, ne yeryüzü, bal›k hareket etti ve k›m›ldad›,
yeryüzü sars›ld› ve üzerine da¤lar çekilerek durduruldu. Bunun için
da¤lar yeryüzünün üzerine oturtulmufltur” diye bahsetti¤i kaya bu-
dur.”

‹bni Kesir, Kuran Tefsiri

Tüm bu dünyay› bal›¤›n üzerinde ilan eden hadisçi görüfllerden
Kuran’›n d›fl›ndaki kaynaklar› bir kenara atmadan kurtulmak müm-
kün de¤ildir. Ayn› tablodan rahats›z olan Mehmet Akif Ersoy bak›n
fliirleriyle bu durumu nas›l yeriyor:

Hani vaiz diye geçinen maskara fleyler var ya
Der ki bir tanesi pefl-tahtay› yumruklayarak:
Dinle, dünya neyin üstünde duruyor hey avanak!
Yerin alt›nda öküz var, onun alt›nda bal›k;
Onun alt›nda da bir zorlu deniz var kayal›k,
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Öteden Kürd at›l›r: Do¤ru mu dersin be hoca?
Ne demek do¤ru mu dersin? Gidi cahil amuca!
Sözlerim basma de¤il yazma kitaptan tekmil
Kim inanmazsa k›z›l kafir olur böylece bil.
........

(Safahat)

Baflka bir fliirinde Mehmet Akif maskara diye nitelendirdi¤i ti-
pe flöyle çatar:

Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun.
Y›kt›n da din-i mübini yeni bir din kurdun.

Mehmet Akif bu din adam› tipini yererken hiçbir zaman ümit-
siz de¤ildir. Afla¤›daki m›sralarda ise uydurmalara karfl› çözümünü
flöyle dile getirir:

Do¤rudan do¤ruya Kuran’dan alarak ilham›.
Asr›n idrakine söyletmeliyiz ‹slam’›.

KURAN’DAN SONRA HANG‹
HAD‹SE ‹MAN ED‹YORLAR?

Bu alt bafll›¤›m›z 7- Araf suresinin 185. ayetidir. Ayetin Türkçe
çevirilerinde hadis kelimesinin yerine söz dendi¤ine de flahit olabi-
lirsiniz. Bu çeviri de tabi ki do¤rudur; çünkü Arapça hadis kelimesi
Türkçe söz kelimesinin karfl›l›¤›d›r. Bu ayette ve di¤er ayetlerde ha-
dis kelimesinin kullan›m› ve Kuran’a efl kaynaklar olarak uydurulan
sözlere hadis denmesi, Kuran’›n bir mucizesidir. Kuran dinin bafl›-
na bela olacak, Peygamber’e atfedilecek, dinin tek kayna¤›n› yüzle-
re ç›karacak hadislere mucizevi bir tarzda iflaret etmifltir. Peygam-
ber’e birçok yalan› atfeden hadisçiler, agval=sözler, ahber=haberler,
hikem=hikmetler veya baflka bir Arapça kelimeyi Peygamber’in
sözlerini belirtmek için kullanabilirlerdi. Her hususta çeliflen hadis-
çilerin bu sözlere oy birli¤iyle hadis deyip, Kuran’›n bu ayetlerinin
iflaretine girmeleri, Kuran’›n say›s›z mucizelerinden biridir.

Bu Kuran uydurulacak bir hadis(söz) de¤ildir. Aksine o
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önündekini tasdikleyici, her fleyi detayland›r›c›d›r. ‹nanan
bir topluluk için k›lavuz ve rahmettir.

12- Yusuf Suresi 111

Allah, Kuran’›n uydurulan bir hadis olmad›¤›n› söyledi¤i bu
ayette, kitab›n detayland›r›ld›¤› gibi geleneksel ‹slamc›lar›n bir tür-
lü anlayamad›klar› bir gerçe¤i de vurgular. Oysa gelenekçiler kita-
b›n detayl› oldu¤unu görmezlikten gelip hadisleri, gelenekleri, flah-
si görüfllerini Kuran’›n detaylar› yetersizmifl gibi dine sokarlar.
Bunlarda da hadisler baflroldedir. Oysa ayn› ayet Kuran’›n uydurul-
mufl bir hadis olmad›¤›n› söyleyerek, anlamaya niyeti olana mucize-
sini sergiler.

fiimdi sen bu hadise(söze) inanmazlarsa, belki de arkalar›n-
dan kendini eritircesine üzüleceksin.

18- Kehf Suresi 6

Ayetten, Peygamber’in insanlar inanm›yor diye üzüldü¤ü yega-
ne hadisin(sözün) Kuran oldu¤unu anl›yoruz. Peygamber Kuran
d›fl›nda bir hadise kimseyi davet etmemifltir. Hiç kimsenin kendi
hadislerini yazmas›n› da söylememifltir. E¤er Peygamber’in kendi
hadisleri de dinin kayna¤› olsayd› Peygamber’imiz onlar› da yazd›-
r›rd›, insanlar o hadislere inanmad›¤› için de kendisini eritircesine
üzülürdü. Peygamberimiz’in u¤runda mücadele verdi¤i tek hadis
Kuran’d›r. Kuran’›n hadis kelimesiyle belirtip uymam›z› istedi¤i tek
hadis de Kuran’d›r. Kuran kendisi d›fl›nda uymam›z gereken hiçbir
hadise iflaret etmez. E¤er Peygamber’in hadisleri(sözleri) de Kuran
d›fl›nda dinin bir kayna¤› olsalard›, Kuran bunu bir çok ayetle belir-
tirdi. Bu konuda tek bir ayet olmamas› ve hadis kelimesinin Ku-
ran’da gösterdi¤imiz flekliyle kullan›m›, günümüzdeki hadis kavra-
m›n›n sonradan uyduruldu¤unun aç›k bir delilidir.

‹flte bunlar, Allah’›n ayetleridir ki, onlar› sana gerçek ola-
rak okuyoruz. Hal böyleyken Allah’tan ve ayetlerinden
sonra hangi hadise inan›yorlar?

45- Casiye Suresi 6
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Allah ayette böyle sormaktad›r. Geleneksel ‹slam savunucular›,
Sunni ve fiii mezheplerinin taklitçilerinin hareket tarzlar›ndan ç›-
kan cevap ise flöyledir: Buhari’ye, Müslim’e, Oniki ‹mam›n hadisle-
rine(sözlerine), Ebu Davud’a, ‹bni Mace’ye inan›yoruz.

Kimin hadisi(sözü) Allah’tan daha do¤ru olabilir?

4- Nisa Suresi 87

E¤er do¤ru sözlüler iseler onun benzeri bir hadis getirsin-
ler.

52- Tur Suresi 34

Kuran’›n bu izah›na karfl› Ebu Davud adl› meflhur hadis kitab›n-
da Peygamber’in kendisine, Kuran ve benzeri hadis verildi¤i söyle-
nerek hadisler kurtar›lmaya çal›fl›l›r. Oysa bu söz hadisleri kurtar-
maya yetmez. Çünkü hadisler Kuran kadar de¤il, Kuran’›n hacmin-
den kat kat fazlad›r. Üstelik bu gelenekçi zihniyeti ifade eden hadis,
Kuran’›n benzeri bir hadis olamayaca¤›n› söyleyen yukar›daki ayet-
le çeliflmektedir.

‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, Allah yolundan bilgisizce sap-
t›rmak ve o yolu oyalanma arac› yapmak için hadis e¤lence-
si sat›n al›rlar. ‹flte böylelerine rezil edici bir azap vard›r.

31- Lokman Suresi 6

Ayn› surenin 7. ayetinde, ayetler bu flah›slara okundu¤unda yüz
çevirdiklerini görüyoruz. Ne yaz›k ki sadece Kuran’a dayand›rarak
bir hükmü söyledi¤imizde, mezhep taassubu yüzünden ayetleri
görmezlikten gelenler, bu ayetleri sadece musikisi için de¤il, anla-
mak için de okurlarsa aç›klamaya çal›flt›klar›m›z› daha iyi kavraya-
caklard›r. (26. Bölümdeki Recm konusu, Kuran’a ra¤men hadisi
Kuran’›n önüne geçirenlere iyi bir örnektir.)

Kuran’da Peygamberimiz’le iliflkili olarak hadis kelimesi sadece
iki defa ve afla¤›daki flekliyle kullan›lm›flt›r:

Ey inananlar yeme¤e ça¤›r›lmadan Peygamber’in evlerine
girmeyiniz... Yeme¤i yiyince da¤›l›n, bir hadise dalmay›n.
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Böyle davranman›z Peygamber’i rahats›z eder.

33- Ahzab Suresi 53

Hani Peygamber efllerinden birine gizli bir hadis söylemiflti.
Derken o bunu haber verip, Allah da ona bunu aç›¤a vurun-
ca, o da bir k›sm›n› aç›klam›fl bir k›sm›ndan vazgeçmiflti.

66- Tahrim Suresi 3

Görüldü¤ü gibi hadis kelimesi Peygamberimiz’le iliflkili olarak
iki defa geçer. Oysa buradaki kullan›m›n Sunni ve fiii mezhepçi gö-
rüflle hiçbir alakas› yoktur. Hadis kelimesini Hz. Muhammed Pey-
gamberimiz’in sözleri olarak kullanan iki ayetin iflareti, tart›flmam›z
aç›s›ndan çok önemlidir. Gelece¤i bilen Allah, hadis kelimesini
Sunnilerin ve fiiilerin iddia ettikleri gibi dini ö¤retiler için de¤il,
Peygamber’in kiflisel sözleri için kullan›r. Üstelik her iki yerde de
hadis kelimesi olumsuz bir ba¤lamda kullan›l›r. Sünnet kelimesi ise
Kuran’da tek geçerli sünnetin Sünnetullah (Allah’›n sünneti, Al-
lah’›n adeti) oldu¤u fleklinde geçer. (16. Bölümde görece¤iz.)

‹slam’›n di¤er kaynaklar›ndan biri olarak gösterilen icma keli-
mesi ve türevlerinin Kuran’daki geçifli de sürekli olumsuzdur. Bu,
Kuran’›n hadis ve sünnet kavramlar› gibi, icmay› da mucizevi bir fle-
kilde mahkum etti¤ini gösterir. (‹cma kelimesi ve türevleri için ba-
k›n›z 20- Taha 60, 70-Mearic 18, 104- Hümeze 2, 3-Ali ‹mran 173,
3-Ali ‹mran 157, 10-Yunus 58, 43-Zuhruf 32, 26-fiuara 38, 12-Yu-
suf 19, 10-Yunus 71, 20-Taha 64, 17-‹sra 88, 22-Hac 73, 54-Kamer
45, 28-Kasas 78, 7-Araf 48, 26-fiuara 39, 26-fiuara 56, 54-Kamer 44)

DO⁄RU HAD‹SLER‹ NE YAPACA⁄IZ?

Buraya kadar yazd›klar›m›zdan bu sorunun cevab› bellidir. Hadis-
lerin içinde onbinlerce uydurma hadis oldu¤u kesindir. Kuran’la çe-
liflen, Kuran’a ilave hüküm getiren, mant›kla, akl›n aç›k verileriyle çe-
liflen hadislerin yalan oldu¤u kesindir. Dine ilave yapan hadisler, Ku-
ran’›n detayl›, her fleyi aç›klayan, hiçbir eksi¤i olmayan kitap oldu¤u-
nu aç›klayan ayetleriyle çelifltikleri için kesinlikle yaland›rlar. Bunun
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d›fl›nda kalan hadisler, Kuran’a %100 uymalar› flart›yla do¤ru olabi-
lirler. Dikkat ederseniz do¤ru olabilirler diyoruz, kesinlikle do¤rudur
demiyoruz. Do¤ru hadisleri ne yapaca¤›z sorusunun cevab›; “Hangi
hadislerin do¤ru oldu¤unu bilemeyiz.” olacakt›r. Yalan olan hadisle-
rin bir k›sm›n› yukar›daki ölçülerden tan›yabiliriz. Ama bir hadisin
kesinlikle do¤ru oldu¤una hiçbir flekilde emin olamay›z. Çünkü tan›k
oldu¤umuz yalan hadislerle, do¤ru olabilecek hadisler ayn› kiflilerce,
ayn› ölçülerle, ayn› y›llarda toplanm›flt›r. Hicri 200’ü geçtikleri s›rada
Buhari, Müslim ve di¤erleri gerçek hadisleri bulmaya çal›flt›lar ama
beceremediler. Peki biz hicri 1400’de bunu nas›l yapabiliriz? Kuran’a
tamamen uyan söz herhangi bir Müslüman’›n söyledi¤i söz olup Pey-
gamber’in sözüyle kar›flt›r›lm›fl olabilir. Dine iyilik yapaca¤›m diye
hadis uyduranlar oldu¤unu 5. bölümde görece¤iz. Bu hadisler dine
sözde iyilik yapmak isteyenlerin uydurdu¤u hadisler olabilir. Hadis
nakleden, hatta toplayanlar›n “Nerede insanlar›n ifline yarayan güzel
bir söz bulursak bafl›na Peygamber dedi ki demekten korkmay›n” de-
di¤i de vakidir. Bu oluflum ve ihtimaller bizim Kuran’a hiçbir ilave
yapmayan, Kuran’la çeliflmeyen hadislere de bak›fl aç›m›z› oluflturur.
Bu yüzden hem Kuran’a uyan, hem de hiçbir hüküm ifade etmeyen
bir sözü bile Peygamber’e yalan söz isnad›ndan çekinip hadis diye na-
kil etmemek gerekir. ‹llaki Peygamber’in bir sözüne uyacaksak bu,
Peygamber’in elçilik vazifesi gere¤i Allah’›n kelam›n› insanlara iletir-
ken, Kuran olarak a¤z›ndan ç›kan söz (hadis) olmal›d›r. Aslen Allah’›n
sözü olan bu sözleri insanlar, Peygamber’in a¤z›ndan insan sözü hü-
viyetinde duymufllard›r. Elçinin(Peygamber’in) getirdi¤i bu mesaja
uyarak hem Resul’e(elçiye), hem mesaj›n kendisine (Kuran’a), hem de
aslen mesaj› gönderen Allah’a uymufl oluruz. 

AMACIMIZ ÇORBAYI DE⁄‹L,
ZEH‹R‹ ‹Ç‹RTMEMEK

Peygamberimiz’in tavr›n› bu bölümde gördük, 4 halifenin hadis-
lere karfl› tavr›n› ise 11. Bölüm’de görece¤iz. Kuran yeterliyken
–Peygamber ve daha sonra 4 halife hadis naklini yasaklam›fl, hatta
hadisleri yakt›rm›fl olmalar›na karfl›– biz bugün hadisleri niye kurtar-

HAD‹SLER‹N (SÜNNET‹N) ‹NCELENMES‹ 77

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



maya çal›flal›m? Bir çorban›n yar›s› çorba, di¤er yar›s› zehirse bunun
bir k›sm› içilebilir diyebilir miyiz? Hadislerde ayn› bu flekilde do¤ru
ile yanl›fl ayr›lamayacak flekilde kar›flm›flt›r. Hadislere uymay›n de-
memiz insanlara çorba içirmek istemedi¤imiz için de¤il, zehir içme-
lerini önlemek içindir. Bize gerekli tüm dini bilgi, Peygamberi-
miz’in karakteri ve yapt›klar›yla ilgili gerekli bilgi Kuran’da vard›r.
Bunun d›fl›ndaki bilgiler gereksizdir. Bu gereksiz bilgilerin do¤rusu-
nu ay›klamak da imkans›zd›r. Hadislerin ve mezheplerin Kuran’›n
dinine yapt›¤› ilaveleri 37. Bölüm’de okuduktan sonra tav›r olarak
hadislerden hiç örnek vermemek, hiç hadis kullanmamak neden da-
ha iyi olur anlayabiliriz. Hadis Kuran’a tamamen uysa bile, Peygam-
ber ad›na yalan konufluyor olma ihtimalimizi unutmamal›y›z. Çün-
kü Kuran’a uygun her söz de Peygamberimiz’in de¤ildir. Kuran en
do¤ru yola götüren, apaç›k bir kitapt›r. Kuran’a uygun sözü kim
söylerse do¤ru konuflmufltur. Baz› istismarc›lar›n, bu tavr› Peygam-
ber’in sözlerine sayg›s›zl›k olarak göstermeye çal›fl›p, istismarc›l›k
yapacaklar›n› biliyoruz. Peygamber’e as›l sayg›s›zl›k, Peygamber’in
büyülendi¤ini söyleyen, cinsel hayat›yla ilgili abuk sabuk aç›klama-
lar yapan, dünyay› öküz ile bal›k üzerine koyan kitaplardaki sözleri,
Peygamber söyledi demektir. Bunlar› nakledenlerin do¤ru sözüne
hangi hususta inan›labilir ve bunu kim garanti edebilir? Kuran d›fl›n-
daki hadisleri inkar etmek Peygamber’e sevgi ve sayg›n›n, dini Al-
lah’a halis k›larak idrak›n ve Kuran’› tek bafl›na yeterli kabul etme-
nin sonucudur. Hz. ‹sa’ya sevgisini Hz. ‹sa’y› tanr› ilan ederek gös-
terenler oldu¤u gibi, Peygamber’i sevdi¤ini söyleyip sonra onu bü-
yülenmifl, Allah’a yalan sözler isnat etmifl, çeliflkili birçok hükümler
b›rakm›fl gibi gösteren kitaplar›, dinin kayna¤› kabul eden ve bu ki-
taplardaki tek sözü inkar edeni kafir ilan edenler de vard›r. Peygam-
berler bizim Allah’a inanmam›z›, Allah’›n dinine ba¤lanmam›z› is-
ter; yoksa hiçbir Peygamber kendisine yalan sözler yak›flt›r›l›p tanr›-
laflt›r›lmas›n› veya Allah’›n dinine ilaveler yap›lmas›n› istemez.

Peygamberler’in en çok hoflnut olaca¤› hareket; halis, saf, kat›k-
s›z flekliyle gerçek dine uymam›zd›r. Yoksa Peygamberler’e hamasi
laflarla sevgi gösteren H›ristiyanlar gibi, di¤er yandan bu sevgi ba-
hanesiyle hakiki dinden uzaklaflmam›z de¤ildir.
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‹lk üç bölümde, özellikle ikinci bölümde Kuran’a giderek Ku-
ran’›n yeterlili¤ini gördük. Dördüncü bölümde hadislerin topla-

n›fl yönteminin aç›klamas›n› vererek kutsal k›l›f› giydirilmifl hadis-
lerin neden dinin kayna¤› olamayaca¤›n› anlad›k. O bölümde gör-
dü¤ümüz sahabeyi hatas›z ilan etme, mana ile hadis nakli gibi hadis
toplama tekni¤indeki konular hiç kas›t olmasa dahi nas›l uydurma
hadis ç›kabilece¤ini aç›klamaktad›r. Bu bölümde hadis toplama
yönteminin sonucunda ç›kan uydurmalara de¤inmeyece¤iz. Onlar›
dördüncü bölümde gördü¤ümüzden, bu bölümde dine kas›tl› ola-
rak yap›lan ilaveleri on maddede inceleyece¤iz. Böylece 6., 7., 8. ve
9. Bölümlerde örneklerini görece¤imiz uydurmalar›n neden uydu-
ruldu¤unu kavrayaca¤›z.

1) D‹N‹ BOZMAK, DEJENERE ETMEK ‹Ç‹N UYDUR-
MALAR

Din düflmanlar› dinimizi yaflanmaz bir flekle sokmak, dini saçma
gösterip y›pratmak için birçok hadis uydurmufllard›r. Daha sonra
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kendileri ve kendilerinden sonra gelen birçok dinsiz de dini y›kma
u¤rafllar›nda bu hadisleri kullanm›fllard›r. ‹slama olan inançs›zl›kla-
r›n›, kin ve nefretlerini içlerinde gizleyerek, samimi dindar görün-
tüsünde halk›n aras›na kar›flan birçok münaf›k, her fleyden önce ‹s-
lam inanc›n› bozmay› ve Müslümanlar›n kalplerindeki inançlar›na
flüphe ve tereddütler sokmay› bafll›ca amaç edinmifllerdi. Bu amaç-
la akla hayale s›¤mayan, kafalar› buland›racak, Peygamber’in söyle-
mesine imkan olmayan onbinlerce uydurmay› hadis ad› alt›nda
Peygamber’e fatura ettiler. Kuran’daki ayetler, daha Peygam-
ber’imiz sa¤ken münaf›klar›n nas›l Müslümanlar’›n aras›na kar›flt›-
¤›n› göstermektedir.

Halife Mehdi zaman›nda boynu vurulmak üzere yakalanan ün-
lü dinsiz Abdülkerim bin Ebil Avca öldürülmeden önce flu dehfletli
aç›klamay› yapar: “Siz beni öldürüyorsunuz ama, ben dininizde he-
lali haram, haram› helal yapan 4000 hadis uydurdum.” 6000 küsür
Kuran ayeti oldu¤unu düflünürsek s›rf bir kiflinin 4000 hadis uydu-
rabilmesinin açaca¤› dehfletli tahribi anlayabiliriz. Ahmed bin el
Cuveybari, Muhammed bin Ukefla ve Muhammed bin Temim’in
Hz. Peygamber hakk›nda 10.000’den fazla hadis uydurduklar› söy-
lenir [‹bni Hacer, Lisanu’l Mizan]. Zehebi, Ahmed bin Abdullah’›n
binlerce hadisi hadis imamlar›na dayand›rarak uydurdu¤unu, Enes
bin Malik’in hizmetçisi oldu¤unu iddia eden Dinar Ebu Mikyes’in
de Enes bin Malik’ten duydu¤unu söyledi¤i uydurma dolu bir say-
fay› nakletti¤ini anlat›r (Zehebi, Mizan). Hadisçilerin kitaplar› dini
bozmak için kas›tl› yap›lan uydurmalar›n itiraflar›yla doludur. Bu
uydurmalar›n varl›¤› bellidir. Ama kim bu uydurmalar›n bugün
meflhur olan hadis kitaplar›na kar›flmad›¤›n› neye dayanarak garan-
ti edecektir? Kuran’da geçen, Peygamber yaflarken var olan müna-
f›klar›, bundan sonra iki yüz y›l boyunca ç›kan münaf›klar› kim na-
s›l teflhis etmifltir de onlar›n uydurdu¤u hadislerden kitaplar›n› ko-
rumufltur?

2) S‹YAS‹ AYRILIKLARDAN DOLAYI UYDURMALAR

Peygamberimiz’in vefat› üzerinden 40 y›l bile geçmeden Hz. Ali
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ve Muaviye aras›nda çat›flmalar boy göstermifltir. Bu dönemden iti-
baren ‹slam alemi geriye dönüflü olmayacak bir flekilde siyasi ayr›l›k-
lar›n içine girmifltir. Siyasi olarak ayr›lan toplumlarsa birçok alanda
çeliflmeyi, birbirine muhalefet etmeyi hüner saym›fllar, kendi siyasi
f›rkalar›n› destekleyen hadisler uydurmufllar, kendi siyasal hareket-
lerine inanmay› Allah’›n bir farz› olarak sunmufllard›r. Bu arada ken-
di liderlerini yüceltip, karfl› görüflün liderlerini yerin dibine sokmufl-
lard›r. Halili’de, fiiilerin Hz. Ali hakk›nda 300.000 hadis uydurdu¤u
ve Hz. Ali’nin sözlerini nas›l sapt›rd›klar› anlat›l›r (Halili, el-‹rflad).
Bu say›, Kuran’daki ayet say›s›n›n 50 kat› kadard›r. fiiilikten ayr›lan
bir kimse fiiileri kastederek “Allah onlar›n can›n› als›n, nice hadisle-
ri de¤ifltirdiler” demifltir (Müslim, Sahihi Müslim). Hz. Ebubekir’i
Hz. Ali’ye üstün sayan ve bunu, mezheplerinin bir flart› gören Sun-
ni görüflle, Hz. Ali’yi üstün saymay› iman›n flart›na dönüfltüren fiii
görüfl ve onlar›n as›rlar süren Kuran d›fl›ndakilerle vakit kaybetmek-
ten ibaret olan bofl çekiflmeleri, bu maddeye güzel bir örnek teflkil
etmektedir. ‹slam siyasallafl›nca, siyasi gücü elinde bulunduranlar di-
ni, halk› isteklerine göre flekillendirmek için kulland›lar. Bu kulla-
n›mlar›nda dini de kendi görüflleri ve menfaatleri do¤rultusunda fle-
killendirerek, dine eklemeler ve ç›karmalar yapt›lar.

3) D‹N‹ EKS‹K ZANNED‹P, KEND‹NCE D‹N‹ KUR-
TARANLARIN UYDURMALARI

Dindar olarak tan›nan birçok gözde(!) Müslüman›n durumu
Yahya bin Said’in: “Salih kiflileri hadiste oldu¤u kadar hiçbir fleyde
yalanc› görmedik.” sözünde en güzel ifadesini bulmufltur. Bu ger-
çe¤i itiraf edenlerden biri de en güvenilir oldu¤u iddia edilen iki ha-
dis kitab›ndan birinin yazar› olan Müslim’dir. Müslim, Ebu Zen-
nat’dan flunu nakleder: “Medine’de yüz kifliyle karfl›laflt›m, hepsi de
güvenilirdi, ama hadisleri al›nmazd›” (Müslim, Sahihi Müslim, 1.
cilt, sayfa 13). Görüldü¤ü gibi birçok sözde dindar›n hadis uydur-
du¤u hadisçilerin bile malumudur. Kendi görüfllerini çok de¤erli
bulan bu tipler, dine kendi görüfllerini katt›klar›nda çok yerinde bir
hareketle dine büyük hizmet ettiklerini san›yorlard›. Örne¤in Ku-
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ran’da olmayan haremlik selaml›¤› dine sokanlar belki de kad›nla
erke¤i ay›rarak zinay›, yozlaflmay› kendilerince önlemek istediler.
Oysa Allah’›n kendilerinden daha iyi düflündü¤ünü, Allah’›n unut-
kan olmad›¤›n› ve gerekseydi Kuran’da gerekli konularda aç›klama
yap›laca¤›n› bilmeleri gerekirdi. Allah’›n aç›klamad›¤› bir fleyi dine
sokarak dine fayda getirece¤ini sanmak, ilkel bir düflünme tarz›d›r
ve ac› son da ortadad›r.

14. Bölüm’de hadis d›fl›nda flahsi görüfllerin rey, içtihad ad› al-
t›nda nas›l dinsellefltirildi¤ini görece¤iz. Dini flahsi reylerine muh-
taç görüp, sözde dine yard›m edenleri, Allah’›n serbest b›rakt›¤› ko-
nular› aç›klayarak din gibi sunanlar› da, dini eksik zannedip din kur-
taranlar s›n›f›na sokabiliriz.

4) D‹N‹ SEVD‹RMEK ‹Ç‹N UYDURMALAR

Bu madde k›smen 3. maddeye benzemektedir, bu maddedeki
tipler de dini kurtaraca¤›n› zannedenlerden, Allah’›n dini kurtard›-
¤›ndan habersiz olanlardan oluflur. Bu tiplerdeki esas kayg› dini sev-
dirmek, ibadetleri sevimli göstermek gibi kayg›lard›r. Bu popülist
kayg› Allah’›n indirilmifl dininin, uydurulmufl hadislerle ve izahlar-
la kar›flmas›na yol açm›flt›r. Bu tipler aras›nda Ebu ‹smet Nuh gibi
Kuran’›n her suresinin faziletleri hakk›nda hadis uyduranlar da var-
d›r. Peygamberimiz’i yüceltmek için Peygamber’in üstünlüklerine
dair hadisler üretenler mevcuttur. Bu uydurucular›n kendilerini sa-
vunmak için flöyle söyledikleri aktar›l›r: “Biz Hz. Peygamber ad›na
yalan uydurmad›k, bilakis bunu Peygamber’in getirdi¤i dini güç-
lendirmek için yapt›k.”[‹bni Hacer, Fethul Bari]. Bu al›nt›da gördü-
¤ümüz gibi bunlar, bu tarzda hadis uydurmay› yalan olarak bile
görmemifller, hatta bu korkunç fiillerinde belki de sevap ummufllar-
d›r. “Biz Peygamber lehinde yalan söylüyor ve fleriat›n› takviye edi-
yoruz” (‹bnul Cevzi, K. Mevzuat). Görüldü¤ü gibi bu uydurucular
Allah’›n Kuran’›n› eksik görmekle, bir de üstüne hadis uydurmakla
kalmam›fl, üstüne üstlük dindarl›k flampiyonlu¤unu da kimseye b›-
rakmam›fllard›r.
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Afl›r› dindar tan›nan kimseler bu özellikleriyle din nam›na en
tehlikeli s›n›flardan biri haline gelmifllerdir. Zira onlar halk›n sevip
güvendi¤i, sözlerine önem verip, hareketlerini örnek kabul etti¤i
kimselerdi. Onlar›n hadis olarak tan›tt›¤› söz, daha rahat kabul gö-
rüyor ve itiraza u¤ram›yordu. Böylece saf ‹slam, Kuran’›n ruhun-
dan daha çok uzaklaflt› ve oluflan yeni yap› tüm katk›lar›yla kat›ks›z
‹slam san›ld›.

5) MEZHEPLER‹N‹, F‹K‹RLER‹N‹ DO⁄RU ÇIKAR-
MAK ‹Ç‹N UYDURANLAR

Saf vahiy olan Kuran’a dayal› bir ‹slam modelinden uzaklafl›l›p,
insan sözlerinin Allah’›n hükmü olarak takdim edildi¤i, hadise daya-
l› gelenekçi bir modelin kuvvetlendi¤i ortamda, insanlar dini farkl›
farkl› anlamaya bafllam›fllard›. Bu tablo ‹slam’› anlama ve yaflamada
birbirleriyle uzlaflmayan, dini konularda ayr›l›¤a düflen farkl› düflün-
celerin, kamplaflmalar›n, mezheplerin do¤mas›na sebep oldu. ‹nsan-
lar Kuran savunuculu¤undan uzaklafl›p mezhep savunuculu¤una
bafllad›lar. Bunu yaparken de kendi düflüncelerinin hakl›l›¤›n› ispat
edip halk› etkileyebilmek, kendi mezheplerine çekebilmek için Hz.
Peygamber’in dilinden kendi mezheplerini öven, öteki mezhepleri
afla¤›layan uydurma hadislere dayanma ihtiyac› hissettiler. Hanefi
mensuplar›n›n bu flekildeki uydurmas›n› görebiliriz: “Ümmetimde
imam fiafii ad›nda bir kimse ortaya ç›kacakt›r. O ümmetime fleytan-
dan daha zararl› olacakt›r. Ve yine ümmetim aras›ndan ad›na Ebu
Hanife denecek bir kimse gelecektir ki, o ümmetimin ›fl›¤›d›r” (‹b-
nu Arrak, Tenzihus fieria, 2. cilt, sayfa 14). Bu arada fiafii taraftarla-
r› da bofl durmaz ve kendi imamlar›n› kurtaracak hadis uydururlar:
“Kureyfl alimi (‹mam› fiafii) yeryüzünün her yerini ilimle doldura-
cakt›r.” Maliki mezhebi taraftarlar› hiç durur mu, onlar da kendi ha-
dislerini aç›klarlar: “ ‹lim talebi için bir gün gelecek develerin bo-
yunlar› vurulacak (yani uzun seyahatlere giriflilecek) da Medine ali-
minden (‹mam› Malik) daha alim birisi olmayacak.”

Sunni mezheplerde durum böyleyken Kaderiyecilerin de nas›l
hadis uydurdu¤u eski bir Kaderiye mezhebi üyesi Ebu Reca Muh-
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riz’e dayand›r›larak anlat›l›r: “Kaderiyecilerden kesinlikle bir fley ri-
vayet etmeyiniz, vallahi biz insanlar› mezhebimize çekebilmek için
hadisler uydurur ve bu hareketimizle de sevap kazanaca¤›m›z›
umard›k. Ben bu suretle Kaderiye mezhebine dört bin kifli katt›m.”
(Er Cerhu Ve’l Tadi’l, 1. cilt, sf. 32)

6) ZORLAMA ALTINDA UYDURANLAR

Daha evvel de de¤indi¤imiz gibi hadis toplama hareketinin ilk
bafllamas›nda özellikle Emevi halifelerinin zorlama, tehdit ve iflken-
celeri önemli yer tutar. ‹lk hadis toplayan kifli oldu¤u iddia edilen Ez
Zuhri’nin flu sözü bunun delilidir: “Biz hadisi yazmaktan hofllanm›-
yorduk. Ne var ki o yöneticiler (Emevi halifeleri ve adamlar›) bizi
buna zorlad›lar.” Zorlama alt›nda yap›lan toplamalarda hadislerin
mevcut yönetimin hofluna gidenleri, mevcut yönetimin iktidar, kül-
tür, gelenek, tarih anlay›fl›n› destekleyenleri toplanm›fl, buna ayk›r›
olanlar elenmifltir. Mevcut hadisler zaten mana ile nakledildi¤inden,
birçok hadis kelime oyunlar›yla gelene¤i hükümlefltirme yolunda
kullan›lm›flt›r. Örne¤in Peygamber’in kendi flahsi tercihi olarak yap-
t›¤› bir fiil anlat›l›rken; “Peygamber buyurdu ki”, “Peygamber em-
retti ki” tarz›nda, Peygamber’in murad› olmayacak bir tarzda kulla-
n›lm›flt›r. Tüm bu uydurma ve anlam kayd›rmalar› ise hiç flüphesiz
hakim olan s›n›f›n, hadis toplama için zorlama yapan s›n›f›n görüfl-
leri do¤rultusunda olmufltur. Zorlama alt›nda dine sokulan uydur-
malar, s›rf Emevi ve daha sonra Abbasi dönemleriyle s›n›rl› de¤ildir.
Bu dönemde ço¤unlukla hadis uydurma yoluyla dine sokulan ilave-
ler, daha sonra halifelerin, valilerin zorlamas›yla fetva, içtihad ad› al-
t›nda kendini gösterir. Osmanl› döneminde halifeli¤in, padiflahl›k
gibi babadan o¤ula geçebilece¤i, devletin yarar› için padiflahlar›n gü-
nahs›z öz kardefllerini bile öldürtebilece¤i fleklindeki görüfl, içtihad
ve fetvalar hep zorlama alt›nda gerçekleflmifltir ve bunlar, mevcut ik-
tidarlar›n güçlerini devam ettirmek için dini yozlaflt›rmay› bile
umursamad›klar›n› gösterir. Unutmay›n ki, tüm bu fetvalar fleyhül-
islam etiketini görenin önemli birisi sanaca¤›, mevcut yönetimin
atad›¤› ve maafla ba¤lad›¤› kifliler taraf›ndan verilmifltir.
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7) MADD‹ ÇIKAR SA⁄LAMAK ‹Ç‹N UYDURANLAR

Hadis toplayan gezginler ticaret düflüncesiyle hadis toplamaya
bafllam›fllard›. Örne¤in Yakub bin ‹brahim’in ancak 1 dinar karfl›l›-
¤› hadis rivayet etmeyi kabul etti¤i söylenir. Ebu Naym El-Fadl da
nakletti¤i her hadis için ücret talep ediyordu. Onun talebelerinden
Ali bin Cafer der ki: “Ebu Naym El Fadl’dan hadis yazard›k, buna
karfl›l›k bizden k›ymetli dirhemler al›rd›. Yan›m›zda k›ymeti düflük
dirhemler bulunursa üste para al›rd›.” Fakirlerden kesinlikle hadis
yazmay›n tavsiyesinde bulunduktan sonra Umera bin Hafsa’n›n
zengin oldu¤unu ve yalan söylemeyece¤ini, dolay›s›yla hadislerinin
al›nabilece¤ini söyleyen fiube bin Haccac’a Ali bin As›m flöyle kar-
fl›l›k vermifltir: “Yalan söyleyen nice zengin gördük” (El Kifaye,
sayfa 155).

Müflterilerinin iste¤i üzerine siparifl olarak hadis üretenler de
vard›r. Birçok tüccar satt›klar› mallara karfl› halk›n ilgisini art›rabil-
mek için ilgili mallar›n yararlar›n› anlatan hadisleri, para karfl›l›¤›n-
da hadis simsarlar›na uydurtmufllard›r. Örne¤in koku sat›c›lar›n›n
güzel koku kullanman›n faziletleri hakk›nda uydurttuklar› hadisler
buna örnektir. fiube bin Haccac’›n ifade etti¤i gibi 1 kurufl karfl›l›-
¤›nda 70 hadis uyduran Ebul Muhezzem gibiler, hadis uydurucula-
r›na birer örnektirler.

8) MANEV‹ ÇIKAR SA⁄LAMAK ‹Ç‹N UYDURANLAR

Peygamberimiz’in vefat›ndan ve dört halife devrinden sonra hi-
kayeci-k›ssac› denilen baz› kimseler, cami ve mescitlerde oturmay›
ve çevrelerinde halka oluflturan cemaate vaaz ve ö¤ütte bulunmay›
al›flkanl›k haline getirmifllerdi. Asl›nda bu kimseleri vaaz ve ö¤ütten
ziyade, halk›n nazar›nda kazanacaklar› yüksek mertebe ve flöhret il-
gilendiriyordu. Vaazlar›n›, kendilerini bu amaca götürecek bir fle-
kilde haz›rl›yorlard›. Bunlar flöhrete giden yolun, halk›n nazar›nda
önemli bir müessese olan dinin, dini duygular›n tahrik edilmesin-
den geçti¤ini bildikleri için, onlar› coflturacak flekilde vaaz ediyor-
lar, dramatik konuflmalarla halk› a¤latmaya gayret ediyorlard›. Bu-
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nun için Peygamber’imizin ad›na düzenledikleri garip hikayelerle
konuflmalar›n› süsleyerek, halk› etkileme ve inand›rma u¤rafl› için-
deydiler. Halk› en çok etki alt›nda b›rakan konuflmalar›n bafl›nda
cennet, cehennem tasvirleri geliyordu. Cennet ve cehennem hak-
k›nda gerekli olan her fley Kuran’da anlat›lmas›na ra¤men bu hika-
yeci-k›ssac› kesim halk› daha çok hüzünlendirmek, flafl›rtmak ve
coflturmak için uydurma hadislerde bulduklar› zengin hazineyi
özellikle bu konuda çok kulland›lar. Bu kesimin mesleki baflar›s› bol
hadis uydurmaktan geçiyordu. Ortaya ç›kan iç s›zlat›c› tabloda bel-
ki de insan› en çok güldürebilecek olaylardan biri; bu k›ssac›lardan
fiair Külsüm’ün dilini burnunun ucuna dokundurabilen herkesin
cehenneme girmeyece¤inin garanti olmas›n› söylemesi üzerine, va-
az etti¤i cemaatin bunu denemeye bafllamas›d›r.

‹bnul Cevzi, bu tipleri flöyle anlat›r: “Bunlar aras›nda suratlar›-
n› her çeflit boyaya bat›ranlar ve bu flekilde sar›ms› bir ten kazana-
rak, kendilerini fazla oruç tutmaktan soluk benizli hale gelmifl tak-
va dindarlar gibi gösterenler bulunmaktayd›. Di¤erleri istedi¤i an
gözyafl› dökebilmek için tuzlar kullanmaktayd›. Baflka bir grup k›s-
sac› ise all› pullu süslettikleri kürsünün tepesinden kendilerini ata-
cak derecede gösteride ileri gitmekte veya dinleyicinin al›fl›k olma-
d›¤› biçimde, samimiyetsiz hikayelerini abart›l› jestlerle nakletmek-
te, kürsüyü yumruklamakta, basamaklar› koflar ad›m inip ç›kmak-
tayd›lar.” (‹bnul Cevzi, el-Kussas vel Müzekkirin, sayfa 93) Etraf›-
m›z› biraz incelersek, ‹bnul Cevzi’nin tespit etti¤i uydurmalar›n kö-
kenlerinden biri olan bu insan tiplerine tabi olanlar›n, uydurukçu
köklerine ne kadar benzedi¤ini görürüz. Sahte gözyafl›, salya, sü-
mük, kürsü yumruklamal›, abart›l› jestli tipler hepimize ‹bnul Cev-
zi’nin geçmiflte tarif etti¤i bu k›ssac›lar› ça¤r›flt›racakt›r.

Uydurmac›lardan öylesi görülmüfltür ki Cafer bin Nastur Ferab
320 yafl›nda oldu¤unu, Peygamber’i gördü¤ünü ve Peygamber’in
duas› sayesinde bu kadar yaflad›¤›n› söylemifltir. Reten’in durumu
da buna benzerdir. Hicri 4. ve hicri 8. as›rda yaflayan bu adamlar sa-
habe olduklar›n› iddia etmifller ve bunlardan Reten üç yüz hadislik
hadis kitab› yazm›fl ve etraf›na baya¤› adam da toplam›flt›r.
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9) GELENEK, GÖRENEKLER‹ D‹NSELLEfiT‹RMEK
‹Ç‹N UYDURMALAR

Kuran, insan hayat›ndaki belli davran›fllara yön vermifl, aç›kla-
mad›¤› birçok konuyu ise insanlar›n reyine, seçimine b›rakm›flt›r. 2.
Bölümde bunu teferruatl›ca gördük, 39. Bölümde de görece¤iz. ‹n-
sanlar, serbest olduklar› bu konularda, kendi gelenek, görenek ve
dünya anlay›fllar› çerçevesinde davran›rlar. Örne¤in Kuran yeme¤i
elle mi, çatalla m›, çubuklarla m› yememiz gerekti¤i konusunda bir
aç›klama yapmaz. Erkek ve kad›n k›yafetinin sar›k, cübbe mi olaca-
¤›, kravat, gömlek mi olaca¤›, yoksa kimono mu olmas› gerekti¤i
konusunda Kuran’da bir izah yoktur. Aç›klanmayan konularda ter-
cihimizde serbest oldu¤umuza göre, Kuran’a göre biz yemekte ve-
ya k›yafette bu fl›klardan herhangi birini seçebiliriz demektir. Her-
hangi bir seçimde fazladan günah veya sevap olaca¤›n› söylemek ise
Kuran’la çeliflir. Emevi ve Abbasi döneminde Kuran’›n ‹slam›na ek-
lemelerin önemli bir bölümü, gelenek ve göreneklerin kutsal dam-
gas› alt›nda Kuran’›n ‹slam›na kar›flt›r›lmas›yla oldu. Kuran’›n bafl›
sonu belliydi ve Kuran’da bu gelenek ve görenekleri tavsiye eden
hiçbir izah yoktu. Öyleyse tek yol, uydurma hadislerle ve Kuran’da
geçmeyen bir sünnet anlay›fl›yla; Kuran’›n özgür b›rakt›¤› bu konu-
lar› da dinsellefltirip, kutsallaflt›rmakt›. Araplar›n-Emevilerin ›rkç›,
kavmiyetçi anlay›fl›yla, Arap dilinden, o dönemin k›yafetlerine, ye-
mek menüsünden, tuvaleti yap›fl biçimine kadar birçok hareket sün-
net ad› alt›nda böylece dine sokuldu.(Ayr›nt›l› bilgi için 16. Bölümü
okuyun)

10) D‹⁄ER D‹NLERDEK‹ UYDURMALARIN D‹N‹M‹-
ZE TAfiINMASIYLA OLUfiAN UYDURMALAR

Bu uydurmalar› tafl›yanlar› iki bölüme ay›rabiliriz: Birinci bö-
lüm, ‹slam’› dejenere etmek, mant›ks›zlaflt›rmak veya kendi as›l
inanc›na benzetmek için kas›tl› olarak uydurmalar› dine sokanlar-
d›r. ‹kinci bölüm ise ‹slam’a geçmelerine ra¤men kendi eski dini,
örfi al›flkanl›klar›n› üzerlerinden atamad›klar› için, bunlar› dinimize
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tafl›yanlard›r. Yahudiler’in k›ssalar›, H›ristiyan hikayeleri, Putperest
adetleri, Türkler aç›s›ndan düflünürsek fiaman adetleri hep dinimi-
zin içine hadis veya içtihad olarak girmifltir. Hacim olarak bakarsak,
‹srailiyat denen Yahudi hikayeleri uydurma kayna¤›nda birinci,
Mesihhiyat denen H›ristiyan hikayeleri ise ikincidir. Bunlar di¤er
dinlerde daha evvel kök sald›klar›ndan dinimize de daha rahat geç-
mifllerdir. Biz sadece ‹srailiyat ve Mesihhiyata de¤inece¤iz.

Dinimize ‹srailiyat’› tafl›yan kiflilerin en önemlileri Kab el Ah-
bar, Vehb bin Münebbih, Abdullah bin Selam’d›r. 12. Bölümde ba-
z› önemli hadis uydurucular›na de¤inirken bunlara da de¤inece¤i-
miz için 12. bölümü okuyup ‹srailiyat›n kaynaklar›n›n ne kadar gü-
venilir oldu¤unu görebilirsiniz. Müslümanlarsa bu aktar›mlar› Ku-
ran ayetlerinin yan›nda hikaye etmekte bir zarar görmediler. ‹flte
bu, hadislerin ço¤alma kaynaklar›ndan biriydi. Bugünkü tefsir ki-
taplar› baflta olmak üzere, birçok hadis kitab›nda bu kimseler kay-
nakl› yüzlerce uydurmaya rastlayabiliriz. Biz örnek olarak sadece iki
tanesini verelim. Vehb bin Münebbih’ten rivayet edilen ‹srailiyat
menfleli hadis denen uydurma flöyledir: “Beytul Makdis’in halk› Al-
lah’›n komflular›d›r. Komflular›na azap etmemek Allah’›n üzerine
hakt›r. Beytul Makdis’e gömülen kabir imtihan›ndan ve darl›¤›ndan
kurtulur.” Kurtubi’nin tefsirinde de geçen Kab el Ahbar kaynakl›
bir uydurma ise flöyledir: “Allah Teala kendisini yaratt›¤›nda Arfl
dedi ki: Allah benden daha büyük bir mahluk yaratmad›. Ve böbür-
lenerek salland›. Allah ona öyle bir y›lan dolad› ki o y›lan›n yetmifl
bin kanad› vard›. Her bir kanad›nda yetmifl bin tüy vard›. Her bir
tüyde yetmifl bin surat vard›. Her bir suratta yetmifl bin a¤›z vard›.
Her bir a¤›zda yetmifl bin dil vard›. Her gün onun a¤›zlar› ya¤mur
damlalar›, a¤aç yapraklar›, kum ve çak›l taneleri, dünyan›n günleri
ve tüm meleklerin say›s› kadar tespih eder. Y›lan arfl›n üzerine dü-
rülür ve arfl onun ancak yar›s›na uzanabilir. ‹flte o zaman arfl alçak
gönüllü olmaya bafllar.”

Mesihhiyat; yani H›ristiyan uydurma hikayelerinin dinimize so-
kulmas›n›n kaynaklar›ndan olaraksa Temim ed Dari ve ‹bn Cu-
reyc’i gösterebiliriz. Hz. ‹sa’n›n yeniden dünyaya gelece¤i, Deccal,
ölüm mele¤i, cennet ve cehennem Mesihhiyat uydurmalar›n›n en
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çok oldu¤u alanlard›r. (20. bölümde Hz. ‹sa’n›n yeniden dünyaya
gelifli, Mehdi ve Deccal konular›n›n dinimizde nas›l derin yaralar
açt›¤›n› görece¤iz.)

Gelenekçi ‹slamc›lar s›rf Kuran’dan dinini anlayan Müslüman-
lar’a çok k›zd›klar› gibi, yabanc› ‹slam araflt›rmac›lar›n›n da hadis-
lerin güvenilmezli¤ini ortaya koymalar›na çok k›zmaktad›rlar.

Bu araflt›rmac›lar›n niyeti ne olursa olsun bizi ilgilendiren onla-
r›n ortaya koyduklar›n›n bilimsel de¤eridir. Müslüman toplumlar-
da mevcut olmayan özgür ortama sahip olan bu kiflilerin hem cid-
di, hem de düflünülmesi gereken hususlar› ortaya koyduklar› bir
gerçektir. Onlar›n çal›flmalar›na objektif bir flekilde yaklaflmal›, ha-
talar›n› göstermeli ve ortaya koyduklar› do¤ru hususlardan yarar-
lanmal›y›z. Bu araflt›rmac›lardan özellikle Goldziher’in, Schacht’›n
Van Kremer’in, Sprenger’in ve Dozi’nin kitaplar›nda herkesin ya-
rarlanabilece¤i birçok nokta oldu¤u kanaatindeyiz. Bunlar›n en ün-
lüsü Goldziher flöyle der: “Rabbanilerin (Musevi, H›ristiyan din
adamlar›) sözleri, uydurma ‹ncil’lerden al›nt›lar, Yunan felsefesinin
ö¤retileri, Fars ve Hind kökenli deyifller ve daha niceleri hadis ka-
nal›yla ‹slam’a girmifltir. Tüm bunlar do¤rudan veya dolayl› olarak
‹slam kültürünün mal› haline gelmifltir. Yine dini k›ssalardan büyük
bir bölümü ‹slam’a s›zm›flt›r. E¤er hadislerde kullan›lan materyali
ve Yahudi din kültürünü incelersek bu ikinciden büyük bölümü-
nün, ‹slam din kültürüne s›zm›fl oldu¤unu görürüz.”(Goldziher, El
Aqide vefl fleria, sayfa 42-43)
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Kitab›n buraya kadar olan bölümlerinde önce Kuran’›n kendi
diliyle Kuran’›n dinin tek kayna¤› oldu¤unu anlatt›k. Daha

sonra ise Peygamberimizin hadisleri yazd›rmamas›ndan, mana ile
hadis naklinin getirdiklerinden ve daha bir çok inceledi¤imiz konu-
dan, hadislerin neden dinin kayna¤› olamayaca¤›n› gördük. Bu bö-
lümde ise hadislerin dinin kayna¤› kabul edilmesinin sonucunda
uydurulan hadislerin dinin temel ve tek kayna¤› olan Kuran ile na-
s›l çelifltiklerini anlayaca¤›z. Yani yap›lan yanl›fll›¤›n sonuçlar›n› gö-
rüp, dinin tek kayna¤› olan Kuran’a dönmenin önemini kavrayaca-
¤›z. Kuran ile çeliflen hadisleri göstermek için en ünlü hadis kitap-
lar›n›n hadislerini seçtik; daha zay›f hadis kitaplar›n› sizin tahmini-
nize b›rak›yoruz. Kuran ile çeliflen hadislerin olmas› tüm hadisleri
reddetmemiz, Kuran’a gidip dini yeniden kavramam›z için yeterli-
dir. Kuran ile çeliflen binlerce hadis vard›r. Biz bu bölüme on tane
örnek vermeyi yeterli görüyoruz. Zaten kitab›m›zdaki bir çok ko-
nunun ak›fl› içindeki aç›klamalarda, Kuran ile çeliflen hadisler sergi-
lenmektedir.

Biz Kuran’›n Allah sözü oldu¤unu nereden biliyoruz? Kimisi,
Kuran öyle söylüyor diyebilir. Peki birileri Allah’a iftira olarak bafl-
ka kitaplar› göstererek: “Bu da Allah kat›ndand›r.” derlerse ne diye-
ce¤iz? Biz Kuran’›n Allah sözü oldu¤unu ancak Kuran’› inceleyip,
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Kuran’›n içerdiklerini de¤erlendirip iddia edebiliriz. Allah’›n mesa-
j›n›n do¤rulu¤unu tart›flmak bizzat mesaj›n kendisiyle alakal›d›r.
Ayn› mant›kla, hadisleri incelersek Allah’›n dininin kayna¤› olmaya
lay›k olup olmad›klar›n› görürüz. Nas›l Kuran’›n dinin kayna¤›
olup olmad›¤› bizzat Kuran’›n irdelenmesiyle tart›fl›labilirse, hadis-
lerin dinin kayna¤› olup olmad›¤› mevzusu da hadislerin irdelenme-
siyle karara ba¤lanabilir. Kitab›m›z boyunca Kuran’› ve hadisleri in-
celeyip dinin kayna¤›n›n ne oldu¤unu, nas›l olmas› gerekti¤ini aç›-
¤a kavuflturmay› amaçlad›k. Bu bölümde ve bundan sonraki bölüm-
lerde gösterece¤imiz hadisler, hadislerin dinin kayna¤› olmaya ne
kadar lay›k(!) olabileceklerini ortaya ç›karacakt›r.

Kitab›m›zda elefltirdi¤imiz hadisler, hadisçilerin kabul etti¤i,
en ünlü hadis kitaplar›n›n hadisleridir. Hadisçilerin reddetti¤i, ya-
land›r(mevzudur) dedi¤i hadisleri almad›k. Örne¤in “Allah kendi-
sini yaratmay› isteyince at› koflturdu ve onu koflturup terletti. Son-
ra kendisini bu terden yaratt›.” veya “Allah melekleri iki kolunun
ve gö¤sünün k›llar›ndan yaratt›.” veya “Allah’›n gözleri hastaland›,
melekler Allah’› ziyarete geldi.” veya “Allah’› rüyada gördüm.
Uzun saçl› güzel bir genç suretindeydi. Yeflil bir elbise giymifl, al-
t›n nal›nlar› vard›.” hadisleri bunlara örnektir. (Hadis Müdafas› -
‹bni Kuteybe sayfa 66 – 67) Meflhur hadisçilerin bu tarz uydurma
hadisleri nakledenleri yalanlad›klar› ve bu hadisleri kabul etmedik-
leri do¤rudur. Fakat bu bölümde ve bundan sonraki bölümlerde en
ünlü, en do¤ru, en güvenilir hadis kitaplar›ndaki hadisleri görün-
ce, hadis kitaplar›nda do¤ru ile yalan›n ay›rt edilemeyecek flekilde
kar›flt›¤›n›, hadis toplarken gösterilen do¤ru ile yalan› ay›rt etme
çabas›n›n bir ifle yaramad›¤›n› anlayaca¤›z. Zaten Kuran yeterli,
eksiksiz, tüm teferruatlar› içeren kitab›m›z oldu¤una göre böyle
çabalara da gerek yoktur.

Kuran’› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o Allah’tan baflkas›-
n›n kat›ndan olsayd› elbette içinde bir çok çeliflkiler bula-
caklard›.

4- Nisa Sûresi 82
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Hiç flüphesiz Hat›rlat›c›’y› biz indirdik biz. Onun koruyu-
cular› da gerçekten biziz.

15. Hicr Sûresi 9

Nisa suresindeki ayetten dinimizin kayna¤›n›n çeliflkisiz oldu-
¤unu ö¤renebiliriz. Allah Kuran’›n çeliflkisiz oldu¤unu söyleyerek
hem Kuran’›n do¤rulu¤unu, hem de dinin kayna¤›n›n sahip olmas›
gereken özelli¤i ö¤retiyor. Kuran ile çeliflen hadislerin olmas›, ha-
dislerin Allah kat›ndan olmad›¤›n›n ve dinin kayna¤› olamayaca¤›-
n›n ispat›d›r. Ayr›ca Hicr suresindeki ayetten Kuran’›n korundu¤u-
nu , böylece dini kaynak olarak korunmufl bir kitaba sahip oldu¤u-
muzu anl›yoruz. Bu bölüm ve bundan sonraki 3 bölümde, hadisle-
rin Kuran’la, kendi içlerinde ve mant›kla çeliflkilerini sergilememiz
sonucunda hadislerin korunmad›¤›n› ve binlerce uydurma ile dü-
zeltilemeyecek flekilde kar›flt›klar›n› görece¤iz. Yani bu bölümlerde
hadislerin dinin kayna¤› kabul edilmesinin korkunç sonucunu gö-
rüp; çeliflkisiz ve korunmufl olan dinimizin tek kayna¤› Kuran’a,
yaln›z Kuran’a dönmenin gereklili¤ini daha da iyi kavrayaca¤›z.

1- ALLAH’IN BALDIRI OLUR MU?

Kuran : “ ... O’nun benzeri gibi hiçbir fley yoktur.”

42- fiura Suresi 11

Hadis: “Allah ahirette Peygamberlere kimli¤ini kan›tlamak için
baca¤›n› aç›p bald›r›n› gösterir.”

Müslim - ‹man 302, Buhari 97/24,10/29, Hanbel 3/1

Bu hadisin hangi kitaplarda geçti¤ine iyice dikkat edin. Hadis
kitaplar›n›n sözde en do¤rusu olarak gösterilen, tek hadisini inkar
edenin kafir olaca¤› söylenen Müslim ve Buhari’de. Hadisçilerin
mant›¤›na göre bu hadisi inkar eden kafir, bu hadise inanan gerçek
Müslüman olacakt›r. Allah’a hiçbir fleyin benzemedi¤ini söyleyen
ayete karfl›n, hiçbir mecazi ifadeyi ça¤r›flt›rmadan, Allah’›n bald›r›
oldu¤unu ve ahirette bald›r›n› açaca¤›n› söylemenin saçmal›¤›n›
uzunca anlatmaya gerek var m›?
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2- ALLAH EL SIKIfiIR MI?

Kuran: “Ve hiçbir fley O’nun dengi de¤ildir.”

112- ‹hlas Suresi 4

Hadis: “Allah benimle görüfltü ve el s›k›flt›. Elini iki omuzum
aras›na koydu. Öyle ki parmaklar›n›n so¤uklu¤unu iki gö¤süm ara-
s›nda hissettim.” 

Hanbel 5/243

Yine bu hadiste hiçbir mecazi manay› ça¤r›flt›rmadan, Allah’a
parmak, parmaklar›na da so¤ukluk atfederek Allah flekillefltirilmek-
tedir. Bu hadis1 ‹hlas Suresi’nin Allah’›n hiçbir fleye denk olmad›-
¤›n› söyleyen ayeti gibi daha birçok ayetle de çeliflir. E¤er hadiste-
ki “el” ifadesi mecazi bir manaya gelip insani eli ça¤r›flt›rmasa ka-
bul edilebilir olurdu. Örne¤in “Her fley Allah’›n elindedir.” dedi¤i-
mizde cümlenin ak›fl›ndan her fleyin Allah’›n kontrolünde oldu¤u
anlafl›l›r. Fakat Allah’a parmak, parmaklara so¤ukluk atfeden bu ha-
disten böyle mecazi bir manay› kimse ç›karamamaktad›r. Üstelik bu
hadiste Allah ile Peygamber’in el s›k›flmas› gibi kabul edilemez bir
ifade de yer almaktad›r. fiimdi bu hadisleri din kabul eden hadisçi-
ler, mezhepçiler mi gerçek Müslümand›r, yoksa hadislerdeki yanl›fl-
l›klar› görüp Kuran’› yeterli gören Kuran Müslümanlar› m›?

3- D‹N DE⁄‹fiT‹REN ÖLDÜRÜLSÜN MÜ?

Kuran: “Dinde zorlama yoktur.” 

2-Bakara Suresi 256

Hadis: “Dinini de¤ifltireni öldürün.”

Nesei 7-8/14,Buhari 12/1883

Allah’›n hükmünü hadisle aflmaya, Allah’›n dinini kendi kafala-
r›na uydurmaya çal›flanlar›n bu uydurmas› yüzünden çok kelleler
gitmifltir. Radikal dinci örgütlerin yapt›¤› katliamlar› bu örgütlerin
zihinlerinde meflrulaflt›ran bunun gibi hadislerdir. Evlerinin bodru-
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munu insan mezar›na çevirenleri Diyanet k›namaktad›r, ama ayn›
Diyanet Buhari ve Nesei gibi hadis kitaplar›n› da övmekte, dinin
kayna¤› olarak göstermektedir. Bu ne biçim bir ifltir? E¤er Sunnili-
¤i savunursan›z bu katliamlara karfl› ç›kman›z boflunad›r. Çünkü bu
katliamlara temel olacak deliller Sunni hadis kitaplar› ve mezhep
izahlar›nda mevcuttur.

4- ÖLÜNÜN SUÇU NE?

Kuran: “Do¤rusu hiçbir günahkar bir baflkas›n›n günah
yükünü yüklenmez.”

53- Necm Suresi 38

Hadis: “Ölü ailesinin kendisi için a¤lamas›ndan dolay› azaba
u¤rat›l›r.”

Buhari-K. Cemiz 32,33,34

Ne akla, ne de Kuran’›n genel mant›¤›na uymayan bu hadis de
uydurmac›l›¤›n Kuran ve ak›lla çeliflkilerine örnektir.

5- NED‹R BU KADIN DÜfiMANLI⁄I?

Kuran: “Ben sizden erkek olsun, kad›n olsun hiçbir çal›fla-
n›n üretti¤ini bofla ç›karmayaca¤›m. Hepiniz birbiriniz-
densiniz.”

3- Ali ‹mran Suresi 195

Hadis: Kad›nlar aras›nda iyi kad›n, yüz tane karga aras›nda ala-
ca bir karga gibidir.

Buhari 9/1391

Kuran hay›r üreten erke¤in de kad›n›n da önünü aç›k tutarken,
hadisler kad›n›n önünü kapamaktad›r. Kad›n konusu, Peygamber’e
iftira olarak uydurulan hadislerin en çok oldu¤u konulardan biridir.
Ayr›nt›l› bilgi için 21. ve 22. bölümleri okuyunuz.
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6- ZAL‹M K‹M? SÖYLEY‹N BAKALIM

Kuran: “Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmifl bir
adama uyuyorsunuz.”

25- Furkan Suresi 8

Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi taraf›ndan büyülen-
di. Günlerce ne yapt›¤›n› bilmez durumda ortal›kta dolaflt›.”

Buhari 76/47 Hanbel 6/57,4/367

Muhammed Abduh ve Mutezile’nin bu hadise itirazlar›na kar-
fl›n Muhammed Ebu fiehbe hadisi flöyle savunur: “E¤er Abduh si-
hir hadisini inkar etmiflse ak›l ve nakil ilimlerinde söz sahibi el Ma-
ziri, el Hattabi, Kad› ‹yaz, ‹bn Teymiyye, ‹bnul Kayy›m, ‹bn Kesir,
en Nevevi, ‹bn Hacer, el Kurtubi ve Alusi gibi pek çok alim de
O’nun hem rivayet ve hem de dirayet yönünden do¤ru oldu¤unu is-
pat etmifllerdir.” fiehbe, Buhari ve Müslim’in de hadisi kabul etti¤i-
ni anlat›r ve sihir sonucu olanlar› hadislere dayand›rarak flöyle akta-
r›r: “ Peygamberimiz’e sihir yap›lm›flt›. Öyle ki han›mlar› ile cinsi
münasebette bulunmad›¤› halde bulundu¤unu zannederdi. Süfyan
bunun en fliddetli sihir oldu¤unu söylemifltir.” (Ebu fiehbe, Sünnet
Müdafaas›, sayfa 152-153)

Kuran’a göre ise Peygamber’in büyülendi¤ini söyleyenler za-
limlerdir. En güvenilir (!) hadisçilerin ço¤uysa Peygamber’in büyü-
lendi¤ini söylemektedir. Lütfen bu önermelerden mant›k kurallar›
içerisinde sonuç önermesini ç›kar›n ve zalimin kim oldu¤unu söy-
leyin.

7- M‹RASTA VAS‹YET VAR MI?

Kuran: “Ey iman edenler!Herhangi birinize ölüm gelip çat-
t›¤›nda vasiyet zaman› aran›zda tan›kl›k flöyle olsun: Kendi-
nizden adalet sahibi iki kifli yahut, yolculuk etmekte iken
ölüm musibeti bafl›n›za geldiyse sizin d›fl›n›zda iki kifli”

5- Maide Suresi 106
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Hadis: “Varis için vasiyet yoktur.”

Hanbel 14/238

Kuran’da hem Maide suresindeki bu ayette hem di¤er ayetler-
de vasiyet anlat›l›r. Vasiyetten arta kalanlar Kuran’da tavsiye edilen
flekilde da¤›t›l›r. Vasiyeti iptale yönelik bu hadis asl›nda Kuran’›n
bir hükmünü iptale yönelik bir giriflimdir.

8- EN BÜYÜK AZAP RESSAMLARA MI?

Kuran: “Gerçekten Allah kendisine ortak koflulmas›n› ba-
¤›fllamaz. Bunun d›fl›nda kalan› ise diledi¤ini ba¤›fllar.”

4-Nisa Suresi 48

Hadis: Cehennemde en fliddetli azaba u¤rat›lacak kifliler res-
samlard›r.

Buhari-Tesavir, 89

Kuran’a göre en büyük günah Allah’a ortak koflmad›r. Allah or-
tak koflmay› affetmeyece¤ini söylemekte, bunun d›fl›nda her güna-
h›n affedilebilece¤ini belirtmektedir. Bu yüzden Allah’›n en fliddet-
li azab›na u¤rayacak olanlar da ortak koflanlard›r. Oysa Buhari’nin
yukar›da al›nt›lad›¤›m›z hadisine göre en fliddetli azaba ressamlar
u¤rayacaklard›r. (Mezhepçi, hadisçi ‹slam’›n sanat düflmanl›¤› so-
nucunda uydurduklar› hadisleri kitab›n 18. bölümünde okuyabilir-
siniz.) Bu hadis baflta Kuran ile çeliflmektedir. Ayr›ca mant›k ile çe-
liflen bu hadisin çeliflti¤i baflka hadisler de vard›r. Örne¤in di¤er bir
hadise göre cehennemde en fliddetli cezaya satranç oynayanlar
çarpt›r›lacakt›r. (Büyük Günahlar, Haf›z Zehebi, sayfa 96-97)

9- ALTIN TAKILIR MI, ‹PEK G‹Y‹L‹R M‹?

Kuran: “De ki; ‘Allah’›n kullar› için ç›kard›¤› süsü ve temiz
r›z›klar› kim haram etmifl? De ki: ‘ Bunlar dünya hayat›nda
iman edenler için, k›yamet gününde ise yaln›zca onlar›n-
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d›r. Bilen bir topluluk için biz ayetleri böyle detayl› anlat›-
r›z’”

7- Araf Suresi 32

Hadis: “Alt›n ve ipek ümmetimin kad›nlar›na helal, erkeklerine
ise haramd›r.”

Müslim 2/16

Alt›n ve ipek hem erkek için, hem de kad›n için bir süs eflyas›-
d›r. Kuran’da hiçbir ayette yasaklanmazlar. Allah inananlar›n dün-
yada da bu süslerden yararlanabileceklerini söyler ve erkek kad›n
ayr›m› yapmaz. Her hadisinin do¤ru oldu¤u iddia edilen Müslim’in
bu hadisi Kuran’›n belirtti¤imiz ayeti ile çeliflir.

10- DEPREMLER‹N SEBEB‹ OLAN BALI⁄IN C‹NS‹ NE?

Kuran: “Bundan sonra yeri yumurta biçimine soktu.”

79- Naziat Suresi 30

Hadis: “Dünya bal›¤›n üzerindedir. Bal›k bafl›n› sallay›nca
Dünya’da depremler olur.”

‹bn-i Kesir Tefsiri 2/29 68/1’in aç›klamalar›

Kuran, mucizevi bir flekilde dünyan›n yumurta biçiminde elip-
soid oldu¤unu, ceninin oluflumunu, evrenin oluflumunu, rüzgârla-
r›n afl›lay›c› olmas› gibi bir çok konuyu aç›klarken (Kuran Hiç Tü-
kenmeyen Mucize kitab›nda bu konuyu çok detayl› bir flekilde iflle-
dik), hadislerde yer alan yukar›dakilere benzer hurafeler hem Ku-
ran’la, hem de mant›kla çeliflirler. Dünyay› bal›¤a oturtan, deprem-
leri bal›¤›n kuyru¤unun sallanmas›na ba¤layan bu zihniyete bir so-
ral›m: Bu bal›k palamut mudur, yunus mudur, lüfer midir? Lütfen
bir hadis daha bulup, bizi ayd›nlat›n!
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Bir evvelki konuda gördü¤ümüz gibi Allah Kuran’›n korundu¤u-
nu ve içinde çeliflki olmad›¤›n› söylemektedir. Allah, Kuran’›n

çeliflkisiz olmas›n› Kuran’›n kendi kat›ndan olufluna delil gösterir.
Böylece dinin kayna¤›n›n çeliflkisiz ve korunmufl olmas› gerekti¤i
anlafl›l›r. Bu mant›ktan hareketle 6. Bölümde Kuran ile hadislerin
çeliflkilerini ortaya koyup hadislerin dinin kayna¤› olamayaca¤›n›
gösterdik. Bu bölümde ise hadislerin kendi aralar›ndaki çeliflkileri-
ni de gösterip hadislerin çeliflik ve korunmam›fl olduklar›n›, dolay›-
s›yla dinin kayna¤› olamayacaklar›n› bir kez daha ispat edece¤iz.
Böylece hadislerde do¤ru ile yalan›n ay›rt edilemeyecek flekilde ka-
r›flt›klar›n› bir kez daha anlayaca¤›z. Herhangi bir hadis Kuran, bafl-
ka bir hadis ve mant›kla çeliflmiyorsa dahi zand›r. Din ise zanna ta-
bi olarak oluflturulamaz. Bu yüzden hiçbir hadis; din olarak alg›la-
namaz, hiçbir hadis din ad›na bir fley ifade edemez.

Yer yüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan seni
Allah’›n yolundan sapt›r›rlar. Onlar sadece zanna uyuyor-
lar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmal›yorlar.

6- En’am Suresi 116
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Onlar›n ço¤unlu¤u zandan baflkas›na uymaz. Do¤rusu zan
gerçek ad›na hiçbir fley ifade etmez. fiüphesiz Allah onlar›n
yapt›klar›n› bilendir.

10- Yunus Suresi 36

Ey iman edenler ! Zandan çok sak›n›n çünkü; zann›n bir
k›sm› günaht›r.

49- Hucurat Suresi 12

Ayetlerden insanlar›n ço¤unlu¤unun zanna (san›ya) uyabilece-
¤ini, fakat bunun bir fley ifade etmeyece¤ini görüyoruz. Dini hadis-
lere bina etmeye çal›flmak; dini, zan gibi temelsiz, çürük bir temele
bina etmektir. Oysa elde Kuran gibi her aç›dan mucize, korunmufl,
çeliflkisiz, sapasa¤lam bir temelimiz vard›r. fiimdi de hadislerin ken-
di içindeki çeliflkilerini, seçti¤imiz 10 örnekle görüp, bu temelin çü-
rüklü¤ünü, dolay›s›yla temel olamayaca¤›n› anlayal›m.

1- ORUÇLU ‹KEN KAN ALDIRILIR MI?

1. Çeliflik Hadis: “Kan ald›rmak yapan›n da yapt›ran›n da oru-
cunu bozar.”

Tirmizi Oruç 60/Ebu Davud Oruç 28/Buhari Oruç 32

2. Çeliflik Hadis: “Peygamber’imiz oruçlu iken kan ald›rm›fl-
lard›r.”

Ebu Davud Oruç 29-30/Tirmizi Oruç 59/Buhari T›p 11

Peygamber e¤er kan ald›rman›n orucu bozdu¤unu söyleseydi,
hiç flüphesiz kendisi kan ald›rmazd›. Üstelik Kuran’da orucu; ye-
mek, içmek ve cinsel iliflkinin bozdu¤u geçer. Yani birinci çeliflik
hadis ikinci hadisle oldu¤u gibi Kuran’la da çeliflmifltir. Fakat en
do¤ru denen alt› hadis kitab›n›n üçünden yapt›¤›m›z bu al›nt›, çeli-
flik hadislerin en do¤ru denen kitaplara nas›l girdi¤inin bir delilidir.

HAD‹S-HAD‹S ÇEL‹fiK‹LER‹ 99

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



2- TUVALET HANG‹ YÖNLERE KARfiI YAPILAB‹L‹R?

1. Çeliflik Hadis: “Gerek küçük, gerek büyük tuvaletinizi ya-
parken k›bleye dönmeyin.”

Hanbel 3/12

2. Çeliflik Hadis: “Peygamber’imiz bir tak›m insanlar›n küçük
ve büyük tuvaletleri için k›bleye dönmeyi hofl karfl›lamad›klar›ndan,
bu bidat› (hurafeyi) kald›rmak için tuvaletini k›bleye do¤ru yapt›rd›.”

Buhari 4/11

Bir hadiste k›bleye karfl› tuvaleti yapman›n hurafe oldu¤u anla-
t›l›rken, di¤er bir hadiste ise Peygamber hurafe uygulay›c›s› olarak
gösterilmifl oluyor. Görüldü¤ü gibi hadisleri Peygamber’e atfetmek
asl›nda Peygamber’e bir çok iftiray› beraberinde getirmifltir.

3- ORUÇLU ‹KEN HANIM ÖPÜLÜR MÜ?

1. Çeliflik Hadis: “ Peygamber oruçlu iken han›mlar›n› öptü.”

‹bn-i Kuteybe- Hadis Müdafas› 372

2. Çeliflik Hadis: “Oruçluyken han›m›n› öpenin durumu sorul-
du¤unda Peygamber; “Orucu bozulmufltur” dedi.”

‹bn-i Kuteybe Hadis Müdafas› 372

Bu hadisler asl›nda ‹bn-i Kuteybe’nin d›fl›nda Kütüb-ü Sitte de-
nilen meflhur alt› hadis kitab›nda da vard›r. Fakat biz bu hadislere,
‹bn-i Kuteybe’nin çeliflik ve mant›ks›z hadisleri zorlama yorumlar-
la kurtarmak çabas›ndan ibaret olan eserinde rastlad›k. E¤er hadis-
lerin mant›ks›zl›¤›n› ve çeliflikli¤ini bu hadisleri savunan birinin
eserinden ö¤renmek istiyorsan›z size de ‹bn-i Kuteybe’nin “Hadis
Müdafas›” kitab›n› tavsiye ederiz. Bir hadise göre Peygamber oruç-
lu iken han›m›n› öpüyor, di¤er hadis oruçlunun öpüflemeyece¤ini
söylüyor. Belli ki bu hadislerden en az biri uydurmad›r. ‹kisini de
do¤ru olarak almak Peygamber’i ne yapt›¤›n› bilmez, çeliflkili hare-
ketleri olan, (hafla) bunakvari bir kifli yerine koymak olur. Bu yüz-
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den Peygamber’e en büyük iltifat, hadisleri bir kenara at›p Kuran’›
ele almakla olur.

4- B‹R NAMAZ ‹K‹ KERE KILINIR MI?

1. Çeliflik Hadis: “Biriniz evinde namaz› k›lar da sonra namaz
k›lmakta olan imama yetiflirse, onun arkas›nda namaza dursun.
‹kinci k›ld›¤› onun için nafile olur.”

‹bn-i Kuteybe Hadis Müdafas› 366

2. Çeliflik Hadis: “Bir namaz› günde iki defa k›lmay›n.”

Ebu Davud 2/56

‹kinci hadis hem birinci hadisle, hem de Kuran’la çeliflir. Ku-
ran’da namaz k›lmak övülmüfltür. Fazladan k›l›nan namaz›n ne za-
rar› olabilir. Kimi durumlarda k›l›nacak olan namaz›n k›l›nmamas›-
na neden olacak bu hadis, kiflilerin Allah’› daha çok anmas›n› engel-
lemektedir.

5- KÜÇÜK TUVALET NASIL YAPILIR?

1. Çeliflik Hadis: “Kim size Peygamberimiz’in ayakta küçük
tuvaletini yapt›¤›n› söylerse inanmay›n.

Süneni Nesei 1-2/25

2. Çeliflik Hadis: “Peygamber’imiz bir kavmin süprüntüsüne
var›p ayakta küçük tuvaletini yapt›.”

Buhari 1/167

Birinci hadisin anlatt›¤› ve Kuran’da olmayan bu uygulaman›n
asl›nda bizi hiç ilgilendirmemesine ra¤men, geleneksel ‹slam anla-
y›fl›nda a¤›rl›¤› oldu¤unu görüyoruz. Peygamber’in ayakta küçük
tuvaleti yasaklad›¤› söylenen uydurmalara binaen, baz› kiflilere ra-
hats›zl›k vermesi muhtemel olan oturarak tuvalet yapmaya ‘Sünnet’
denmifl ve bundan sevap umulmufltur. Ayakta tuvaleti yapmak ise
çirkin görülmüfltür.
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6- SU NASIL ‹Ç‹L‹R?

1. Çeliflik Hadis: “Peygamber ayakta su içilmesini yasaklad›.”

Ebu Davud 4/No:3717

2. Çeliflik Hadis: “Peygamber’i sizin benim gibi ayakta su içer-
ken gördüm.”

Ebu Davud 4/No:3718

Bu örnek hadislerde de birinci hadis, kendisiyle çeliflen ikinci
hadis de olmas›na ra¤men daha çok itibar görmüfltür. Günümüzde
de geleneksel ‹slam’› yaflayanlar›n suyu oturarak ve üç yudumda iç-
tiklerini ve bundan da sevap beklediklerini gözlemleyebiliriz.

7- AYBAfiILI KADIN CAM‹YE G‹REB‹L‹R M‹?

1. Çeliflik Hadis: Peygamber’imiz caminin bahçesine girerek
flöyle dedi: “fiuras› muhakkak ki cami ne cenabete, ne aybafl›l›ya he-
lal de¤ildir.” 

Müslim Hayz 11, Ebu Davud Taharet 104

Tirmizi Taharet 101, Nesai Hayz 18

2. Çeliflik Hadis: Peygamber’in han›m› anlat›yor: “Peygam-
ber’imiz bizden biri aybafl›l› oldu¤u halde onun kuca¤›na bafl›n› ko-
yar, Kuran okurdu. Bizden birimiz aybafl›l› iken camiye gidip Pey-
gamber’e birfleyler götürürdük.” 

Nesai, Hayz, 19

Bir hadise göre aybafl›l› kad›n camiye girebilirken, di¤er hadise
göre aybafl›l› kad›n camiye giremez. (Aybafl›l› kad›n›n ibadetlerden
nas›l al›kondu¤unu 35. bölümün 2. sorusunda, 36. bölümün namaz
k›sm›nda ve 21. bölümde inceleyece¤iz.)

8- HACDA ‹HRAMLI OLAN EVLENEB‹L‹R M‹?

1. Çeliflik Hadis: “Peygamber Meymune ile evlendi¤i zaman
her ikisi de ihraml›yd›.”

Nesei 5-6/179
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2. Çeliflik Hadis: “‹hraml› olan bir kifli [Hacda olan] ne evle-
nebilir, ne k›z isteyebilir, ne de baflkas›n›n nikah›n› k›yabilir.”

Nesei 5,6/249

Kuran’da hacc›n nas›l yap›laca¤› aç›klanm›flt›r. Kuran ile yetin-
meyip, hadislere din bina edilmeye kalk›fl›l›nca ortaya ç›kan çeliflki-
ler yuma¤› ortadad›r.

9- ERKEKLER‹N BALDIRI GÖZÜKEB‹L‹R M‹?

1. Çeliflik Hadis: “Bald›rlar› aç›k olan bir sahabeye Peygam-
ber’imiz rastlam›fl ve ‘Bald›rlar›n› ört. Bald›rlar da avret yerlerin-
dendir.’ demifltir.” 

Tehzibut Tezhip 2/69

2. Çeliflik Hadis: “Peygamber’imiz evde bald›rlar› aç›k yan üs-
tü yat›yorlard›. Ebu Bekir izin istedi Peygamber hiç istifini bozma-
dan izin verdi. Ömer istedi ayn› flekilde ona da verdi.”

Hanbel 1/71

Hadislerden birine göre bald›rlar› örtmek laz›md›r. Di¤er ha-
diste ise Peygamber’in yan›na birileri gelmesine ra¤men bald›rlar›-
n› örtmedi¤i gözükür. Nitekim baz› mezhepler birinci hadisi al›p
erkeklerin dizle göbek aras›n› örtmelerinin farz oldu¤u fleklindeki
bir zorlu¤u dine sokmufllard›r.

10- ÖLÜ HAYVANIN DER‹S‹ NE OLACAK?

1. Çeliflik Hadis: Peygamber’imiz; “Deri ifllendi mi temiz
olur” dedi. Sonra ölü bir koyuna rast geldi ve “Onun derisinden
faydalansan›za” dedi.

Buhari 72/30

2. Çeliflik Hadis: Peygamber’imiz “Ölü hayvan›n ne derisin-
den ne de sinirinden faydalan›n›z.” dedi.

Hanbel 4/310,311
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Kuran’a göre lefli yemek haramd›r. Leflin derisinin haraml›¤›na
dair Kuran’da bir ifade yer almaz. Bu konuda söylenen iki hadiste
ise birine göre leflin (ölü hayvan›n) derisi kullan›lamaz, di¤erine gö-
re kullan›labilir.

Elimizde çeliflkisiz Kuran varken, bu çeliflkiler y›¤›n›na dönmüfl
hadislerle u¤raflmak bizi Kuran’dan uzaklaflt›rmaktan baflka bir ifle
yaramam›flt›r. Bu yüzden Allah’›n elçisi Peygamber’imiz Hz. Mu-
hammed’in ahirette toplumundan tek flikayeti flöyledir:

Elçi de flöyle der; “Ey Rabbim, benim toplumum bu Ku-
ran’› devre d›fl› tuttular.”

25- Furkan Suresi 30
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Bu bölümden önceki bölümlerde verdi¤imiz örnekler, Kuran’›n
korunmufl, tutarl›, tamamlanm›fl, çeliflkisiz ve dinin tek kayna-

¤› olma vas›flar›na sahip oldu¤unu; buna karfl›n hadislerin korun-
mad›¤›n›, tutars›z, çeliflkili olduklar›n› ve sadece zan olan hadislerin
dine kaynak olamayacaklar›n›, üstelik Kuran yeterli ve detayl› oldu-
¤u için buna gerek de olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bundan son-
raki bölümlerde verece¤imiz örneklerle bu tezi iyice ispatlayaca¤›z.
Bu bölümde ise hadislerin mant›kla çelifltiklerini göstermeye çal›fla-
ca¤›z. Kuran’a göre insanlar sürekli ak›llar›n› çal›flt›rmal›, gerek ev-
rende, gerek kendi yarat›l›fllar›nda, gerekse Kuran’da Allah’›n delil-
lerini görmelidirler. Ak›llar›n› çal›flt›rmadan toplumdaki kelle say›-
s›na, törelere, geleneklere, kabullere göre din oluflturanlar›n, hatal›
oldu¤unu Kuran’dan anl›yoruz. Kuran’a göre Allah’›n nimeti olan
ak›l, evrenle ve evreni, hayat› de¤erlendirmede rehberlik eden Al-
lah’›n kitab›yla, mükemmel bir uyum içindedir. Bu uyumun bir par-
ças› olan akl›n dinle çeliflti¤ini söylemek, akl› bir kenara at›p dini
anlamaya kalkmak, akl› çal›flt›rmada de¤il, akl› kullanmamada er-
dem aramak, dine ak›ls›zca uygulamalar› sokanlar›n veya din düfl-
manlar›n›n tezidir. Ak›l dinle nas›l çeliflir? Ak›l Allah’›n bize hedi-
yesi de¤il mi? Kuran defalarca bize akl›n›z› çal›flt›r›n demiyor mu?
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Allah pisli¤i ak›llar›n› kullanmayanlar›n üzerine ya¤d›r›r.

10- Yunus Suresi 100

Bu ayet ‹slâm ad›na dine sokulan pisliklerin sebebini de göster-
mektedir. Mant›kla çeliflen yüzlerce hadisi kitab›m›za s›¤d›ramaya-
ca¤›m›z için sadece on tane örnek hadis ile yetinece¤iz. Bu hadisle-
ri incelememiz, akl›n› kullanmayanlar›n üzerine ya¤an pisli¤i anla-
mam›z› daha iyi sa¤layacakt›r.

Anlatt›klar›m›za, geleneksel ‹slâmc›lar her seferinde: “Bunlar
Peygamber düflman›, Peygamberimiz’in sözlerini inkar ediyorlar,
Peygamberimiz’i kaale alm›yorlar” sözleri ile iftira atmaktad›rlar.
Örnek verdi¤imiz her hadiste flunu bir kez daha iyice düflünün: Bu
hadisleri inkar, Peygamber’i iftiralardan kurtarmak m›d›r, yoksa
Peygamber’e iftira atmak m›d›r? Hadisleri kabul Peygamber’e at›-
lan iftiralar› onaylamak ve kabul olmuyor mu? Hadisler dinin kay-
na¤›d›r diyenler bu iftiralar›n orta¤› de¤il midir? Lütfen hadislerin
Kuran’la, mant›kla ve kendi içlerindeki çeliflkilerine dair bu bölüm-
leri bir de bu sorular› düflünerek okuyun.

1- YERYÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLDU⁄U BALI⁄IN
C‹⁄ER‹

Hadis: “Yer yüzü bal›¤›n s›rt›ndad›r. Cennete girecekler ilk
olarak bu bal›¤›n ci¤erinden yiyecektir.”

Buhari 3/51

Kuran’›n dünyan›n yuvarlakl›¤›na, Dünya’n›n, Günefl ve Ay’›n
hareketlerine, uzay›n yarat›l›fl›na dair mükemmel izahlar›na karfl›
hadislerdeki dünyan›n öküzün ve bal›¤›n üzerinde oldu¤u saçmal›-
¤›n› tevil edenler (yorumla geçifltirmeye çal›flanlar), bal›¤›n ci¤erin-
den yenmesini ve bal›¤›n sallan›p deprem yapmas›n› nas›l tevil ede-
cekler? Bu konuya aç›kl›k getirecek arkadafllar lütfen flu konuya da
aç›kl›k getirsinler. Bir hadiste Arfl’›n 8 da¤ keçisinin s›rt›nda oldu-
¤u söyleniyor.(Bak›n Ebu Davut Sünnet 19, Tirmizi Hadis no:
3320, ‹bni Mace Mukaddime 193) Bu da¤ keçileri acaba nas›l keçi-
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lerdir? Ayr›ca da¤ keçilerinden bahseden hadiste yer ile gök aras›-
n›n ya yetmifl bir, ya yetmifl iki, ya yetmifl üç y›ll›k mesafe oldu¤u
geçiyor. Bu mesafe acaba yürüyerek yetmifl üç y›l m›, yoksa deve üs-
tünde yetmifl üç y›l m›?

2- ALLAH = ZAMAN, H‹Ç OLUR MU?

Hadis: Peygamber’e Allah’›n yerleri ve gö¤ü yaratmadan önce
nerede oldu¤u soruldu, Peygamber ; “Bir bulut içerisinde idi, üstü
hava, alt› hava idi.”dedi.

Hanbel 4/11

Hadis: Allah zamand›r.
Muvatta 56/3

Niye bu tarz saçma izahlar Kuran’da geçmiyor da hep hadisler-
de var? Dört hak mezhep diye sunulan mezheplerden birinin kuru-
cusu Hanbel’dir ve hadis kitab› Hanbel de ona aittir. ‹kinci hadis
kitab› da yine dört mezhepten birinin kurucusu olan Malik’in Mu-
vatta’s›d›r. Yukar›daki iki hadisi kitaplar›na alanlar›n kurduklar›
mezhepler de ortadad›r. Atomlardan oluflan hava da, maddenin de-
¤ifliminden ibaret zaman da madde ile beraber yarat›lm›flt›r. “Al-
lah’›n kendisi zamand›r, Allah bulutta idi etraf› ise havayd›” diyen-
lerin bilgi seviyeleri ve Kuran’› hiç anlamad›klar›, hava ve zaman›n
ne oldu¤undan habersiz olduklar› da ortadad›r.

3- HZ. MUSA AZRA‹L’‹ TOKATLADI MI?

Hadis: Ölüm mele¤i Musa’ya gelerek: “Rabbine icabet et” de-
di. Bunun üzerine Musa ölüm mele¤inin gözüne tokat vurarak onu
ç›kartt›. Melek hemen Allah’a dönerek “Sen beni ölmek istemeyen
bir kuluna göndermiflsin, o benim gözümü ç›kard›” dedi.

Sahihi Müslim 10/176

Mant›kla hiç ba¤daflmayan bu hadis ayn› zamanda Hz. Musa’ya
hakarettir. Allah’›n üstün ahlakl› bir Peygamber’i nas›l olur da

HAD‹S-MANTIK ÇEL‹fiK‹LER‹ 107

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



ölümden kaçar. Üstelik de mele¤in gözünü kör edip ölümden kur-
tulur. Hiçbir yanl›fl› olmayan hadis kitab› diye tan›t›lan Müslim’de
ve di¤er meflhur hadis kitaplar›nda bu hadis geçmektedir. Bu hadi-
si do¤ru diye kitaplar›na alanlar›n hiç flüphesiz hiçbir hadisine de,
hiçbir sözüne de güven olmaz.

4- PEYGAMBER‹M‹Z H‹Ç ZAL‹M OLUR MU?

Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek
Müslüman oldular. Medine’nin havas› onlara dokununca Peygam-
ber onlara deve sidi¤i içmelerini ö¤ütledi. Adamlar develeri da¤›t-
t›lar ve çoban› da öldürdüler. Peygamber onlar› yakalatt›, ellerini ve
ayaklar›n› kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz on-
lara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”

Buhari T›p5/1, Hanbel 3/107,163

Gözleri oymak, çölde susuz ölüme terk etmek hangi Kuran aye-
ti ile ba¤dafl›r. Kendi yapt›klar› canilikleri hofl göstermek için bu
hadisi uyduranlar, Peygamber’i cani gibi gösterip, Peygamber’e ha-
karet etmifl oluyorlar.

5- YANGIN NASIL SÖNER

Hadis: “Yang›n gördü¤ünüzde tekbir getiriniz, zira tekbir (Al-
lahuekber demek) onu söndürür.

Ramuzel Hadis

Ramuzel Hadis di¤er hadis kitaplar› kadar ünlü olmad›¤› için,
bu kitab›m›zda Ramuzel Hadis’ten hadislere az yer verdik. Fakat
ülkemizde en çok satan hadis kitaplar›ndan biri de bu kitapt›r ve
al›nt›lad›¤›m›z hadis gibi birçok hadisi içermektedir. E¤er bu hadi-
si birileri do¤ru kabul ederse itfaiye ekipleriyle beraber (Belki de it-
faiye ekibi olmadan) tekbir getirecek bir koroyu da yang›n yerine
götürmeleri gerekirdi.
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6- C‹NSEL MÜNASEBETLE ‹LG‹L‹ ÖNEML‹ B‹R
UYARI

Hadis: “Sizden birisi cinsel münasebette bulundu¤u zaman efli-
nin cinsel organ›na bakmas›n, zira cinsel organa bakmak körlü¤e
sebep olur.”

Feyzul Kadir 1-326

Bu garip uydurmayla dinle dalga geçmek isteyenlerin eline il-
ginç bir malzeme verilmifltir. Belki de bu hadisi uydurarak Peygam-
ber’e iftira edenin amac› da dinle dalga geçmekti. ‹nsanlar›n haya-
t›na ve cinselli¤ine Kuran’›n getirmedi¤i zorluklar› ve yasaklar› ge-
tirmek, insanl›¤a yap›lm›fl bir zulümdür. Cinsel hayat› k›s›tlay›c› bu
tür hadislere karfl›n, Peygamber’in ve arkadafllar›n›n cinsel hayat›n›
ola¤anüstü bir tarzda anlatan münasebetsiz hadisler de vard›r. Bu
hadislerden birine göre sahabeler Hacc’› bitirip, kad›nlar›na yönel-
diklerinde cinsel organlar›ndan spermler daml›yordu.[Buhari,
Hacc, 81; Müslim Hacc, 141] Di¤er bir hadise göre Peygam-
ber’imiz 30 erke¤in cinsel gücüne sahipti [Sahihi Buhari]. Baflka bir
hadise göre ise Peygamber nerede güzel bir kad›n görse hemen eve
koflar, han›m› Zeynep’le cinsel iliflkiye girerdi. [Buhari, Hibe, 8]. Bu
hadisleri kabul etmek mi, yoksa reddetmek mi Peygamber’e sayg›-
s›zl›kt›r, karar sizin!

7- CERAHAT YALAYAN KADIN

Hadis: “E¤er erke¤in tepesinden t›rna¤›na kadar cerahat aksa,
kad›n da bunlar› a¤z› ile temizlese, yine de erke¤in hakk›n› ödemifl
olmaz.”

‹bn-i Hacer el Heytemi 2/121

Geleneksel ‹slâm’da en çok hadis uydurulan konular›n bafl›nda
kad›nlarla ilgili konular gelmektedir. Kuran’da, kad›nlara yönelik
kendi bak›fl aç›lar›n› bulamay›p, kad›nlar› sokmak istedikleri flekli
dinsellefltirmek isteyenler, bol bol hadis uydurmufllard›r. Kitab›m›-
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z›n 21. bölümünde detayl› bir flekilde iflledi¤imiz kad›n konusunda,
uydurulan di¤er hadislerden örnekleri de bulabilirsiniz.

8- NE YAPTIN EY KEÇ‹?

Hadis: “Zina yapan evlilerin tafllanarak öldürülmelerini emre-
den ayet Hz. Ayfle’nin döfle¤inin alt›ndaki sayfada yaz›l› bulunuyor-
du. Peygamber ölünce Hz. Ayfle onun gömülme ifllemleri ile mefl-
gulken, evin aç›k kap›s›ndan içeri giren bir keçi o sayfay› yedi. Böy-
lece tafllayarak öldürme cezas› Kuran’dan ç›kt›. Ama hükmü devam
etmektedir.”

‹bn-i Mace 36/194,Hanbel 3/61,5/131

Bu hadis ve tafllayarak öldürmeyi savunan di¤er saçma hadisler
dinimize büyük zarar vermifllerdir. Bu hadislerle:

1- Kuran’›n zina edenlerle ilgili hükmü iptal edilmektedir.
2- Kuran’›n hükmüne ilaveten yeni bir hüküm getirilmektedir.
3- Kuran’›n eksik oldu¤u iddia edilmektedir. 
4- Kuran’› eksiltenin bir keçi oldu¤u gibi bir saçmal›k savunul-

maktad›r.

Kuran’› yeterli kabul etmemenin sonucunda, en ünlü hadis ki-
taplar›na uydurma hadisler sokarak savunulan bu inan›lmaz iddiay›,
önemine binaen 26. Bölüm’de özel olarak iflleyece¤iz.

9- NE TAfiTIR BU TAfi?

Hadis: “Hacer-ül Esved cennettendir. O kardan daha beyaz idi
ve müflriklerin günah› onu karartt›.”

Hanbel 1/307

Hadis: “Hacer-ül Esved Allah’›n yeryüzündeki sa¤ elidir.
Onunla insanlardan diledi¤i ile tokalafl›r.”

Cami-üs Sa¤›r 1/151
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Hacer-ül Esved tafl› için uydurulan bu tip hadisler, hac s›ras›n-
da Kabe’de ilkel hareketlerin sergilenmesine sebep olmaktad›r. Ha-
cer-ül Esved tafl›na dokunmak için birbirini ezenleri dinimizi bil-
meyenler görse, baz› insanlar›n bu tafl› put edindiklerini bile zanne-
debilirler. Bu hadisler daha evvel de alay konusu olmufltur. Hadis-
lerin güvenilmez oldu¤unu Abbasiler döneminde savunup, sonra si-
yasi konjonktürde yok olan Mutezileler: “Bu hadise göre Hacerül
Esved denen tafl müflriklerin günah› yüzünden Kabe putperestlerin
elinde iken karard›ysa, flimdi Kabe Müslümanlar›n elinde oldu¤una
göre bu tafl›n beyazlamas› gerekir.” diyerek bu hadisi savunanlarla
alay etmifllerdir.

10- GEL DE ÇIK ‹fi‹N ‹Ç‹NDEN!

Hadis: “Kalbinde hardal tohumu kadar kibir bulunan cennete
giremez. Yine kalbinde hardal tohumu kadar iman olan da cehen-
neme giremez.”

Buhari 81/51

Kifliyi en ufac›k fiilinde cennete gönderen bir sürü hadis vard›r.
Kifliyi en ufac›k bir fiilinde cehenneme gönderen de bir çok hadis
vard›r. Bu mant›ks›z yaklafl›mlar kimi zaman yukar›daki örnekte ol-
du¤u gibi tek bir hadiste de buluflabilmektedir.

Peygamber’e yap›labilecek en büyük hakaret bu hadisleri onun
söyledi¤ini söylemektir. Peygamber’in bize tek yazd›rd›¤›, mesaj
olarak Allah’tan getirdi¤i Kuran dinimizin tek kayna¤›d›r.

And olsun ki size hat›rlat›c› bir kitap gönderdik. Hala akl›-
n›z› çal›flt›rmayacak m›s›n›z?

21- Enbiya Suresi 10
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Kitab›m›z›n buraya kadarki bölümlerinde belirtti¤imiz çok
önemli bir noktay›, baz› yan›lg›lar› düzeltmek için bir daha be-

lirtece¤iz. Kimileri Kuran’la, di¤er hadislerle ve mant›kla çeliflme-
yen hadisleri kullanal›m diyebilir. Fakat bu di¤er hadisleri nakil
edenler de ayn› hadisçilerdir. Bu gördü¤ümüz hadisleri nakledenle-
rin sözüne nas›l güvenebiliriz? Hadisler Kuran, di¤er hadisler veya
mant›kla çeliflmiyorsa dahi, dini bir mant›¤a, cennet veya cehen-
nem tasvirine, her hangi bir sevap veya günah kavram›yla, sünnet
veya mekruh tipi bir kavramla dahi ilave getiriyorlarsa, o hadis ve-
ya hadisin yorumu uydurma demektir. Çünkü Kuran, kendisinin
her fleyi aç›klayan, yeterli ve dinin tek kayna¤› oldu¤unu söylemek-
tedir.

Sana her fley için ayr›nt›l› bir aç›klay›c›, do¤ruya ileten,
rahmet olan ve Müslümanlara müjde olan kitab› indirdik.

16- Nahl Suresi 89

Kuran’a ilave bir sevap veya günah kavram›n› ileri sürmek bu
ayetle ve kitab›n 2. bölümünde bir k›sm›n› belirtti¤imiz ayetlerle
çeliflir. Bu yüzden herhangi bir hadis Kuran’dan anlafl›lmayan bir
fleyi ifade ediyorsa veya hadisin yorumuyla Kuran’dan anlafl›lmayan
bir sevap, günah, sünnet, mekruh kavram› ç›kart›l›yorsa Kuran’›n
her fleyin detayl› aç›klay›c›s› olmas›na binaen bu hadisler veya yo-
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rumlar› yaland›r. Burada yeni bir soru ortaya ç›kabilir. E¤er bir ha-
dis, Kuran, baflka bir hadis ve mant›kla çeliflmiyor ve dini anlay›fla
ilave yapm›yorsa do¤ru mudur? Bu sorunun cevab›: “Bilemeyiz”dir.
Nas›l bilebiliriz ki; bu hadisler, tüm o yalanlar› nakledenlerin kita-
b›ndan al›nm›flt›r. Üstelik Kuran yeterli iken flüpheli kaynak olan
hadislerle niye u¤raflal›m ki? Kuran’da Allah zanna tabi olmamam›-
z› söylerken, niye Allah’›n bu emrini çi¤neyip zan olan hadislerden
medet umal›m. Hicri 200-300 y›llar›nda toplanmaya çal›fl›ld›¤›nda
içine giren çeliflki, yalan ve mant›ks›zl›klar› gördü¤ümüz hadisleri,
Hicri 1400’de biz mi düzeltece¤iz? Tüm bu çabalar asl›nda Kuran’›
yetersiz görmenin ve hadise kap› açman›n dinde oluflturdu¤u fela-
keti anlamaman›n sonucudur. Kuran’da geçmeyen bir mant›¤› veya
bir uygulamay› dine ilave eden hadislere ise afla¤›daki 10 örne¤i ve-
rebiliriz. 

1- HESAP MAK‹NES‹ ‹LE ‹BADET

Hadis: “Cemaatle k›l›nan namaz tek bafl›na k›l›nan namazdan
27 derece daha üstündür. “

Buhari Ezan 30, Müslim Mescid 249, Muvatta Cemaat 1

E¤er ki bu hadisin Kuran’la, baflka bir hadis veya mant›kla çe-
liflkisini göremiyorsan›z, yine de uydurma oldu¤unu söyleyebilirsi-
niz. Çünkü Kuran’da böyle bir bilgi yoktur. Misvakla(difl f›rças› ye-
rine kullan›lan bir a¤aç kökü) al›nan abdestin, sar›kla k›l›nan nama-
z›n yirmi yedi veya yetmifl kat daha sevap oldu¤unu söyleyen hadis-
ler de böyledir.

2- SOL ELE D‹KKAT

Hadis: “Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz. Çünkü fieytan sol
eliyle yer, içer.”

Hanbeli 2/8,33

Baz› gelenekçi dini gruplar›n kurslar›nda sol elle yemek yiyen
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çocuklar›n elleri dayaktan fliflirilmekte, yüzü koyun yatan çocuklar
dövülüp gece yar›s› kald›r›lmaktad›r. Çocuklar›n psikolojisini bozan
bu uygulamalar›n sebebi ise bu ve benzeri hadislerdir.

3- DO⁄AN ÇOCUK ‹LE ‹LG‹L‹ SEREMON‹LER

Hadis: “Hazreti Peygamber çocu¤a do¤umunun yedinci gü-
nünde isim konmas›n›, çocu¤un y›kanarak pisliklerden temizlen-
mesini ve kurban kesilmesini emir buyurdu.”

Tirmizi- Edeb 63/2834, Ebu Davud 2837

Bu hadisi okuyan bu hadiste kötü bir fley görmeyebilir. Fakat
Kuran’da çocu¤a yedinci günü isim konmas›n›n veya kurban kesil-
mesinin gereklili¤ine dair hiçbir fley yoktur. Demek ki dinde olma-
yan bir sevap kavram›n› dine ilave eden bu hadis de uydurmad›r. ‹l-
laki hadisin zararl› bir fley ifade etmesi gerekmez. Hatta hadis iyi bir
fleyi dahi sevap gibi dine sokuyor veya zararl› bir fleyi mekruh yap›-
yorsa dine ilave getirdi¤i için hadisin yine uydurma oldu¤u anlafl›-
l›r. Bu tip uydurmalar›n sebebi kitab›n 5. Bölüm’ünde de¤indi¤imiz
gibi dini sevdirmek olabilir. Fakat sebebi ne olursa olsun, insani
olan› Allah’›n dinine katmak, insansal ile Allah’tan olan› kar›flt›r-
makt›r ki bu dine ihanettir.

4- KARA KÖPEKLER‹ ÖLDÜREL‹M M‹? DEVE fiEY-
TANDAN MI YARATILDI?

Hadis: “Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar fieytan-
d›r.”

Hanbeli 4/85,5/54

Kuran’daki Kehf suresinde gençler ve köpekleri anlat›l›r. Bu
gençler övülmekte ve köpeklerin aleyhinde hiçbir fley söylenilme-
mektedir. Bu ayetleri e¤er hat›rlamazsan›z, Peygamber döneminde
köpeklerin mescidde dolaflt›¤›na dair hadisi de bilmiyorsan›z, bu
hadis size mant›ks›z da gelmiyorsa, s›rf Kuran’da geçmeyen bir fle-

114 UYDURULAN D‹N ve KURAN’DAK‹ D‹N

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



yi dine ilave etti¤ine bakarak bu hadisi ve köpekler aleyhine di¤er
hadisleri reddedebilirsiniz. Bu tarz hadisler yüzünden köpe¤in ab-
desti bozdu¤u gibi uydurmalar üretilmifl ve insanlar hayvanlar ale-
mindeki en yak›n dostlar›ndan uzaklaflt›r›lm›fllard›r.

Asl›nda hayvanlar alemiyle ilgili uydurma hadisler çok fazlad›r.
Örne¤in bir hadiste horozun melek gördü¤ü için öttü¤ü, efle¤in
fleytan gördü¤ü için an›rd›¤› söylenir. (Bak›n›z Sahihi Müslim) Fa-
renin asl›nda Yahudi oldu¤u, bu yüzden deve sütü içmedi¤i baflka
bir hadistir.(Bak›n›z Sahihi Müslim Zühd) Kargan›n sapk›n(fas›k)
oldu¤u da hadistir.(Bak›n›z Buhari 59/16, Hanbeli Müsned 2/52)
Devenin fleytandan yarat›ld›¤› biyolojiye (!) ›fl›k tutacak bir hadistir!
(Bak›n›z Hanbeli Müsned 4/85) Kedinin aslan›n aks›r›¤›ndan, do-
muzun filin aks›r›¤›ndan yarat›ld›¤›n› iddia eden hadisler de vard›r.
(Bak›n›z El Mecruhin 1/101) Tüm bu hadisler Kuran’da geçmeyen
uydurmalar›yla dinin mant›ks›z san›lmas›na sebep olmufllard›r.
fiimdi sadece Kuran’dan din anlafl›lmaz diyenlere soral›m. Sizin di-
ni anlamadaki yönteminize göre hadisler dinin kayna¤›d›r. O za-
man sizin yönteminize göre en güvenilir hadis kitaplar›nda geçen
bu izahlar› da kabul etmeniz gerekir. Kabul ediyor musunuz? Ka-
bul etmiyorsan›z, sadece Kuran’›n güvenilir oldu¤una ve o zaman
dinin Kuran’dan anlafl›lmas› gerekti¤i sonucuna var›rs›n›z. E¤er bu
hadisleri kabul ediyorsan›z, ne diyelim, hay›rl› olsun!...

5- YEMEK TAKIMLARI GÜMÜfiSE DE⁄‹fiT‹RMEK!

Hadis: “Peygamber bize: ‘Alt›n ve gümüfl kap içerisinde yemek
yemeyi ve su içmeyi yasaklad›.”

Buhari 12/1952

Kuran’da böyle bir yasak da, hüküm de yoktur. Bu tarzda bir
ilaveyi dine sokmak, Kuran’› yetersiz görmek, Kuran’›n üzerine ila-
veler yapmak manas›na gelir.
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6- ÜÇ PARMAK KESEN DÖRDÜNCÜYÜ DE KESS‹N
DAHA ‹Y‹

Hadis: “Bir kad›n›n parmaklar›n› kesmenin cezas›, deve cinsin-
den tazminat olarak flöyledir; bir parmak için on deve, iki parmak
için yirmi deve, üç parmak için otuz deve, dört parmak için yirmi
deve.”

Muvatta 43/11 Hanbel 2/182

Erkek olsun, kad›n olsun birinin parma¤›n› isteyerek veya yan-
l›fll›kla kesenin ceza olarak tazminat vermesinde bir gariplik yoktur.
Fakat Kuran’da yukar›daki gibi bir tazminat belirlenmemifltir. Yani
insanlar içlerinde bulunduklar› devir ve flartlara göre tazminatlar›
belirleyebilir. Belli bir devirde buna benzer bir tazminat verilmifl
olabilirse de bu tazminat›n evrensel oldu¤u ve her dönemde deve
üzerinden yap›lmas› gerekti¤i yorumu uydurmad›r, dine ilavedir.
Üstelik yukar›daki tablo mant›kl› da de¤ildir. Nas›l üç parma¤› kes-
menin tazminat› otuz deve iken dört parma¤› kesmenin tazminat›
yirmi deve olur?

7- KADINLARINIZI SÜNNET ETT‹RD‹N‹Z M‹?

Hadis: “Ey At›yye, yufkadan sünnet et, derin gitme, çünkü yuf-
ka sünnet etmek(kan›n üste ç›kmas›yla) yüzü güzellefltirir ve kocas›
için daha zevkli olur.

‹hyau Ulumiddin – ‹mam› Gazali – 1/382

Kuran’da kad›n›n da, erke¤in de sünnet olmas› geçmez. Sünne-
tin sa¤l›¤a faydal› oldu¤unu düflünen sünnet olabilir, ama sünnet
olmak istemeyen olmayabilir de. Bu dini bir sorumluluk de¤ildir.
Hadiste görüldü¤ü gibi, kad›nlar›n sünneti de hadis bafll›¤›yla dini-
mize mal edilmifl bir uygulamad›r. Hadise göre kad›n›n sünneti de-
rin kesilmemek kayd›yla yap›lmal›d›r. Bu uygulama yüzü güzellefl-
tirecektir(!) ve kad›n›n kocas›n›n zevk almas›n› sa¤layacakt›r.

Gazali’yi yere gö¤e s›¤d›ramay›p ona Hüccetül ‹slam(‹slam’›n
senedi), Zeynüddin(Dinin süsü) lakaplar›n› takanlar, Gazali’yi ilmin
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doru¤u görenler, hadisleri Kuran’a efl koflanlar! Kad›nlar›n›, k›zla-
r›n›z› sünnet ettirdiniz mi? Ettirmediyseniz, niye ettirmiyorsunuz?
Yoksa siz sünnete muhalefet mi ediyorsunuz? Yoksa siz sünneti be-
¤enmiyor musunuz? Bu uydurma sünnetleri be¤enmeyenlerin, uy-
durma izahlar›n›za göre kafir olaca¤›n› bilmiyor musunuz? Ne ya-
z›k ki dine sokulan bu ilaveler dinin uygulanamaz bir sistem olarak
görülmesine sebep olmufltur. Ne yaz›k ki Gazali gibi en çok ciddi-
ye al›nan kifliler bu izahlara yer vermifltir.

8- NE A⁄AÇTIR O! NE D‹fiT‹R O! NE DER‹D‹R O!

Hadis: “Cennette bir a¤aç vard›r ki binekli onun gölgesinde
yüz y›l gider.”

‹bn-i Mace Züht 39, Müslim Cennet 6, Tirmizi Cennet 19

Hadis: “Cehennemde kafirin az› difli Uhud da¤› kadar, derisi-
nin kal›nl›¤› da üç günlük mesafe kadard›r.”

Sahihi Müslim

Hadis: “Cehennem ehli ateflte o kadar büyüyecek ki kulak me-
mesi ile boynu aras› yediyüz y›ll›k mesafe kadar olacakt›r.”

Hanbel – Müsned

Hadis: “Ümmetimin fakirleri zenginlerden befl yüz sene evvel
cennete girecektir.”

Tirmizi, ‹bn-i Mace

Kuran’da geçmeyen bu anlat›mlar, cenneti ve cehennemi anla-
ma hususunda ilavelerdir. Kuran gerekli cennet ve cehennem tari-
fini yapar. Kuran gerekli izahlar› yapm›flken bu izahlar› yapmak,
Kuran’›n izahlar›na yeterince önem verilmemesine yol açar. Hadis-
lerde Kuran’da olmayan bir çok cennet ve cehennem manzaras›na
rastlayabiliriz. Bu aç›klamalar ister mant›kl› olsun, ister mant›ks›z
olsun hiçbirine ald›r›fl etmemek gerekir. Sadece uygulama alan›nda
de¤il, ilave bir dini anlay›fl getirme alan›nda da hadisler kabul edi-
lemez.
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9- DEVE ET‹ Y‹YENE ABDEST ALDIRMAK

Hadis: “Peygamber deve eti yemekten soruldu, Peygamber
‘Onu yediyseniz hemen abdest al›n’ dedi.”

Ebu Davud 1/185

Kuran’da deve etinin abdesti bozdu¤u geçmez. Bu yüzden Ku-
ran’a ilave olan bu dini zorlaflt›r›c› hüküm de dine ilavedir. Kimi
mezhepler bu hadise göre deve eti yiyenin yeniden abdest almas›
gerekti¤ini söylemifllerdir. Kitab›m›z›n 36. Bölümünde Kuran’dan
anlafl›ld›¤› flekliyle abdesti anlataca¤›z.

10- GAZAL‹’N‹N KURTULUfi REÇETES‹

Hadis: “Sal› günü gündüzün ortas›nda veya günefl yükseldi¤in-
de kim ki her rekat›nda bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi ve üç ‹hlas oku-
mak suretiyle on rekat namaz k›larsa, yetmifl gün defterine günah
yaz›lmaz, bu yetmifl gün içerisinde ölürse flehit olarak ölür ve yet-
mifl senelik günah› ba¤›fllan›r.”

‹hyau Ulumiddin 1/539

Hadis: “Kim ki çarflamba günü günefl yükselince on iki rekat
namaz k›lar, her rekat›nda bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi, üç ‹hlas ve
üç Muavezeteyn okursa arfl›n alt›ndan bir münadi: ‘Ey Allah’›n ku-
lu! Geçmifl günahlar›n ba¤›flland›. Allah kabir karanl›¤› azab›n› ve
k›yametin fliddetini senden kald›rd›, art›k senin için fazla amele lü-
zum yok” diye ba¤›r›r ve o gün kendisi için bir Peygamber sevab›
yükselir.”

‹hyau Ulumiddin 1/540

‹slam aleminin en önemli klasiklerinden kabul edilen ‹hyau-
Ulumiddin’de Gazali, Kuran’da geçmeyen namazlar› aç›klamakla
dine ilaveler yapm›flt›r. Bu hadislere göre yetmifl günde bir Sal›
günkü namaz› k›lmak veya hayatta bir kez Çarflamba günkü nama-
z› k›lmak bir Müslüman’a yetecektir. Tek namazla yetmifl senelik
günah›n ba¤›fllanmas› da, Peygamber sevab› da mümkün olmakta-
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d›r. Bu aç›klamalar› bilmeyenler ‹mam Gazali’nin ‹hyau Ulumiddin
eserini als›nlar da tek bir kez namaz k›lmayla kurtuluflun reçetesini
ö¤rensinler! ‹mam-› Gazali akla s›¤mayan bu uydurmalar› yapmak-
ta ve ›srarla akl›n bu yollarda yürümeyece¤ini, ak›lla sonuca gidenin
hüsrana u¤rayaca¤›n› anlatmaktad›r. Gazali felsefecilerle at›fl›rken
zirvede izahlar yapm›flt›r. Ama f›k›h, hadis, tasavvuf alanlar›nda ne
yaz›k ki ayn› baflar›y› gösterememifltir.

S‹Z BU HAD‹SLER‹ D‹N‹M‹ZE KAYNAK
OLARAK YAKIfiTIRIYOR MUSUNUZ?

Hadislerin dinin kayna¤› olmayaca¤›n› anlatt›ktan sonra hadis-
leri;

1. Kuran
2. Di¤er hadisler
3. Mant›k
4. ‹laveler

aç›s›ndan inceleyip dinin kayna¤› olamayacaklar›n›, böylece
Kuran’›n dinin tek kayna¤› olmas› gerekti¤ini gösterdik. Bu bölüm-
lerde kulland›¤›m›z hadislerin kimisi hem Kuran, hem di¤er hadis-
ler, hem mant›kla çeliflip, hem de dine ilaveler yap›yordu. Fakat biz
dört bölümün dördüne de giren veya iki, üç maddeyi de kapsayan
hadisleri tek bir bafll›k alt›nda inceleyip, o madde aç›s›ndan o hadis-
lerin geçersizli¤ini aç›klad›k. Kitab› ansiklopedi yapmak istemedi-
¤imiz için her bölümde sadece on örnek verdik. Ümit ediyoruz ki
tüm bu anlat›lanlar Kuran’daki ayd›nl›¤›n, hadislerdeki karanl›¤›n
kavranmas›n› sa¤layacakt›r.

fiimdi hadislerin dinin kayna¤› oldu¤unu söyleyenlere ve hadis-
leri dinin kayna¤› yapan mezheplere uyup ben Hanefi’yim, ben fia-
fi’yim, ben Maliki’yim diyenlere soruyoruz. Siz bu hadisleri Al-
lah’›n dininin kayna¤› olmaya lay›k görüyor musunuz? Cevab›n›z
e¤er “Lay›k görmüyorum” ise o zaman tüm hadisleri ve mezhebi-
nizi terk etmek zorundas›n›z. Çünkü tüm bu verdi¤imiz örnekler
hadisçilere, mezhepçilere göre en itibarl›, en do¤ru kaynaklara da-
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yanmaktad›r. E¤er bu kaynaklar güvenilmezse, mezheplerin zihni-
yeti çökece¤i için mezhep diye bir kurum da kalmaz. Hadis ve mez-
heplerin ortada kalmad›¤› bir ortamda ise dinin kayna¤› olarak Ku-
ran tek bafl›na kal›r. Zaten Allah’›n iste¤i de budur. 2. Bölüm’de Al-
lah’›n Kuran’da; Kuran’›n tastamam oldu¤unu, her fleyi aç›klad›¤›-
n›, yeterli oldu¤unu, her detay› içerdi¤ini söyledi¤ini gördük. Bu
son 4 bölümde de dinin kayna¤› olarak gösterilen hadislere örnek-
ler verdik ki dinin tek kayna¤›n›n Kuran oldu¤u fikri iyice pekiflsin.
Dinin kayna¤›n›n Kuran oldu¤unu anlad›ysan›z mezhep ve hadisle-
re dayal› bilgilerinizi bir kenara b›rak›n, yaln›z ve yaln›z Kuran’a
göre dinin teorisini ve prati¤ini ö¤renin. Eski bilgilerinizin gele-
neklere, gelene¤inizin ise mezhep ve hadislere dayanabilece¤ini
unutmay›n. Bu yüzden zihninizi s›f›rlay›p, Kuran’a göre dini bafltan
yap›land›rman›z çok önemlidir. E¤er cevab›n›z “Lay›k görüyorum”
ise, lütfen Kuran’› daha çok okuyun, sonra bir de hadisleri okuyun...

Ve gerçekten O (Kuran) iman edenler için bir do¤ruluk
rehberi ve bir rahmettir.

27- Neml Suresi 77
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Daha evvel gördü¤ümüz gibi hadis ad› alt›nda söylenen sözlerin
birço¤unu Kuran ve ak›l reddetmektedir. Bunun yan›nda dine

kaynak gibi gösterilen bu hadisleri yarg›lay›p, bunlar›n yanl›fll›¤›n›
ortaya koyacak hadisler de mevcuttur. 4. Bölümdeki hadis incelen-
mesinde ve 7. Bölümdeki hadis-hadis çeliflkisi konusunda bunun ör-
neklerini gördük. Bu bölümde hadisleri hadislere yarg›lat›rken ama-
c›m›z bir k›s›m hadisleri reddedip, kendi kafam›za uyanlar› toplamak
de¤ildir. Çünkü böyle bir gayret içinde olmay› (hele günümüzdeki
tabloyu görenler için) Kuran’› yetersiz bulman›n bir uzant›s› olarak
görmekteyiz. Kuran yeterliyse onla yetinmek ve gerçekle yalan›n ka-
r›flt›¤› izahlardan medet ummamak zorunday›z. Amac›m›z, hadisleri
dini kaynak diye uyduranlar›n yorumla ve görmemezlikten gelerek
ve birçok ayr› anlaml› hadisten kafalar›na uyan› seçme yoluyla kendi
uydurduklar› hadislerle bile çelifltiklerini göstermektir.

Sünni ve fiii ‹slam’›n hadis kitaplar› yazmalar› bile kendi kabul
ettikleri hadislerde anlat›lan, Peygamber’in hadis yaz›m›n› yasakla-
yan tavr›yla çeliflmektedir. 4. Bölümde de de¤indi¤imiz bu konuyla
ilgili flu hadislere bakal›m:

Allah’›n elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin
vermedi.

Tirmizi, Es Sunan, K. ‹lm 11
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Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yan›m›za geldi ve “Yazd›¤›-
n›z fley nedir?” dedi. “Senden iflitti¤imiz hadisler” dedik. Hz. Pey-
gamber: “Allah’›n kitab›ndan baflka kitap m› istiyorsunuz? Sizden
evvelki milletler Allah’›n kitab› yan›nda baflka kitaplar yazd›klar›
için yoldan ç›kt›lar.”

El Hatib, Takyid 33

PEYGAMBER‹M‹Z HAD‹S
YAZIMINI YASAKLAMIfiTI

Dikkat ederseniz Peygamber’in hadis yaz›m›n› yasaklayan bu
hadislerini, hadis kitaplar›n› dinin kayna¤› kabul edenler nakletmifl-
tir. Madem bu hadisleri biliyorsunuz, o zaman niye hadis kitaplar›
yaz›yorsunuz? Siz Peygamber’den daha m› ak›ll› oldu¤unuzu iddia
ediyorsunuz? Yoksa Peygamber’den daha m› çok dini düflünüyor-
sunuz? “Peygamber o zaman Kuran’la hadis kar›flmas›n diye hadis
yazd›rmad›, art›k Kuran’la kar›flma tehlikesi yok, o yüzden hadis ki-
taplar› yaz›yoruz” demek tatmin edici bir aç›klama de¤ildir. Hadis-
ler Kuran gibi dinin kayna¤› olsayd› ve Peygamber hadisleri yazd›r-
may›p, unutulmaya mahkum etseydi dini eksik tebli¤ etmifl olmaz
m›yd›? Hadisler dinin bir kayna¤›, lüzumlu bir parças› ise nas›l olur
da yaz›lmak yoluyla muhafaza edilmezler? Kuran’daki sureler kar›fl-
m›yordu da, hadisler niye kar›flacakt›? Peki Peygamber’in, Kuran’la
kar›flma tehlikesi ortadan kalk›nca hadisleri yaz›n diye bir hadisi var
m›? Sonuç olarak diyebiliriz ki; ey hadislere dinini yaslayanlar, bu
hadislerin yarg›s›na göre hadis kitaplar›n›z› yakmak, yok etmek zo-
rundas›n›z. Bu hadislerin yarg›s›na uyuyor musunuz?

Hadislerle Kuran’da olmayan helal ve haramlar›n dine girdi¤i-
ni de görüyoruz. Bir de flu hadisleri inceleyelim:

Ey insanlar atefl tutuflturuldu ve karanl›k gecenin parçalar› gibi
fitneler yak›nlaflt›. Allah’a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir
fleyiniz yoktur; Kuran’›n helal k›ld›klar› d›fl›nda bir fleyi helal k›lma-
d›m. Kuran’›n haram k›ld›klar› d›fl›ndakileri de haram k›lmad›m.

‹bni Hiflam Siret 4 sayfa 332
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Allah baz› farizalar vazetmifltir, onlar› aflmay›n. Baz› hadler koy-
mufltur, onlara yaklaflmay›n. Baz› fleyleri haram k›lm›flt›r, onlar›
yapmay›n. Baz› fleyleri de unutmaks›z›n size rahmet olmas› için ha-
t›rlatmam›flt›r, onlar› da araflt›rmay›n.

Mahmud Ebu Reyye,
Muhammedi Sünnetin Ayd›nlat›lmas›, sayfa 403

Allah’›n kitab›nda helal k›ld›¤› helal, haram k›ld›¤› haramd›r.
Hakk›nda sustu¤u ise serbesttir. Allah’›n serbest b›rakt›klar›n› ka-
bul edin ve bilin ki Allah hiçbir fleyi unutucu de¤ildir.

Ebu Davud K. Etime 39/T›rmizi K. Libas 6
‹bni Mace K. Etime 60/ El-Müracaat sayfa 20

Bu hadislere göre Kuran’›n belirttiklerinin d›fl›nda haram yok-
tur. fiimdi nas›l kad›nlarla el s›k›flmay›, müzik dinlemeyi, resim yap-
may› haramlaflt›racaks›n›z. Bunlar› yapmak için uydurulmufl hadis-
lere baflvurdu¤unuzu biliyoruz. Oysa bu hadislerin yarg›s›na göre
Peygamber Kuran’›n haramlar› d›fl›nda hiçbir fleyi haram k›lmad›.
Yani bu hadislerin yarg›s›na göre sizin Peygamber’in dedi¤iniz o
hadisler, Peygamber’in hadisleri de¤ildir.

“Benden sonras› 30 y›l hilafet, ondan sonras› Melikiyet’tir...”

Sahihi Buhari

Bak›n en do¤ru denilen hadis kitab›na göre 30 y›ll›k halifelik
döneminden sonras›n› Peygamber be¤enmemektedir. Gerçekten
de 4 halife dönemi (Ebubekir, Ömer, Osman, Ali) 30 y›l sürmüfltür.
Bu dönemde ne bir mezhep oluflturulmufltur, ne de Kuran d›fl›nda
bir hadis kitab› yaz›lm›flt›r (11. Bölüm’ü okuyunuz). Neden bu dö-
nemdeki gibi Kuran’›n tek kaynak oldu¤u mezhepsiz bir ‹slam’› ya-
flam›yorsunuz? Gerçi biz bu hadisin Emeviler’i sevmeyen Ali taraf-
tarlar›nca uyduruldu¤unu san›yoruz. Fakat Ehli Sünnet’e göre Bu-
hari’nin tek hadisini inkar eden kafir olur. O zaman bu hadisin hak-
k›n› verip, 4 halife dönemindeki gibi niye hadis kitaplar›n› yakm›-
yorsunuz? Neden 4 Halife’den sonraki Melikler’in idare ve gözeti-
minde oluflturulan mezheplere ve yaz›lan hadis kitaplar›na inan›-
yorsunuz?

HAD‹S HAD‹SLER‹ YARGILARSA 123

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



YALNIZ VE YALNIZ KURAN

Yine baz› hadislere göre Peygamber efendimiz Kuran’› tebli¤
etmek ve Kuran’› yaflamak d›fl›ndaki dini konularda baz› hatalar ya-
pabilmektedir. Bu yüzden Kuran’›n bildirdi¤inin d›fl›nda Peygam-
ber’in hayat›ndan Kuran’a ilaveler ç›karmak yanl›flt›r. Çünkü bu,
yukar›daki hadisten de anlafl›laca¤› üzere insanlar›n serbest b›rak›l-
d›¤› aland›r. Hadisler flöyledir:

Peygamber’imiz Medine’ye geldi¤inde Medineliler hurmay›
afl›l›yorlard›. Peygamber’imiz “Ne yap›yorsunuz?” diye sordu. On-
lar “Biz bunu yapard›k.” dediler. Peygamber’imiz “Belki yapmazsa-
n›z daha iyi olur.” dedi. Onun sözüne uyarak bu ifllemi terk ettiler
de hurma ürün vermez oldu. Bu durumu Peygamberimiz’e hat›rlat-
t›klar›nda kendilerine flöyle buyurdu: “Ben ancak bir insan›m. Size
dininizle ilgili bir fleyi emretti¤imde onu al›n. Kendi görüflümden
bir fleyi emretti¤imde ise ben ancak bir insan›m.”

Müslim, K. Fazail 140 / ‹bni Hanbel 3/152

Peygamber’imiz Bedir’de suyun yak›n oldu¤u bir yeri ordugah
olarak seçmiflti. Sahabeden el Habbab b. el Munzir O’na flöyle de-
di: “Ey Allah’›n elçisi, buras› bize laf düflmeyecek flekilde Rabbinin
senin için seçip yerlefltirdi¤i bir yer midir? Yoksa o bir görüfl, öne-
ri ve harp hilesi midir?” Allah’›n elçisi cevaben “ Aksine o bir görüfl
ve harp hilesidir.” dedi. Bunun üzerine el Habbab: “Buras› hiç de
iyi bir konak yeri de¤ildir. Kalk›p karfl›m›zdaki toplulu¤a en yak›n
suyun bafl›na karargah kural›m. Sonra orada bir kuyu kaz›p suyu de-
polayal›m da biz içelim, onlar içmesinler.” dedi. Peygamber’imiz:
“Do¤ru söyledin.” dedi ve onun söyledi¤ini yapt›.

‹bni Hiflam, es Sireh c.1 sf.620/ Taberi-et Tarih c.2 sf.144

Ben ancak bir insan›m. Sizler aran›zdaki davalar› bana getiri-
yorsunuz, umulur ki baz›lar›n›z delillerini di¤erlerinden daha iyi di-
le getirirler de ben duydu¤um üzere onlar lehinde bir hükme var›-
r›m. Kime (haks›z yere) kardeflinin hakk›ndan hüküm verirsem, o
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kardeflinin hakk› olan bu fleyi kesinlikle almas›n. Haks›z yere alan
için ancak ateflten bir parça ay›r›r›m.

El Kad› Iyaz, Efl fiifa, c.2 sf.179

Buraya kadar olan bu hadislerin yarg›s›na göre:

1-Kuran d›fl›nda helal, haram kayna¤› yoktur.

2-Hadis kitaplar› oluflturulmayacak, mevcutlar imha edilecektir.

3-Peygamber’in Kuran (din) d›fl›ndaki hareketlerine dini bir
mana yüklenip dine ilave yap›lmayacakt›r.

Hiç flüphesiz biz Kuran’›n yeterli ve eksiksiz oldu¤unu, Kuran
d›fl›nda hadis ve benzeri hiçbir kayna¤a ihtiyaç olmad›¤›n› Kuran’a
dayanarak ö¤reniyoruz. Burada göstermek istedi¤imiz dine ilaveler
yapanlar›n, kendi türettikleri kaynaklara ald›klar› hadislerle de, her
fleyle oldu¤u gibi çelifltikleridir.

HAD‹SLERE GÖRE HAD‹SLER‹
‹MHA ETMEK LAZIM

Buraya kadar hadis yaz›m›n›, hadisle helal-haram k›lmay› ve
Peygamber’in din d›fl› hareketlerinin de ibadete dönüfltürülmesini
yarg›layan ve reddeden hadislere yer verdik. Böylece Kuran’›n an-
latt›¤› ‹slam’› destekleyen, hatta hadislerin imhas›n› söyleyen hadis-
lerin varl›¤›n› gördük. Kuran’›n dinine ilave olan hükümleri incele-
di¤imizde, bu hükümlere karfl› olan birçok hadisin de olmas› ilginç-
tir. Peygamber’in bald›rlar›n örtülmesini emretti¤ine dair uydurma
hadis vard›r ama Peygamber’in bald›rlar›n›n gözüktü¤ünü söyleyip
öbür hadisi yarg›layan hadis de vard›r. Midye, karides yenemeyece-
¤ini söyleyen Hanefi mezhebinin bir izah› vard›r ama di¤er yanda
di¤er mezheplerin denizden ne ç›karsa yenebilece¤ini söyleyen ha-
disi vard›r. ‹pe¤in haram oldu¤una, alt›n›n giyilemeyece¤ine dair
uydurma hadisler vard›r ama Peygamber’in yan›nda sahabelerin
ipek giydi¤ini, Peygamber’in bir ara alt›n yüzük takt›¤›n› söyleyen
ve di¤er hadisleri yarg›layan hadisler de vard›r. Haremlik selaml›¤›
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savunan, kad›n›n sesinin duyulamayaca¤›n› söyleyen izahlara karfl›
sahabelerin erkek, kad›n ayn› yerde abdest ald›¤›n›, karfl›l›kl› soh-
betlerinin oldu¤unu anlatan hadisler de vard›r.

Çözüm Kuran’› yeterli görüp her ilavenin bir uydurma izah ve-
ya uydurma bir yorumdan kaynakland›¤›n› görmektir. Öyle hadis-
ler vard›r ki aslen Peygamber’in yapmas› mümkün olan bir fiil veya
söylemesi mümkün olan bir sözdür. Fakat bu sözün bafl›na Pey-
gamber emretti ki, Peygamber buyurdu ki fleklindeki do¤al uygula-
may› emre çeviren uydurma, do¤ru sözü dahi Peygamber’e iftiraya
çevirebilmifltir. Veya Peygamberin, Allah’›n serbest b›rakt›¤› bir
konudaki tavr›n› dinsellefltirip, serbest alan›n dinsel alana döndü-
rülmesi de hadis yorumu uydurmac›l›¤› ile gerçekleflmifltir. Örne-
¤in Allah’›n Kuran’da k›yafet hakk›nda detay vermemesi; isteyenin
tak›m elbise, isteyenin kimono, isteyenin cübbe veya isteyenin
bambaflka bir yöre k›yafeti giyebilece¤ini gösterir. Bu serbest konu-
da muhtemeldir ki Peygamber, yöresinin k›yafetleri olan entariyi,
cübbeyi tercih etmifltir. Fakat bu k›yafeti putperestler de, Peygam-
ber’in en büyük düflmanlar› da gelenekler gere¤i giymekteydi. Yani
Peygamberimiz’in bu konudaki tavr› bir dinsel uygulama, bir sevap
de¤il, Allah’›n serbest b›rakt›¤› konudaki bir tercihtir. Oysa Pey-
gamber’in k›yafetini tarif eden hadisin kendisi de¤il, onun uydurma
yorumu dine ilave yapm›flt›r. Uydurma yorumlar› Kuran’a denetle-
terek düzeltmek için afla¤›daki hadis örnektir:

“Bilin ki; Kuran’dan baflka bir fley eken, ekti¤ini biçerken bela-
lara u¤rar. Art›k siz de O’nu ekin, O’na uyun. Rabbinize O’nu de-
lil edin, nefislerinize O’nu ö¤ütçü yap›n. Kendi reyleriniz O’na uy-
mazsa reylerinizi (yorumlar›n›z›, seçiminizi) töhmetleyin, dilekleri-
niz O’na ayk›r›ysa dileklerinize h›yanette bulunun.”

Nehcül Bela¤a sayfa 55

Hadislerin hepsi zand›r (san›d›r). Kuran’a göre ise din zanna bi-
na edilemez. Kuran’la çeliflen, Kuran’a ilaveler yapan yorum ve ha-
dislerin yanl›fll›¤› kesindir. Kuran’la çeliflmeyen ve Kuran’la uyuflan
hadislere gelince; onlar›n bile Peygamberin sözleri oldu¤una inan-
mak zand›r, san›d›r. Geleneksel ‹slamc›lar›n hadislerini yarg›lay›p,
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Kuran’›n hükümleriyle örtüflen yukar›daki hadisleri Peygamber’in
söyledi¤ini kabul etmek de zand›r, san›d›r. Yani bu hadisler Ku-
ran’la örtüfltükleri halde, onlar› Peygamber’in söyledi¤i %100 de-
¤ildir. Hadislerin uydurulma sebeplerinde gördü¤ümüz gibi dine
fayda sa¤lamak niyetiyle hadis uyduranlar›n olmas›, dördüncü ko-
nuda hadislerin incelenmesinde gördü¤ümüz gibi uzun hadis nakil
zincirlerinden do¤an hatalar, Peygamber’le sahabe sözünün kar›fl-
mas› gibi sonuçlar, en düzgünü (!) Peygamberimiz’in vefat›ndan
ikiyüz y›l sonra yaz›lm›fl olan hadis kitaplar›n›n en düzgün hadisi-
nin bile zan (san›) oldu¤unu ortaya koyar. Zaten bizim istedi¤imiz,
bu bölümde gelenekçilerin uydurmalarla dolu kitaplar›n› yine ken-
di naklettikleri hadislere yarg›lat›p, bu inan›lmaz çeliflkilerini de
gözler önüne sermektir. Yoksa karfl›tl›¤›m›z› hep belirtti¤imiz gibi
kendimize göre hadis kitab› oluflturma niyetimiz olamaz. Öyle bir
fley gerekseydi onu Peygamber yapard›. Din eflittir %100 Kuran.
Ne bir eksik, ne bir fazla. Bundan gayr›s›nda ise zan vard›r, gerçek-
le yalan›n ayr›lamaz bir flekilde birbirine geçmiflli¤i vard›r.

Bile bile gerçekle yalan› kar›flt›rmay›n.

2- Bakara suresi 42

Onlar›n ço¤u zandan baflka bir fleyin ard›nca gitmiyor.
Do¤rusu da flu ki zan gerçek nam›na bir fley ifade etmez.

10- Yunus suresi 36
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DAHA EVVEL H‹Ç K‹MSE
BUNLARI AKIL EDEMED‹ M‹?

Ne yaz›k ki ülkemizin üzerinde bulundu¤u topraklara ‹slam
ad›na ilk giren, kitab›m›z boyunca elefltirdi¤imiz mezheplerin

uydurmalarla dolu dini yap›s›d›r. Günümüze kadar say›sal olarak
ülkemizde ço¤unlu¤u temsil eden ve halife olan padiflahlarca da
kollanan Sunni mezhepler olmufltur. (Özellikle Hanefilik) Bu mez-
hep, merkezi yönetimin politikalar› sonucu kollanm›fl, karfl›t fikir-
ler bast›r›lm›flt›r. Tarihsel süreçte hadislerin dinin kayna¤› ilan edil-
melerine, Mutezile ve Harici gibi gruplar›n ve de bir çok kiflinin
karfl› ç›kt›¤›n› görürüz. Fakat ülkemizin topraklar›n›n uzun y›llar
bask›c› Sunni yönetimlerin egemenli¤inde olmas›n›n, karfl›t fikirle-
rin eserlerinin tahrif ve yok edilmesinin ve halk›m›z›n tarihsel bil-
gisinin zay›fl›¤›n›n sonucunda, bu söylediklerimizi ilk duyanlar›n
çok flafl›rd›¤›n› ve “Bunlar› daha evvel kimse ak›l edemedi mi? ‹lk siz
mi bunlar› ak›l ettiniz?” diye sorduklar›n› görmekteyiz. Oysa bu fi-
kirler tarih boyunca birçok kifli taraf›ndan söylenmifltir. Günümüz-
de de birçok insan bu fikirleri seslendirmektedir. (Kitab›m›zda bu
fikre yak›n yazarlar›n bir k›sm›ndan al›nt›lar yapt›k.) Fakat mezhep-
lerin ‹slam’›n›n daha organize olmas› ve mezhepçilerin bask›s›ndan
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baz›lar›n›n çekinmesi sonucu Kuran’daki ‹slam’›n sesi mezhepçile-
rin sesi kadar gür ç›kamamaktad›r. Kitab›m›z›n bu bölümünü oku-
yanlar, Peygamberimiz’in vefat›ndan hemen sonraki devirde 4 Ha-
life’nin Kuran d›fl›nda dini kaynak oluflmamas› için nas›l çabalad›k-
lar›n› kavrayacaklard›r. Böylece “Bu söylediklerinizi ilk siz mi ak›l
ettiniz?” diye soranlar, bu fikirleri Peygamber’in vefat›ndan sonra-
ki ilk y›llarda, 4 Halife baflta olmak üzere birçok insan›n seslendir-
di¤ini anlayacaklard›r. Tüm bu fikirleri tarih boyunca ak›l edenler
hep vard›r. Ama ak›l etmek istemeyenlerin uyduracaklar› mazeret-
leri de hep vard›r. 

4 HAL‹FE TEK B‹R HAD‹S YAZDIRMADI

Kuran’›n d›fl›nda baflka kaynaklar› da dinin kayna¤› ilan edenle-
re, Kuran’› tek bafl›na yetersiz görenlere, Kuran’la beraber uydur-
malarla dolu hadis kitaplar›ndan da dini anlamaya çal›flanlar›n ka-
bulüne göre ‹slam’›n en mutlu dönemi önce Peygamberimiz’in za-
man›, sonra ise 4 Halife dönemidir. Fakat ne yaz›k ki bu halifelerin
üstünlü¤ünü kabul edenlerin uygulamalar› 4 Halife ile de çeliflmifl-
tir. Daha evvel 4. Bölüm’de Peygamberimiz’in hadisleri yazd›rma-
d›¤›n› gördük. 4 Halife de, b›rak›n hadis yazd›rmay›, kiflilerin hadis
nakletmelerini engellemeye çal›flm›fllar ve Kuran d›fl›nda baflka kay-
nak oluflmamas›n›n mücadelesini vermifllerdir. Üstelik bu mücade-
leyi Peygamber’in vefat›ndan sonraki ilk y›llarda vermifllerdir. Yani
uydurmalar›n çok daha az oldu¤u bir dönemde. Oysa isteselerdi
Peygamber’in en az›ndan birkaç yüz veya birkaç bin hadisini topla-
y›p bir kitap yapabilirlerdi. Hem de Peygamber’i gören ve çok ya-
k›n olan 4 Halife eminiz ki çok az yanl›flla böyle bir hadis kitab›n›
oluflturabilirlerdi. Bu bölümde izah etmek istedi¤imiz ; do¤ru olsa
bile Kuran d›fl›nda baflka dini kaynak oluflturmaman›n en güzel ör-
ne¤inin, Peygamber’den sonra 4 Halife döneminde görüldü¤üdür.
Onlar do¤ru olan hadisleri bile toplamad›lar, insanlar›n Kuran d›-
fl›na taflmas›n› önlemeye çal›flt›lar. Oysa ünlü hadisçi Darekutni’nin
ifadesine göre: “Yalan hadisler aras›nda sa¤lam hadis, siyah öküzün
derisindeki tek tük beyaz k›l kadard›r.” Gün gelmifl yalan hadislerin
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çoklu¤u do¤ru olan hadisleri geçmifl ve siyasi, maddi, manevi men-
faatlerin bafl gösterdi¤i devirde, bugünün en ünlü hadis kitaplar› ya-
z›lm›flt›r. Oysa 4 Halife kendi gözetimleri de mümkünken b›rak›n
tek hadis yazmay›, kimseye tek hadis bile yazd›rmam›fl, hadis nakli-
ni de kötü görmüfllerdir. Üstelik do¤rular›n yalanlardan fazla oldu-
¤u, kendilerinin ise hakem olabilece¤i bir ortamda. fiimdi birileri
kalk›yor 4 Halife afla¤›, 4 Halife yukar› onlar› öve öve bitiremiyor;
ama Kuran’› dinin tek kayna¤› k›lmak için onlar›n bu tav›rlar›n› uy-
gulamaya gelince, sanki böyle bir olay olmam›fl, sanki kendi kay-
naklar› bile bu gerçekleri kabul etmiyormufl gibi, tarihin bu olayla-
r›n› görmezden geliyorlar. Gelin Hz. Ebubekir’den bafllayarak s›ra-
s›yla 4 halifenin hadis toplamaya ve nakline karfl› tavr›n› geleneksel
‹slamc›lar›n da kabul etti¤i kaynaklardan al›nt›lar yaparak görelim:

Ebubekir Peygamberimiz’in vefat›ndan sonra halk› toplam›fl ve
onlara flöyle demifltir: “Sizler Allah’›n elçisinden farkl› hadisler nak-
lediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler daha büyük anlaflmaz-
l›klara düflecektir. Allah’›n elçisinden hiçbir hadis nakletmeyin. Siz-
den hadis nakletmenizi isteyenlere deyiniz ki: ‹flte Allah’›n Kitab›
aram›zda, onun helalini helal k›l›n, haram›n› haram görün.”

Zehebi, Tezkiratul Huffaz 1/3, Buhari 1.cilt

Görüldü¤ü gibi ilk halife Hz. Ebubekir, Kuran d›fl›nda baflka
bir kaynak ortaya ç›kmamas›n›n reçetesini flöyle yazm›flt›r: “Hiçbir
hadis nakletmeyin.” Dikkat edin; “fiu kadar flahit olursa, flu flu hal-
ler de olursa, do¤ru hadisi toplay›n, yalan› flöyle at›n, geriye do¤ru-
su kals›n...” diye tarifler yapmam›fl, kestirme flekilde hadis nakil
edilmemesini istemifltir. Hz. Ebubekir döneminde yaflayanlar›n ço-
¤unun Peygamber’i görenler oldu¤unu, Peygamber’in birçok sözü-
nün en taze dönemi oldu¤unu düflünürsek, Hz. Ebubekir’in bu ko-
nudaki tavr› daha da anlaml› olur. Hz. Ömer’in bu konudaki tavr›
ayn› Hz. Ebubekir gibidir, hatta diyebiliriz ki Hz. Ömer bu konu-
da Hz. Ebubekir’den çok daha sert de davranm›flt›r.
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HZ. ÖMER’‹N UYDURUKÇULARA ATTI⁄I KÖTEK

Hz. Ömer di¤er flehirlerdeki sahabelere de mektuplar yazarak
ellerinde yaz›l› bulunan hadis mecmualar›n› yok etmelerini istedi.
‹bni Abdil Berr, Camiul Beyanil ‹lm ve Fazluhu 1/64-65

Hadisler Ömer döneminde ço¤alm›flt›. Ömer halktan beraber-
lerinde bulunan hadis sayfalar›n› getirmelerini istedi. Sonra bunla-
r›n yak›lmas›n› emrederek flunu söyledi: Kitap Ehli’nin Miflna’s› gi-
bi Müslümanlar›n Miflna’s›d›r bunlar. ‹bni Sad/Tabakat 5/140

Hz. Ömer çok de¤erli bir tespitle; Museviler’in dinlerini deje-
nere edifllerinde Tevrat d›fl›nda Miflna adl› kitaplar› dini kaynak
edinifllerini görmüfl ve Peygamber’e fatura edilerek dinin kayna¤›
k›l›nmak istenen hadislerin bu Miflnalar’›n fonksiyonunu kazanaca-
¤›n› anlam›flt›r. Buna karfl› hem diliyle, hem eliyle mücadele etmifl
ve bu miflnalar› yakm›flt›r. Hz. Ömer’in yakt›rd›¤› Miflnalar’daki
do¤ru hadis oran› tahminimizce bugünkü en do¤ru kabul edilen
Buhari’den de, Müslim’den de çok daha yüksektir. Çünkü Peygam-
ber’i görenler o dönemde hayattad›r, ayr›ca ileride olacak siyasi ay-
r›l›klar ve kargaflalar henüz olmam›flt›r.

Geleneksel ‹slam’› savunanlara soral›m: Sizce Hz. Ömer Pey-
gamber’i sevmiyor muydu? Peygamber’e sizin kadar (!) sayg› duy-
muyor muydu? Günümüzde Kuran’›n yeterlili¤ini savunanlara ve
hadislere gerek olmad›¤›n› söyleyenlere bu iddialarda bulunuyorsu-
nuz. Peki ayn› tavr› gösteren, hatta hadisleri yakan Hz. Ömer’e ni-
ye ayn› elefltiriyi getirmiyorsunuz? Hiç flüphesiz ki Hz Ömer, Pey-
gamber’i çok seviyordu; fakat O, Kuran’›n mesaj›n›, Hz. Peygam-
ber’in vaaz etti¤i dinin özünü iyi kavram›flt›. Hadisleri yak›fl›n›n al-
t›ndaki neden de Peygamber’e olan sayg›s›zl›¤› de¤il, bilakis sayg›-
s›yd›. Çünkü daha evvel Peygamber de hadis yaz›m›n› yasaklam›flt›.
Çünkü Kuran detayl› ve yeterli oldu¤unu, her fleyi aç›klad›¤›n› söy-
lüyordu. Hz. Ömer böylece dinimizi Miflnalardan, Peygamberi-
miz’i iftiralardan korumaya çal›flt›. Oysa günümüzde Hz. Ömer’e
övgüler düzenler, hadislere uymay›; Peygamber’e sayg›, Peygam-
ber’e uyma, takva olmak zannediyorlar. Böylece kraldan çok kralc›
olup, fark›nda olarak veya olmayarak Kuran’dan uzaklafl›yorlar. Ba-
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z› hadis uydurucular›n› görece¤imiz bundan bir sonraki bölümde,
en çok kendisinden hadis nakledilen Ebu Hureyre ve Kab gibi kifli-
lere karfl› Hz. Ömer’in hadis nakillerinden dolay› fliddetli tepki ve
tehditlerini, bu konudaki tavr›n› ve çabas›n› aç›kça görece¤iz. (12.
Bölümü okuyunuz)

Hz. Ömer Irak’a yolculu¤a giden arkadafllar›na flöyle demifltir:
“Siz öyle bir ülkeye gidiyorsunuz ki halk› ar› u¤ultusu gibi Kuran
okur. Hadislerle onlar› meflgul etmeyiniz ve yollar›n› sapt›rmay›-
n›z.”

Ahmed ‹bni Hanbel, Kitabul Ilel 1/62-63

Hz. Ömer flöyle der: “Ancak sizden önceki kavimleri hat›rla-
d›m, onlar da kitaplar yazm›fllar ve Allah’›n Kitab›’n› b›rakarak on-
lara sar›lm›fllard›. Allah’›n Kitab›’na hiçbir fleyi kar›flt›rmam.” di¤er
bir rivayette “Allah’›n Kitab›’n› asla baflka bir fleyle de¤ifltirmem.”
baflka bir rivayette “Ben yemin ederim ki Allah’›n Kitab›’n› hiçbir
fleyle gölgelemem.”

El Hatip, Taky›dul ‹lm Sayfa 50; ‹bni Sad, Tabakat, 3/206

Hz. Ömer’in bu tavr›n› 3. halife Hz. Osman da çok hadis nak-
leden Ebu Hureyre ve Kab’a karfl› koyarak devam ettirmifltir.

MEfiHUR SAHABELER
HAD‹S NAKL‹ ‹LE SAVAfiTI

Hz. Osman çok hadis nakletmelerinden dolay› Ebu Hureyre’yi
Devfl da¤lar›na göndermekle, Kab’› K›rede da¤lar›na sürgün et-
mekle tehdit etmifltir.

Tahz›rul Havas 10b.

4 Halife’nin d›fl›nda Peygamberimiz’i gören birçok de¤erli sa-
habe, gerek 4 Halife döneminde, gerekse 4 Halifeden sonra arka-
dafllar›n›n hadislere karfl› tak›nd›klar› tavr› benimsemifllerdir. Bu
konuda ‹bni Abbas ve Abdullah bin Mesud adl› meflhur sahabeleri
görelim:
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fieddad, ‹bni Abbas’a “Hz. Peygamber bir fley b›rakt› m›?” diye
sordu. O da “Sadece Kuran’›n iki kapa¤› aras›nda olanlar› b›rakt›.”
cevab›n› verdi.

Buhari K. Fezailul Kuran 16; Müslim K. Fezailus Sahabe 30,31
Ebu Davud K. Fiten 1, T›rmizi K. Fiten 43

‹bni Abbas hadis yazmay› yasaklar ve flöyle derdi: “Sizden önce-
ki ümmetlerin sapmalar› bu flekilde kitaplar vücuda getirmek yü-
zünden olmufltur.”

‹bn Abdül Berr, Camiul Beyanil ilm 1/63-68

Abdullah bin Mesud elinde bir hadis sayfas›yla geldi. Sonra su
isteyerek yaz›lar› sildi, sayfan›n yak›lmas›n› emretti ve flunu söyledi:
“Allah kime bir hadis sayfas›n›n yerini bildirirse ve o da beni bun-
dan haberdar ederse Allah’a yemin ederim ki, Hindistan’da dahi ol-
sa o hadisi arar bulur ve yok ederdim.

Ebu Reyye, Muhammedi Sünnetinin Ayd›nlat›lmas› s. 27

E¤er hadisler dinin kayna¤› olsa yaz›lmas›, korunmas› ve bu fa-
aliyetlerin emredilmesi gerekirdi. Oysa görüyoruz ki ünlü sahabe-
ler tam tersine hadis yaz›m›n› yasaklam›fllar, yaz›l› hadisleri yakm›fl-
lar ve Kuran’la yetinilmesini söylemifllerdir. Sahabe sahabe diye or-
tal›¤› inletenlerin sahabenin bu hareketi ile çeliflmeleri, birçok çe-
liflkilerine flahit olanlar için hiç de sürpriz de¤ildir. Kuran’›n yeter-
lili¤ine dair aç›k ayetlerle çeliflenler, Peygamber’in hadis yazmama
emrine muhalefet edenler, sahabenin bu tavr›yla çeliflirlerken tevil
veya görmemezlikten gelme gibi bir mekanizma bulmufllard›r. Ama
tüm bu mekanizmalar ve sahabelere atfedilen yalanlar 4 halife dö-
neminden yaz›l› tek bir hadis sayfas›n›n bile bize ulaflmad›¤› gerçe-
¤ini yok edemez. Gerek yukar›daki halifelerin ve ünlü sahabelerin
sözleri, gerekse bu sözlerle uyumlu hiçbir hadis kitab› oluflturma-
d›klar› gerçe¤i, Kuran d›fl›nda uydurulan kaynaklardan bu sahabe-
lere yap›lan at›flarla söylenen hadislerin, Peygamber’e oldu¤u gibi,
bu kiflilere de iftira oldu¤unu gösterir.
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HZ. AL‹ DE HAD‹S SAYFALARINI YOK ETT‹RD‹

Di¤er 3 halife gibi 4. halife olan ve Sunnilerin kadar, onlardan
daha da fazla fiiilerin ve Alevilerin çok sayd›¤› Hz. Ali’nin hadisle-
re karfl› afla¤›daki sözlerde görece¤imiz tavr›; inflallah fiii, Alevi ve
Sunni kesimlerin Kuran’›n Müslüman’› olup mezhep manas›nda fii-
ilik, Sunnilik ve Alevili¤i b›rakmalar›na ve sadece Kuran’dan dini
anlamalar›na sebep olur.

Hz. Ali minberden flu hutbeyi veriyordu: “Yan›nda hadis sayfa-
lar› bulunanlar gidip onlar› yoketsinler. Zira halk› helak eden olay,
alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kuran’› terk etmeleridir.”

‹bn Abdülberr, Camiul Beyanil ‹lm

Birgün Hz. Ali’ye gelirler ve “Halk hadislere dalm›fl.” derler.
Hz. Ali sorar: “Gerçekten öyle mi?” “Evet” derler. Peygamber’den
iflittim ki gelecekte vuku bulabilecek bir fitneden söz ediyordu. “O
fitneden kurtulufl nedir, nas›ld›r?” diye sordum. Resullullah dedi ki:

“Kurtulufl Kuran’dad›r. Çünkü sizden öncekilerin haberleri de,
sizden sonrakilerin haberleri de, aran›zdakilerin hükmü de ondad›r.
O gerçek ile yalan› birbirinden ay›ran kesin bir hükümdür, flaka ve
bofl söz de¤ildir. O’nu terkeden her zorban›n Allah boynunu k›rar.
Hidayeti, do¤ru yolu O’ndan baflkas›nda arayan› Allah sapk›nl›¤a
düflürür.

O, Allah’›n en sa¤lam urgan›d›r. O, hikmetle dolu Kuran’d›r. O
en do¤ru yoldur. O, bofl arzular›n haktan sapt›ramayaca¤›, dillerin,
kar›flt›r›p belirsiz edemeyece¤i, ilim adamlar›n›n doyamayaca¤›, çok
tekrarlan›lmas›ndan b›k›lmayan, ilginç özellikleri bitip tükenmeyen
bir kitapt›r.”

Sünen-i T›rmizi/Darimi
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Peygamberimiz’in hadisleri, e¤er Kuran-› Kerim gibi dinin te-
mel bir kayna¤› ve her Müslüman’›n bilmesi ve uymas› gereken

bir esas olsayd›, Peygamber’imiz kendinden sonrakilere ulaflmas›
için sahabeden bunlar›n hem yaz›lmas›n›, hem ezberlenmesini is-
terdi. Peygamberimiz’in bunu istemek bir yana, hadislerin yaz›m›-
n› yasaklad›¤›n› daha önceki bölümlerde gördük. E¤er Peygam-
ber’imiz bunlar›n ezberlenmesini isteseydi, sahabenin Peygamber’e
en yak›n olanlar›n›n; Ebu Bekir’in, Ömer’in, Osman’›n, Ali’nin,
Zübeyr’in, Zeyd bin Sabit’in, Selman el Farisi’nin onbinlerce hadis
nakletmesi beklenirdi. Oysa bu sahabelerin söyledi¤i iddia edilen
sözler çok azd›r. Örne¤in birazdan görece¤imiz hadis uydurucula-
r›ndan Ebu Hureyre’nin söyledi¤i iddia edilen hadislerin üçte,
dörtte biri bile dört büyük halife ve di¤er önemli sahabelerin hep-
sinin söyledi¤inin toplam›na birden atfedilmez. ‹flte bu Ebu Hurey-
re’yi ve ‹srailiyat ad›ndaki Musevi hikayelerini ve Mesihhiyat ad›n-
daki H›ristiyan hikayelerini dine sokan birkaç uydurucuyu bu bö-
lümde inceleyece¤iz. Bunu yaparken bu hadis uydurucular çok faz-
la miktarda hadis naklettikleri için naklettikleri binlerce hadisin tü-
münün neden güvenilir olmad›¤›n› anlayaca¤›z. Ayr›ca hadisçilerin
hadis toplarken, hadis nakleden kiflileri söyledikleri kadar iyi ince-
lemediklerini bu ba¤lamda anlay›p, böylece hadisçilerin tüm çal›fl-
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malar›n›n da güvenilmez ve flüpheli oldu¤unu kavrayaca¤›z. 4. Bö-
lümde hadisleri incelerken Peygamber’i her görene sahabe denildi-
¤ini ve her sahabenin kesin adil ve do¤ru sözlü kabul edilip, her sa-
habeden her hadisin al›nd›¤›n› gördük. (Sahabe kelimesinin bu ta-
n›m› benimsenerek yayg›nl›k kazanm›flt›r. Sahabe kelimesini, sade-
ce Peygamberimizin yak›n çevresi için kullananlar da olmufltur.)
Oysa Kuran, Peygamber’in döneminde birçok münaf›¤›n inanma-
d›¤› halde kendini inanm›fl gibi gösterdi¤ini, birçok zay›f inançl›,
inanc› oturmam›fl kiflinin, inand›klar›n› söylemelerine ra¤men Pey-
gamber’e zorluklar ç›kard›klar›n› haber vermektedir. Ne yaz›k ki
yüzlerce Kuran ayetiyle çeliflen, dine binlerce ilave yapan hadisçi-
ler, bu ayetlerin manas›n› görmezden gelerek tüm sahabeyi tart›fl›l-
maz ilan etmifller, hangi sahabeye uyulursa uyulsun kurtuluflun bu-
lunaca¤›n› söylemifllerdir. Oniki ‹mam›n masum ilan edilmesinde
fiiiler’in hatas›n› çok iyi tespit eden Sunniler, ne yaz›k ki bütün bir
nesli, hem de Kuran’›n birçok ayetiyle elefltirdi¤i kiflilerin ve hatta
münaf›klar›n da içinde bulundu¤u belirtilen bir nesli toptan tart›fl›l-
maz ilan ederek, fiiiler’den çok daha büyük bir hataya düflmüfller ve
fiiiler’e getirdikleri do¤ru elefltiride bile gülünç olmufllard›r. Gelin
sahabe damgas›yla mühürlendi¤i için her sözüne itibar edilmifl olan
ve mevcut binlerce hadisi olan Ebu Hureyre’yi inceleyelim ve bu
zihniyetin bizi nereye, nas›l götürdü¤ünü anlayal›m.

EBU HUREYRE’YE GÜVEN‹LMEZSE
TÜM HAD‹S K‹TAPLARI GÜVEN‹LMEZ OLUR

Ebu Hureyre’nin Müslüman olmadan önceki hayat› hakk›nda
kendi anlatt›klar›ndan baflka bir fley bilinmez. Müslüman olduktan
sonra fakirli¤inden dolay› Ashab› Suffe’den oldu¤u bilinir. Müs-
lim’in Fezailus Sahabe’deki 159. Bölüm’ünde Ebu Hureyre’nin s›rf
kar›n toklu¤una Peygamber’le beraber oldu¤u anlat›l›r. ‹bn Hazm
s›rf Baki bin Mahled’in müsnedinde Ebu Hureyre’ye ait 5374 hadis
oldu¤unu söyler. Buhari bunlardan 446’s›n› kitab›na alm›flt›r.

Ebu Hureyre’nin anlatt›klar›ndan, en çok korktu¤u kiflinin Hz.
Ömer oldu¤unu görüyoruz. Hz. Ömer’in Ebu Hureyre’yi hadis
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naklinden dolay› tehdit etti¤i ve tartaklad›¤› hadis kitaplar›nda an-
lat›l›r. Ebu Hureyre: “Size nakletti¤im flu hadisleri Ömer zaman›n-
da anlatsayd›m de¤ne¤i ile beni döverdi.” der (Ez Zehebi – Tezki-
retul-Huffaz). Ebu Hureyre’nin flöyle dedi¤i geçer: “Ömer ölünce-
ye kadar Allah’›n Resulu buyurdu diyemezdik.”(Müslim, Sahihi
Müslim, 1. cilt, sayfa 34). Müslim’i e¤er görebilseydik kendisine
flöyle sorard›k: Ey Müslim, sen Sahihi Müslim diye tüm hadisleri-
nin do¤ru oldu¤unu iddia etti¤in bir kitap yazd›n, cerh ve tadille ki-
tab›nda hadis nakledenleri inceledi¤ini söyledin. Ebu Hureyre’yi
kendin de görmemene ra¤men, onu gören ve halife olan Hz.
Ömer’in onu yalanc›l›kla itham›n›, Ebu Hureyre’nin flüpheli bir fla-
h›s olmas› için neden yeterli görmedin? Demek ki senin sahih de-
di¤in hadisler bu kadar sa¤lam temellere dayan›yor. Ne yaz›k ki
Müslim de tüm sahabenin y›ld›zlar gibi olup, hangisine olursa ol-
sun uyulabilece¤i fleklindeki as›ls›z inanca kanm›fl. Veya Ebu Hu-
reyre ve di¤erlerine gerçekte s›k› ölçüler uygulasa elinde hiçbir ha-
dis kalmayaca¤›n› gördü¤ü için ve de özellikle Ebu Hureyre’den
hat›r› say›l›r derecede çok hadis geldi¤i için, bu aç›k gerçekleri gör-
mezlikten gelmifl. Ebu Hureyre’yi yalanc›l›kla suçlayan bir tek Hz.
Ömer de¤ildir. Hz. Aifle’nin de onu defalarca suçlad›¤›n› Ebu Hu-
reyre’ye sahip ç›kan hadis kitaplar›nda bile görebiliriz. Hz. Aifle
Ebu Hureyre’ye: “Sen Peygamber’den duymad›¤›m hadisler rivayet
ediyorsun!” dedi¤inde ona edepsizce bir cevap verir: “Ayna ve sür-
me seni Peygamber’le ilgilenmekten uzak tuttu.”(Zehebi, Siyeru
Alemin Nubela 2. cilt, sayfa 435). Hz. Ali flöyle demifltir: “Yaflayan-
lar aras›nda Allah Resulu’na en fazla yalan isnad eden Ebu Hurey-
re’dir.”(‹bni Ebul Hadid, fierhu Nehcul Bela¤a, 1. cilt, sayfa 360).
Yine Hz. Ali onun “Sevgili dostum bana haber verdi ki” diye Pey-
gamber’den bahsetti¤ini duyunca: “Peygamber ne zaman senin sev-
gili dostun oldu?” demifltir. ‹bn Mesud gibi meflhur bir sahabe ise
onun “Ölü y›kayan ve tafl›yan kifli abdest als›n.” sözünü kabul etme-
yerek hakk›nda a¤›r sözler söylemifl ve sonra flöyle demifltir: “Ey in-
sanlar, ölülerinizden dolay› necasete (pisli¤e) bulaflmazs›n›z.”
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ATIN KANDIRILMASI HZ. ÖMER’‹N
KÖTE⁄‹NDEN DAHA MI ÖNEML‹?

Hadisçilerin hadis nakledilen kiflilerin do¤rulu¤unu tespit etmek
hususunda ne kadar titiz olduklar› flu hikayeyle anlat›l›r: “Meflhur bir
hadisçi, kendisinden hadis nakletti¤i bir kifliyi görmek için onun bu-
lundu¤u yere seyahat etmifl. O yere vard›¤›nda, bu kiflinin at›na yi-
yecek verecekmifl gibi yap›p at› ça¤›rd›¤›n› ve sonunda ata yiyecek
vermedi¤ini görmüfl. At› kand›ran insanlar› da kand›rabilir diye
onun nakletti¤i hadisi almam›fl.” Bu hikayeyi dinleyen bizlerin
“Aman hadisçiler ne titizmifl!” deyip, onlar›n yalanc› hiç kimseden
söz almad›klar›n›, böylece naklettikleri hadislerin ne kadar güvenilir
oldu¤unu görmemizi umarlar. Buraya kadar birçok yerde hem sebe-
bi, hem de sonucu ile hadislerin nas›l uydurmalarla kar›flt›¤›n› gös-
terdik. ‹leri sürülen bu mant›k hiç flüphesiz geçersizdir. Yüzbinlerce
hadisten hadislerini seçti¤ini söyleyenlerin bu flundan, flu ondan, o
öbüründen fleklinde giden hadislerin nakilcilerinin önemli k›sm› ha-
dis kitaplar› topland›¤›nda vefat etmiflti. Geri kalanlar›n ço¤u ise ‹s-
lam co¤rafyas›n›n dört bir yan›na da¤›lm›flt›. Bunlar›n hepsini ziya-
ret etmek ve do¤ru sözlü olduklar›n› tespit etmek özellikle o döne-
min ulafl›m flartlar› düflünülürse mümkün de¤ildir. Ziyaret mümkün
olsayd› bile, bu k›sa ziyaretler bir insan›n ne kadar do¤ru sözlü oldu-
¤unu tespit için elbette ki yetersizdir. Herhalde her hadisçi at›n›
kand›ran bir hadis nakilcisini tespit edecek kadar flansl› de¤ildi! Bi-
zim örne¤imiz olan Ebu Hureyre’ye gelecek olursak; at›n› kand›ran
hadis nakilcisini kabul etmemekle hava atan hadisçiler, Hz. Ömer ve
Hz. Ali gibi iki halifenin yalanc›l›kla itham ve dayaklar›na, Peygam-
ber’in han›m› Hz. Aifle’nin bu flahs›n izahlar›n› reddine ra¤men na-
s›l kendisini kabul ediyorlar? Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Aifle’nin bu ta-
v›rlar› at›n kand›r›lmas›ndan daha m› az önemli?

Hz. Ömer’in Ebu Hureyre’yi atad›¤› valilikten h›rs›zl›klar› ne-
deniyle geri ça¤›rtt›¤› anlat›l›r. Hz. Ömer Ebu Hureyre’ye hitaben:
“Seni Bahreyn’e vali yapt›¤›mda aya¤›nda bir çift ayakkab› yoktu.
Sonra duydum ki sen 1000 dinara, 600 dinara atlar sat›n alm›fls›n.
Sen Bahreyn’in en ücra köflesinden, insanlar vergilerini, Allah ve
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Müslümanlar için de¤il de, senin için versinler diye mi geldin?” der
(Zehebi, Siyer). Ebu Hureyre’nin bizzat kendisinin aktard›¤› bir
hadiste ise Hz. Ömer ona flöyle demifltir: “Ey Allah’›n ve Kitab›n›n
düflman›! Allah’›n mal›n› çald›n de¤il mi? Yoksa senin on bin dina-
r›n nereden olacak?” (‹bni Sa’d, Tabakat, 4. cilt, sayfa 59). Ne ya-
z›k ki Ebu Hureyre Hz. Ömer’in kendisine ç›k›flmalar›n› böyle an-
lat›r, ama hadisçiler Hz. Ömer’in bu ç›k›fllar›na ra¤men Ebu Hu-
reyre’yi birinci dereceden güvenilir kabul edip, en çok hadisi ondan
naklederler. Bir de cerh ve tadil ilmiyle güvenilmeyen hiçbir kim-
seden hadis nakletmediklerini söylerler. Hz. Ömer’in “Allah’›n ve
Kitab›’n›n düflman›” ilan etti¤i flahs› en güvenilirler aras›nda kabul
eden hadisçilerin, cerh ve tadil uygulamalar›n›n ne kadar titizlikle
yap›ld›¤› görülmektedir.

EMEV‹LER EBU HUREYRE’N‹N
ALTIN ÇA⁄IYDI

Hz. Ömer’in ve daha sonra Hz. Ali’nin öldürülmelerinden son-
ra Emeviler dönemi Ebu Hureyre’nin alt›n ça¤› olmufltur. Emevi-
ler Ebu Hureyre’ye el Akik’te bir köflk infla edip arazi vermifllerdir.
Muaviye dönemindeki bu ikramlara karfl›l›k ‹bni Kesir’in el Bidaye
ve’n Nihaye eserindeki flu hadisler Ebu Hureyre’nin nas›l karfl›l›k
verdi¤ini göstermektedir:

Ebu Hureyre rivayet eder ki: “Allah’›n Resulu Muaviye’ye bir
ok verdi ve flöyle dedi: Bu oku al ve cennette beni onunla karfl›la!”

Ebu Hureyre’den yine flu hadis rivayet edilmifltir: “Allah’›n Re-
sulu flunu derken duydum: Allah vahyini üç kifliye emanet etti: Ben,
Cebrail ve Muaviye”

Tüm bu delillere ra¤men “Her sahabe do¤rudur” yanl›fl inanc›-
n›n hadisçileri sürükledi¤i nokta ortadad›r. Ebu Hureyre kimdir ki,
Peygamber’in en yak›nlar›n›n bile nakletmedi¤i en garip uydurma-
lar› Peygamber’le az görüflmesine ra¤men nakletmifltir. Örne¤in flu
garip hadis Ebu Hureyre’den gelen mant›ks›z hadislerin yüzlerce-
sinden biridir:
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Ebu Hureyre Peygamber’in kendisine flunu dedi¤ini nakleder:
“Ölüm mele¤i Musa’ya gönderildi. Musa’n›n yan›na gelince O ona
vurdu. Melek Rabbinin yan›na döndü ve flöyle dedi: Beni ölmek is-
temeyen birisine gönderdin. Allah Musa’n›n kör etti¤i mele¤e göz-
lerini verdi ve flöyle dedi: “Git ve ona elini bir öküzün üzerine koy-
mas›n› söyle. Elinin kaplad›¤› yerdeki k›l say›s›nca ona y›l olarak
ömür verildi!” Melek: “Evet, Rabbim. Sonra ne olacak?” Allah:
“Sonra, ölüm” dedi.”

Ne yaz›k ki Ebu Hureyre’yi kurtarma derdinde olanlar bir yan-
dan böyle bir mant›ks›zl›¤› ‹slam’a fatura edip zarar veriyorlar, di-
¤er taraftan Ebu Hureyre’yi k›rmamak için Hz. Musa’y› Allah’›n
takdirinden kaçan, mele¤in gözüne tokat at›p kör eden bir insan
olarak gösteriyorlar. Ebu Hureyre’ye bir çok sahabe (Peygamber’i
gören Müslüman) muhalefet etmifltir. Örne¤in Ebu Hureyre’nin
“Av ve çoban köpekleri d›fl›ndaki köpekleri öldürün” hadisine tarla
köpeklerini de eklemesi üzerine ‹bni Ömer, Ebu Hureyre’nin tar-
lalar› oldu¤u için böyle bir yalan› uydurdu¤unu söylemifltir (Cemal
Sait Aktafl, Hadis Kriti¤i Makalesi).

Ebu Hureyre’den nakledilen hadislerin elefltirisine bu kitab›
ay›rsak baflka bir fley yazmaya yer kalmaz. Ebu Hureyre’nin gele-
neksel ‹slam için önemini, bu yap›n›n en ateflli savunucular›ndan ve
ülkemizde en çok satan gelenekçi, hadisçi ‹slam’›n kitaplar›ndan
Saadeti Ebediye- Tam ‹lmihal kitab›n›n yazar› Hüseyin Hilmi Ifl›k
flöyle anlatmaktad›r: “Ebu Hureyre’yi inkar eden fleriat›n yar›s›n›
inkar eder, çünkü hükümlerin ç›kt›¤› hadislerin yar›s›n› Ebu Hu-
reyre nakletmifltir.” Bize göre itiraf, Hüseyin Hilmi Ifl›k Bey’e göre
fleriata sahip ç›kma olan bu söz, neden Ebu Hureyre’yi bir alt bafl-
l›k yapt›¤›m›z›n sebebidir. Allah’a flükür ki dinimiz tek bafl›na yeter-
li olan Kuran’dad›r ve ne Ebu Hureyre’nin, ne de baflkalar›n›n ha-
dislerine ihtiyac›m›z yoktur.

‹SRA‹L‹YAT VE MEfiHUR UYDURUCULARI

Özellikle Yahudilikten ‹slam’a geçenler, Yahudilikteki birçok
hikayeyi, uydurmay› hadis ad› alt›nda ‹slam’a tafl›d›lar. Bunu ‹s-
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lam’›n safl›¤›n› bozmak için yapt›klar› görüflü hakim olsa da, eski
adetlerinden, eski dinlerindeki inançlardan kurtulamay›p, kendile-
rince katk› sa¤lamak veya dinimizi Yahudilefltirmek gibi niyetlerle
de yapt›klar› düflünülebilir. ‹bni Haldun, Mukaddime adl› eserinde
konuyla ilgili flu aç›klamalar› yapar: “Hadis nakil tefsirleri yanl›fl
do¤ru, makbul merdud her fleyi içeriyordu. Bunun sebebi fluydu;
Araplar ne kitap, ne de ilim ehlinden de¤illerdi. Onlara hakim olan
yaflam tarz› bedevilik ve cahillikti. Yarat›l›fl›n esrar›, kainat›n duru-
mu, v.b. konularda bir fley ö¤renmek istediklerinde bunu kendile-
rinden önce Kitap verilenlere sorarlar ve bu konularda onlardan ya-
rarlan›rlard›. Bunlar›n aralar›nda Kab el Ahbar, Vehb ‹bni Müneb-
bih, Abdullah bin Selam vard›. Hadis nakilli tefsirler bu tür kifliler-
den yap›lan nakillerle dolmufltur. Tefsirciler bu hususta gevflek dav-
ranm›fl ve tefsirlerini bunlar›n nakilleriyle doldurmufllard›r.” ‹bni
Haldun’un dedi¤ini günümüzde Türkçe’ye çevrilen birçok tefsirde
görebiliriz.

KAB EL AHBAR’A DAYANDIRILAN D‹N

Kab el Ahbar ‹srailiyat’›, Yahudi uydurmalar›n› dinimize en çok
sokan kiflidir. Peygamberimiz’in vefat›ndan sonra Hz. Ebubekir veya
Hz. Ömer dönemlerinden birinde ‹slam’a girdi¤i söylenir. ‹srailiyat
hakk›ndaki bilgisi ve bitmek tükenmek bilmeyen hikayeleri onu, dev-
rinde ilgi oda¤› haline getirmifltir. Peygamber’e iftira ederek söyle-
nen hadislerin birinde “‹srailo¤ullar›ndan hadis naklinde bulunun,
bunda zarar yoktur.” denir. Bu hadisi Abdullah bin Amr’›n nakletti-
¤i söylenir. T›rmizi, Ebu Davud, Buhari bu hadise yer vermifltir. Bi-
razdan görece¤imiz gibi Abdullah bin Amr, Kab el Ahbar’›n talebe-
lerindendir. Uyduracaklar› binlerce ‹srailiyat’tan önce bu hadisi uy-
duranlar, daha sonraki uydurmalar›n› buna bina etmifllerdir. Kab el
Ahbar bunlar›n en önde gelenidir. Kendisi yaln›z hadis nakil etmek-
le kalmam›fl, daha evvel inceledi¤imiz Ebu Hureyre’ye, bunun yan›n-
da Abdullah bin Amr, ‹bni Ömer, ‹bni Abbas gibi flah›slara da ders
vermifltir. Böylece uydurmalar›n yay›lmas› için bu flah›slar› da kullan-
m›flt›r. Ebu Hureyre’ye karfl› ç›kan Hz. Ömer, ayn› tavr› Kab el Ah-
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bar’a da göstermifl ve onu sürgünle tehdit etmifltir. Hz. Ömer’in öl-
dürülmesine kadar fikriyat›n› yaymakta güçlük çeken Kab Hz.
Ömer’in vefat›yla k›smen ferahlam›flt›r. Kab’›n tüm bu hareketlerini
anlatan Mahmud Ebu Reyye, Kab’›n Hz. Ömer’in öldürülmesinde
parma¤› oldu¤unu söyleyerek flu izahlar› yapar: “Hz. Ömer’in bu da-
hi Yahudi’yi ak›ll›ca ve ›srarl› bir flekilde izlemesi ve ileride de göre-
ce¤imiz üzere bir tak›m çirkin emellerinin fark›na varmas›na ra¤men
sonunda o dehas›n›n gücüyle Hz. Ömer’in uyan›k ve iyi niyetli olu-
fluna galebe çalm›fl, gizli ve aç›k tuza¤›n› kurmaya devam etmifltir. ‹fl
Hz. Ömer’in katledilmesine kadar varm›flt›r. Elde varolan verilerin
hepsi bu olay›n gizli bir cemiyetçe tertiplenmifl oldu¤unu göstermek-
tedir. Büyük deha Kab’›n da üyelerinden biri oldu¤u bu cemiyetin
baflkan› Hürmüzand›. Malum oldu¤u üzere Hürmüzan Huzistan’›n
kral›yd› ve Medine’ye esir olarak getirilmiflti. Hz. Ömer’i katletme
görevi ise Ebu Lülüe’ye verilmiflti.” (Mahmud Ebu Reyye, Muham-
medi Sünnetin Ayd›nlat›lmas›, sayfa 171).

Mahmud Ebu Reyye’nin ‹bni Kesir’den al›nt›larla anlatt›¤› bu ih-
timalin kesin olarak do¤ru oldu¤unu savunacak durumda de¤iliz. Fa-
kat Hz. Ömer’in hadisten men etti¤i ve ihtimal dahi olsa Hz.
Ömer’in ölümünde parma¤› olan bir kifliden ve onun ders verdi¤i
Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, ‹bni Ömer ve di¤er flah›slardan
hadis nakli ne kadar sa¤l›kl› olabilmifltir? Tüm bu flah›slardan ‹sraili-
yat› ve di¤er hadisleri nakil edenlerin bu konudaki titizli¤i güvenilir
midir? Bu flah›slarda yan›lan hadisçilerin, di¤er flah›slarda yan›l›p ya-
n›lmad›klar›na nas›l karar verebiliriz? Apaç›k Kuran dururken ve Ku-
ran tek bafl›na yeterliyken hala bu hadislerden medet ummak dine ya-
p›lan zulüm de¤il midir? Bu sorulardan sonra Kab’a geri dönersek,
Kab kaynakl› uydurmalar dünyan›n yarat›l›fl›, ahiret manzaralar›,
fiam flehrinin önemi ve daha bir çok konuda kendini göstermifltir.

KAB KAYNAKLI UYDURMALARA ÖRNEKLER:

Bir adam Kab’la karfl›laflt›. Kendisine selam vererek dua etti.
Kab ona “Kimlerdensin?” diye sordu. Adam “fiaml›lardan›m” diye
cevap verdi. O zaman Kab flöyle dedi “Belki de sen fiaml›lar›n ara-
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s›ndan ç›kacak ve hesaba ve azaba u¤rat›lmayacak yetmifl bin asker-
den birisin!

‹bni Asakir-Tarih-1/57

Kab dedi ki: Allah yeryüzüne bakt› ve flöyle dedi; “Senin bir bö-
lümüne dokunaca¤›m.” Da¤lar O’na koflufltu. Kaya afl›nd›. Allah bu
yüzden onlara teflekkür edip aya¤›n› üzerlerine koydu!

Mahmud Ebu Reyye Muhammedi Sünnetin Ayd›nlat›lmas› 185

Hesap için diriltilme ve hesap, Beytul Makdis’ten olacakt›r.
Beytül Maktis’te gömülü olan azaba u¤rat›lmayacakt›r.

Mahmud Ebu Reyye Muhammedi Sünnetin Ayd›nlat›lmas› 185

Kab’›n uydurdu¤u tefsir ve di¤er kitaplara giren buna benzer
uydurmalar›n bir k›sm› kendisinden nakledilse de, talebeleri arac›-
l›¤›yla nakledilenler do¤rudan kendisinden al›nanlardan çoktur.
Ebu Hureyre’ye destek veren Muaviye, Kab’a da destek vermifl ve
ona k›ssa anlatmas›n› emretmifltir (‹bni Hacer, ‹sabe 5/323).

VEHB ‹BN‹ MÜNEBB‹H

Kab her ne kadar ‹srailiyat kaynakl› uydurmalarda bir numaray-
sa da, onun hemen ard›ndan Vehb ‹bni Münebbih gelir. Kendisi
birçok sahabeye at›fla hadis nakletmifl, Ebu Hureyre, ‹bni Ömer,
‹bni Abbas da kendisinden hadis nakletmifllerdir. Ahmed Emin flöy-
le der: “S›ret kitaplar›, en eski ve en güvenilir olanlar› da dahil hu-
rafe ve ‹srailiyat’tan ar›nm›fl de¤ildir. Tam aksine bunlar›n krono-
lojik s›rada en önce gelenleri ‹srailiyat’la en fazla doldurulmufl olan-
lar›d›r. ‹lk ve en güvenilir kaynak say›lan ‹bni ‹shak’a bakal›m. Bu
zat›n esas kaynaklar›ndan biri de Yahudilikten ‹slam’a geçen Vehb
‹bni Münebbih’tir. ‹bni ‹shak’›n ayr›ca H›ristiyan ve Mecusi kay-
naklardan da büyük ölçüde yararland›¤› bilinmektedir.” (Ahmed
Emin, Duhaul ‹slam, 2. cilt, sayfa 311). Ne yaz›k ki herkes Ahmed
Emin’in tahlil etti¤i gibi Vehb’i tahlil edememifl ve bol hadis nak-
letmek u¤runa do¤rudan veya dolayl› olarak afla¤›daki gibi uydur-
malar› Vehb’den nakletmifllerdir.
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Arfl› dört melek omuzlar› üzerinde tafl›rlar. Her birinin dört yü-
zü vard›r: Öküz yüzü, aslan yüzü, kartal yüzü ve insan yüzü. Her bi-
rinin dört kanad› vard›r. Bunlar›n ikisi yüzünü kaplar ve arfla bak›p
yan›vermesini engeller. Onun azameti gökleri ve yerleri kaplam›flt›r.

Malti-Kitab et Tenbih sayfa 99

Reflid R›za, Kab ve Vehb ikilisinin dine zararlar›n› ve uydurma-
lar›n› flöyle anlat›r: “‹srailiyat rivayet eden ve Müslümanlar› kand›-
r›p aldatanlar›n en flerlileri bu ikisidir. Yarat›l›fl, tekvin, Peygamber-
ler, geçmifl ümmetler, fitneler, k›yamet ve ahiret meseleleriyle ilgi-
li olarak tefsir ve tarih kitaplar›nda yer almayan hiçbir hurafe yok-
tur ki üzerinde bu ikisinin imzas› olmas›n. Bu kiflilerin rivayetleri
aras›nda Tevrat ve di¤er Semavi kitaplara dayand›rd›klar›n› iddia
ettikleri nakiller bu kitaplarla çeliflti¤inden dolay›, bir çoklar›n›n
yalan oluflu hususunda kesin hükme vard›k. Kuflkusuz önceki alim-
lerin bunlar›n fark›na varmas› mümkün de¤ildi. Zira onlar Ehli Ki-
tab›n kitaplar›na muttali olamam›fllard›r. Kuflkusuz bu iki Yahu-
di’nin rivayetlerinin ço¤u ‹srailiyat kaynakl› hurafeler olup, tefsir ve
di¤er sahalarda yaz›lm›fl kitaplar› buland›rm›fllard›r. Bunlar sayesin-
de ‹slam düflman› mülhidler, ‹slam’›n da di¤er dinler gibi hurafeler
ve evham dini oldu¤unu iddia etmifllerdir.” (Reflid R›za, Mecelletül
Menar).

MES‹HH‹YAT VE MEfiHUR UYDURUCULARI

Dinimize sokulan uydurmalar›n kaynaklar›ndan biri Yahudi
kaynakl› ‹srailiyat oldu¤u gibi, bir di¤eri de H›ristiyan kaynakl›
Mesihhiyat’t›r. Mesihhiyat kaynakl› uydurucular›n en önemlileri
Temim ed Dari ve ‹bni Cureyc’dir. Deccaliyet, fleytan, ölüm mele-
¤i, cesas, cennet ve cehenneme dair izahlar, Hz. ‹sa hakk›nda uy-
durmalar Mesihhiyat’tan dinimize devflirilen en önemli uydurmala-
r›n bafl›nda gelir. Mesihhiyat kaynakl› uydurmalara afla¤›daki hadis-
leri örnek gösterebiliriz:

Allah Resulü halk› toplad›ktan sonra flöyle dedi: Allah’a yemin
ederim ki sizi korkutmak veya bir fleye teflvik etmek için toplama-
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d›m. Sizi flunun için toplad›m. Temim ed Dari bir H›ristiyand›.
Sonra gelip bana biat ederek Müslüman oldu ve bana flunu anlatt›:
O i¤renç cüzzaml› otuz kifliyle bir deniz gemisine binmifl, yolda bir
ay dalgalarla bo¤ufltuktan sonra denizin ortas›nda bir adaya ulaflm›fl-
lar. Güneflin batt›¤› yerde yer alan bu adaya girdiklerinde kendileri
k›ldan önü arkas› ay›rt edilemeyen bir hayvan karfl›lay›p flöyle demifl:
Ben Cesase’yim. Sonra onlara manast›rdaki bir adam› görmelerini
önermifl. Temim ve arkadafllar› manast›ra girdiklerinde yarat›l›flça
daha önce hiç görmedikleri kadar iri ve topuklar›ndan boynuna ka-
dar her yeri demirle ba¤l› bir adam görmüfller. Adam, onlar›n hika-
yesini ve Arap olduklar›n› ö¤renince kendilerine birçok soru sor-
mufl. Temim ve arkadafllar› da onu cevapl›yorlarm›fl. Sonunda: “Ba-
na ümmilerin Peygamber’inden haber verin ne yapt›?” demifl. Bun-
lar da “Mekke’den ç›k›p Medine’ye yerleflti.” demifller. O “Araplar
onunla savaflt› m›?” diye sordu¤unda “Evet” demifller. O zaman o
“Peygamber onlara nas›l bir muamelede bulundu?” diye sormufl.
Bunlar da “Karfl›s›nda bulunan Araplar› hezimete u¤ratarak, kendi-
sine itaat etmelerini sa¤lad›.” cevab›n› vermifller. O zaman demifl ki:
“Size kendimden bahsedeyim, ben Mesih’im, bana izin verilme za-
man› yaklaflt›. Ç›kt›¤›mda k›rk günde yeryüzünü dolafl›p, Mekke ve
Medine d›fl›nda k›rk gece içinde u¤ramad›k köy b›rakmayaca¤›m. O
iki flehirse bana haram k›l›nm›flt›r. Onlardan birine girmek istedi-
¤imde elinde k›l›ç olan bir melek beni karfl›lar ve bana engel olur.
Bunlar› zikrettikten sonra Peygamber’imiz asas›n› minbere vurarak
flöyle dedi: ‹flte Medine, iflte Medine, iflte Medine.”

Müslim-Fiten 119/Ebu Davud-K. Melah›m 15
‹bni Mace-K. Fiten 33

Bu hadis Müslim, Ebu Davud, ‹bni Mace gibi Sunni düflünce-
nin tart›fl›lmaz ilan edilmifl eserlerinde geçiyor. Okudu¤unuz bu
hadisi Müslim’de geçti¤i için reddeden kafir oluyor, kabul eden ise
sünnete, hadise, Peygamber’e ba¤l› kifli oluyor. Bir de bu hadislere
inananlar; bunlar› inkar edenleri Peygamber düflman›, kabul eden-
leri ise Peygamber aflk›yla yan›p tutuflan (!) kifliler olarak ilan edi-
yorlar. Di¤er bir Mesihhiyat kaynakl› uydurma hadisi daha incele-
yelim:
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fieytan her insan› do¤arken yaralar. Ancak Meryem o¤lu ‹sa’y›
yaralayamam›fl, yaralamak için gitti¤inde onun örtüsüne vurmufl-
tur.

Buhari-K. Bedul Halk 11- Hanbel 2/523

Yukar›daki hadisle Hz. ‹sa yüceltilirken, Peygamberimiz’in de
içinde oldu¤u di¤er insanlar fleytan taraf›ndan yaralanm›fl ilan edi-
lirler. Bu hadisten sonra Peygamberimiz’in, kalbindeki fleytan›n
darbesinden kurtulmak için melekler taraf›ndan befl defa ameliyat
edilip kalbindeki siyah p›ht›n›n ç›kar›ld›¤›na dair yak›fl›ks›z hadisler
de nakledilir. Kimin taraf›ndan? En do¤ru hadis kitab› Buhari ve
Hanbeli mezhebinin kurucusu Hanbel taraf›ndan! Yine de ›srarla
savunulan fludur: Hadisleri inkar eden Peygamber’i inkar eder. En
do¤ru hadis kitab› ise Buhari’dir! ‹flte en do¤ru hadis kitab›n›n ha-
disi! ‹flte Kuran d›fl›nda baflka hadis (söz) arayanlar›n düfltü¤ü du-
rum!
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Ne yaz›k ki bugün ‹slam diye ortaya sunulan din; özellikle
Emevi döneminden bafllayarak, daha sonra Abbasiler döne-

minde sonuca ulaflan uydurma hareketinin üretti¤i ‹slam’d›r. Bu ‹s-
lam, kökenini s›rf Kuran’dan alan, Kuran’› yeterli gören bir ‹slam
de¤ildir. Bu ‹slam Emeviler’in ve Abbasiler’in reforma u¤ratt›¤› ‹s-
lam’d›r. Bizim bu kitapta yapmaya çal›flt›¤›m›z kitab›n 3. bölümün-
de belirtti¤imiz gibi dinde reform yapmak de¤il, bilakis en çok
Emevi ve Abbasiler’in ürünü olan reformu ortadan kald›r›p, Ku-
ran’›n saf mesaj›n› ortaya ç›karmakt›r. Kitab›n ileriki bölümlerinde
görece¤imiz gibi dine Emeviler ve Abbasiler taraf›ndan yap›lan re-
form; dini zorlaflt›rma, karartma, insanla çat›fl›r hale getirme ve ka-
d›nlar› toplumdan soyutlama fleklinde yap›lm›flt›r. Bu ilaveleri ya-
panlar da ne yaz›k ki dini savunduklar›n› söylemifller ve dinin kay-
na¤› oldu¤unu iddia ettikleri yüzlerce hadis ve f›k›h kitaplar›yla di-
ni dejenere etmifllerdir. Dini dejenere eden bu tarihi sürecin en
bafltaki basama¤› Emevi devridir. Bu yüzden Emeviler’in kim oldu-
¤unu iyice incelersek, din diye uydurulan mezheplere, hadislere ne-
den güvenemeyece¤imizi daha iyi anlar›z. Bundan önceki bölüm-
lerde Peygamberimiz’in tek kaynak olarak Kuran’› b›rakt›¤›n›, dört
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halifenin de Kuran d›fl›nda bir kaynak, bir mezhep oluflturmad›kla-
r›n› gördük. Bir önceki bölümde Kab ve Ebu Hureyre gibi hadis
uydurucular›na 4 halife döneminde nas›l göz açt›r›lmad›¤›n› incele-
dik.

Emevi dönemi gelince 4 Halife döneminde hadis nakillerinden
dolay› azarlanan Ebu Hureyre ve Kab gibiler bir anda bafl tac› ol-
dular. Muaviye’nin bu flah›slar› manevi itibar ve maddi ç›kar sa¤la-
mak yoluyla nas›l teflvik etti¤ini 12. Bölüm’de inceledik. Ayn› Eme-
viler ‹slam’daki ilk ciddi kargaflay› ç›karm›fl ve Hz. Ali’ye karfl› sa-
vaflm›fllard›r. Hz. Ali’nin kendilerini yenece¤ini anlayan Emeviler
m›zraklar›n›n ucuna Kuran geçirmifl ve Hz. Ali’nin ordusu “Biz
Kuran’a karfl› savaflmay›z.” diyerek Emevilerin kurtulmas›na imkan
tan›m›fllard›r. Hz. Ali Kuran’›n m›zraklardaki sayfalar olmad›¤›n›,
kendisinin Kuran’a ba¤l› oldu¤unu söylemesine ra¤men Emevi
oyunu baflar›l› olmufltur.

EMEV‹LER‹N PEYGAMBER‹M‹Z‹N
TORUNLARINI ÖLDÜRMELER‹

Ayn› Emeviler Hz. Ali’ye karfl› olan düflmanca tutumlar›n›, Hz.
Ali’nin o¤ullar› ve Peygamberimiz’in torunlar› olan Hasan ve Hü-
seyin’e karfl› da göstermifllerdir. Mesudi’nin anlat›mlar›na göre Ha-
san kendisini rakip gören Muaviye taraf›ndan zehirletilerek öldü-
rülmüfltür. Hasan’›n kar›s›n› bu zehirleme iflinde kullanan Muaviye
ise ölüm haberini al›nca flark›lar söyleyerek, kendisini ibadete verip
siyaset sahnesinden çekilmifl olan Hasan’›n ölümüne çok sevinmifl-
tir. Hasan’›n kardefli Hüseyin ise Kerbela olay›nda Muaviye’nin o¤-
lu Yezid taraf›ndan öldürülmüfltür. Kaynaklar Yezid’in nas›l Hüse-
yin’in ölüsüne bile sayg› göstermedi¤ini ve Hüseyin’in kesik bafl›n›
sopayla didikleyip alay etti¤ini anlat›rlar. Hasan ile Hüseyin’in k›z
kardefli Zeynep ise halk›n ayaklanmas›na ön ayak olur korkusuyla
yaflad›¤› yerden sürülmüfltür. Tüm bunlar› yapan, Peygamber to-
runlar›n›n katilleri olan Emeviler, ne yaz›k ki tüm bunlar› yaparken
din için, dinin hayr›na yapt›klar›n› savunacak kadar yüzsüzdüler.
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Burada bu olaylar›n teferruat›na girmek ve bu savafllardaki suçluyu
göstermek fleklinde malumu ilan etmek istemiyoruz. Yapmak iste-
di¤imiz bugün ortaya ç›kan dini tablonun, Kuran’›n dinine ilaveler
yapan hadislerin, mezheplerin ilk kayna¤› olan Emeviler’in ne ka-
dar güvenilir(!) oldu¤unu göstermektir. Bu dönemde uydurulan ha-
disler daha sonra Abbasiler zaman›nda (kendi dönemlerinin uydur-
malar›n› da ekleyerek) hadis kitaplar›na dönüfltü. Bu hadisler, mez-
heplerin oluflturdu¤u ‹slam’a temel oldular. Bu flah›slar halifeli¤i
babadan o¤ula geçen bir saltanata dönüfltürdüler. Bu halifelerin ço-
¤unun nezaretinde mezhepler ve hadis kitaplar› olufltu. Peygamber
torunlar›n›n katillerinin halife oldu¤u, yönetici oldu¤u bir yap›da
oluflturulan bu mezhepler ve bu hadisler güvenilir olabilir mi? Ta-
bi ki hay›r. Fakat Sunni ‹slamc›lar›n ço¤u S›ff›n savafl›n› bir içtihat
(tercih) hatas› gibi göstermekte, Emevi saltanat›n› temize ç›kartma-
ya çal›flmaktad›rlar. Böylece kendi inanç sistemlerini kuran kiflileri,
dolay›s›yla kendi inançlar›n› aklamaya çal›flmaktad›rlar. Oysa güne-
flin balç›kla s›vanamayaca¤› gibi, Emeviler’in yanl›fl uygulamalar› da
örtbas edilemez. Emevi dönemine kadar ne saltanata dönüfltürül-
müfl halifelik vard›, ne de Kuran d›fl›nda bir dini kaynak. Peygam-
ber’imiz ve 4 Halife dönemindeki sade yaflant›n›n saray ihtiflamlar›-
na, debdebeye, flölenlere dönüflü, dini liderli¤in paraya ve güce çev-
rilmesi, halifeli¤in aile içi saltanata dönüfltürülüp bal›¤›n bafltan
kokmaya bafllamas› bu devire rastlar. ‹çki alemleri ve yapt›rd›klar›
saraylarla meflhur olan bir çok Emevi halifesinin yan› s›ra Velid gi-
bi Kuran’dan hofluna gitmeyen ayetlerin okunmas› üzerine Kuran’›
hedef yap›p ok ya¤muruna tutanlar da halife olmufltur.(Bak›n Me-
sudi 3/228, ‹sfahani 7/49, ‹bnul Esir 5/290)

Hadisler ilk kez iflte bu dönemde yaz›lmaya baflland›. Fakat bu
yaz›m iflleminde hadislerle, k›ssalar ve görüfller kar›fl›kt›. Emeviler
döneminde hadislerin yaz›ld›¤› bilinse de, bu dönemden elimize
geçen bir hadis kitab› yoktur. Kütüb-i sitte (alt› en meflhur hadis ki-
tab›) daha sonra Abbasiler döneminde yaz›lm›flt›r. Bu dönemde
toplanan hadislerde Emeviler’in köprü, hatta kaynak oldu¤unu dü-
flünürsek (Abbasilerin uydurmalar›n› yok saysayd›k bile), hadis ko-
nusunda bu kadar vahim bir tablonun ortaya ç›k›fl sebebini anlar›z.
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fiimdi gelin karar verelim; Kuran yeterli oldu¤unu kendisi anlat›r-
ken, Peygamber kendi hiçbir sözünü yazd›rmam›flken, dört halife
döneminde de ayn› flekilde Kuran d›fl›nda bir kaynak oluflturulma-
m›flken, Peygamber torunlar›n›n katillerinin saltanatlar› dönemin-
de temeli at›lan hadis ve mezheplere itibar edelim mi, yoksa sadece
Kuran’a m› itibar edelim? Kendi görüflünü do¤ru ç›kartmak yerine,
Kuran’›n gerçek iste¤ini bulmaya çal›flanlar›n, geleneklerine kap›l-
mamalar› flart›yla Kuran d›fl›nda hiçbir kayna¤a itibar etmemeleri
gerekti¤ini anlayacaklar›na inan›yoruz.

ELB‹SEY‹ TERS G‹YENLER

Hz. Ali’nin Emeviler için söyledi¤i flu güzel vecizesi Emeviler’i
çok güzel tarif etmektedir: “Bunlar da din elbisesi giyiyorlar, ama
ters çevirerek giyiyorlar.” ‹flin en aldat›c› yan› iflte buradad›r. Din
ad›na ortaya ç›kan mezheplerin sistemi, kendilerini gerçek din diye
yutturmufltur. Ve ne yaz›k ki o zamandan dine ilave edilenler bu-
gün de din zannediliyor. Bir deli kuyuya tafl atm›flt›r, k›rk ak›ll› onu
ç›kartmakta zorlanmaktad›r. Sorun ‹slam’›n kendisinde de¤il, ‹s-
lam’› ters giyenlerdedir. En fl›k elbise bile ters giyilince nas›l sahi-
bini maskara yap›yorsa, ‹slam’› ters giyenler de ayn› flekilde kendi-
lerini maskara yapm›fllard›r. Ne yaz›k ki baz› saf bilgisizler ile ard
niyetlilerse ‹slam maskara oldu sanmakta veya öyle göstermeye ça-
l›flmaktad›rlar. Oysa kabahat elbisede de¤il, onu ters giyendedir.

Emevi zulmünü anlatmaya bu kitap yetmez, bizimse amac›m›z
bu de¤ildir. Allah istese Kuran’› daha kal›n bir kitap yapar ve flu an-
da istediklerine ilave söyleyecekleri varsa ilave ederdi. Allah Kuran’›
bu kal›nl›kta yapt›¤›na göre, eksiksiz ve fazlas›z bizden istedikleri,
bizi sorumlu tuttu¤u bu kadard›r. Allah’a flükür ki Allah kendi dini-
ni Kuran’da bildirdi ve bizi Emeviler gibilerin yeniden din yazma-
s›na, birilerinin hadis seçmesine, falancan›n mezhep oluflturmas›na
muhtaç b›rakmad›.
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EMEV‹LERLE BAfiLAYAN
UYDURMACILIK SONRA DA SÜRDÜ

Emeviler ile en önemli ata¤› yapan uydurmac›l›k, doruk eserle-
rini Abbasiler döneminde vermifltir. Her fleye ra¤men hem Emevi-
ler döneminde, hem Abbasiler döneminde Kuran d›fl› dini kaynak
oluflturulmas›na karfl› ç›kanlar olmufltur. Hatta kimi Abbasi halife-
lerinin hadisçili¤e ve akl› d›fllay›c›l›¤a fliddetle karfl› ç›kan Mutezile
ekolüne tabi olduklar› bilinmektedir. Fakat yönetici kadrolara son-
radan hakim olan Sunni görüfl, resmi görüfl olarak halka kabul etti-
rilmifltir. Böylece Abbasi döneminin sonuna gelmeden Sunnilik,
karfl› görüflleri tasfiye ederek, uzun y›llar sürecek olan saltanat›n›
kurmufltur. Emeviler’den ald›klar› miras, gördü¤ümüz gibi bu fikir
yap›s›nda en önemli kaynakt›r. Fakat uydurmac›l›k burada önemli
bir seviyeye gelse de bitmifl de¤ildir. Sonraki devirlerde yayg›nlafla-
cak olan tarikatlarda, Hint mistik kültürüyle ve di¤er kültürlerin et-
kisiyle gelen çilecilik, sofilik, tarikatç›l›k, kendi kendine azap çektir-
me ve bundan medet umma da Kuran’›n verdi¤i zihniyeti tahrif et-
mekte rol oynam›flt›r.(Tarikatlar hakk›nda teferruatl› bilgi için 15.
Bölümü okuyun)

‹slam’›n tarihin ilerleyen sürecinde geliflmesiyle dinin yeni ba¤-
l›lar›, ‹slam’›n etkisine girmelerine karfl›n ço¤u zaman eski kültür-
lerinin etkisinden de kurtulamam›fllard›r. Örne¤in Türkler’in ‹s-
lamlaflmas›nda tarikatç› yap›lar›n dervifllerinin, sofilerin etkisi var-
d›r. Türkler’in fiaman geçmifllerindeki fiaman babalar›n› afl›r› yü-
celtmelerinin paralelli¤ini bu sofilerin ba¤l› olduklar› fleyhlerine
afl›r› ba¤l›l›kta görmeleri, birçok Türk’ün as›rlarca dini tarikatç› ya-
p›larda yaflamas›n›n köklerini oluflturdu. Böylece Hint mistik kültü-
rü ve fiaman kültürünün de izlerini tafl›yan tarikatlar ve tasavvuf,
Türkler’in dini yaflant›s›nda önemli bir yer tuttu. Günümüzde de
etki ve gücünü sürdüren bu tarikatlar›n dine ilaveleri ve fleyhlerini
afl›r› yüceltmeleri gibi tehlikelerden kurtuluflun reçetesi, sadece ve
sadece Kuran’a sar›lmakt›r.

Önceki zamanlarda uydurma hadis ve mezhepleri, sonra yaban-
c› kültür ve zihniyetleri ‹slam’a sokan zihniyet daha ileriki tarihler-
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de ise fetva, içtihad ad› alt›nda dine ilavelerine devam etti. Osman-
l›’y› örnek olarak al›rsak, padiflahlar›n kardefllerini öldürebilecekle-
ri fleklinde fetva (hem de Kuran’›n aç›k ayetleriyle çeliflen, büyük
günah olmas›na ra¤men) din ad›na, dinin bafl› olan fleyhül-‹slam’›n
verdi¤i bir fetvayd›. fiapka giyenin kafir olaca¤›na dair fetva verip
flapka devriminde birçok kimsenin as›lmas›na sebep olan da yine
sözde bir din adam›yd›. Matbaay› din ad›na yasaklay›p bu görüflle-
rine içtihad veya fetva gibi bafll›klar atan, bu kararlar›n› hadis gibi,
mezhep gibi dinin bir parças› yapanlar da din alimi etiketli flah›slar-
d›. Tüm bunlar üst üste, yan yana geldi ve ayd›nl›k Kuran’›n mesa-
j› yerine insanlar›n uydurduklar› felaket bir sistem insanlara din di-
ye sunuldu ve hala da sunulmaktad›r. Çözüm ise basit: Kuran’› ele
al›p, din diye sunulan bu uydurmalar› bir kenara b›rakmak. Yani
üretileni (insansal›) b›rak›p, indirilmifl olan Kuran’› (Allah’tan ola-
n›) rehber edinmek.

EMEV‹LER DÖNEM‹NDE YAZILMIfi
B‹R K‹TAP: ‹RCA

Emeviler dönemindeki siyasal ortamda Hz. Ali ile Hz. Os-
man’›n karfl›laflt›r›lmas›, Muaviye ve Hz. Ali hakk›nda tart›flmalar,
karfl› taraf› kafir ilan etmeler yay›lm›flt›. Bu ortamda siyasi olarak
belli bir pozisyon alan kiflilere karfl› baz› kifliler kimin kafir, kimin
mümin oldu¤u konusunda sessiz kald›lar. Bu kifliler “Kimin mü-
min, kimin kafir oldu¤unu Allah bilir” fleklindeki yaklafl›mlar›yla ki-
min hakl› oldu¤unun ahirette belli olaca¤›n› iddia ediyorlar, siyasi
olarak bir pozisyon alm›yorlard›. Do¤runun anlafl›lmas›n› ahirete
erteledikleri için bu flah›slara “Mürcie” yani “Erteleyici” denildi.

Mürcie’nin fikirleri ilk olarak “‹rca” yani “Erteleme” kitab›nda
kendini gösterir. Bu kitap hicri 60’l› y›llarda; Emeviler’in son döne-
minde yaz›lm›flt›r. Yani bu kitap bilinen ünlü bir çok hadis kitab›n-
dan 200 y›l önce yaz›lm›flt›r. Hadis kitaplar›ndan en erken yaz›lan›
bile bu kitaptan çok sonrad›r. Bu kitaptaki izahlar› okuyanlar, ‹s-
lam’›n ilk as›rlar›nda dini sadece Kuran’dan anlama mant›¤›n›n yay-
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g›nl›¤›na bir örnek daha bulurlar. Emevi ve Abbasi dönemi Ku-
ran’›n yan›na ilave kaynaklar›n konulmaya baflland›¤› as›rlar olsalar
da, Kuran’dan uzaklafl›l›p Hadisçi dinin siyasi otoritenin deste¤iyle
tam hakimiyeti ancak Abbasi döneminin sonlar›nda olmufltur.

‹rca kitab›nda Hasan bin Muhammed Kuran’› Kuran’›n kendi-
sinden al›nt›lad›¤› flu ayetlerle anlat›r: “Kuran Allah’›n kat›ndan
kendi ilmiyle indirdi¤i (11 Hud Suresi 14; 4 Nisa Suresi 166),
muhkem k›ld›¤› (22 Hac Suresi 52), sonra da ayetlerini uzun
uzun aç›klad›¤› (11 Hud Suresi 1, 6 Enam Suresi 55,97,98,126;
7 Araf Suresi 52, 174; 9 Tevbe Suresi 11) Her taraftan gelebile-
cek sald›r› ve noksanl›klardan korudu¤u (15 Hicr Suresi 9, 17)
yüce bir kitapt›r. Allah bu kitapta (14 ‹brahim Suresi 45; 30 Rum
Suresi 58) ibret al›nacak fleyleri aç›klad› (3 Ali ‹mran Suresi 13)
ve onu iyiyi kötüden ay›rt edici (25 Furkan Suresi 1; 8 Enfal Su-
resi 29) karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›kar›c› (14 ‹brahim Suresi 1) ve
yol gösterici (2 Bakara Suresi 2), sap›kl›ktan hidayete ulaflt›r›c›
(4 Nisa Suresi 131) k›ld›.” Hasan bin Muhammed’e göre Kuran’›n
inmesiyle Allah’›n nimeti tamamland›, ibadetler en son halini ald›.
Allah’›n vasiyetleri böylece kaydedildi ve Allah sünnetini uygulad›.
Bundan sonra ö¤üt verme bitmifltir. Kuran’da emredilenlere itaat
konusunda söz al›nm›flt›r. ‹flte bu kopmak bilmeyen sa¤lam bir
kulptur. Allah bu Kuran’› kendi hükmünün geçerli oldu¤u ve kulla-
r›na uymay› farz k›ld›¤› bir kitap yapt›. ‹nsanl›¤a bundan sonra dü-
flen görev onu ezberleyip koruyarak baflkas›na ulaflt›rmakt›r. Onu
ihmal edip kaybedenden, onun d›fl›nda hiçbir fley kabul edilmeye-
cektir. Hasan bin Muhammed Kuran’›n d›fl›nda bir vahyi reddetti-
¤i için insanlar›n bilmedi¤i gizli bir vahiy ve gizli bir ilimle hidaye-
te erdiklerini iddia eden Sebeiler’i düflman ilan etmifltir. (Bak›n›z;
‹rca Kitab›, sayfa 20-24 ve Türkler’in ‹slamlaflma Sürecinde
Mürcie ve Tesirleri, sayfa 72, Doç. Dr. Sönmez Kutlu)

‹rca kitab›nda tek bir hadise yer verilmeden yukar›daki izahla-
r›n yap›lmas›, ‹rca kitab›n›n yazar›n›n bugün seslendirdi¤imiz fikir-
lerle ayn› temel mant›¤a sahip oldu¤unu göstermektedir. Gerek
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Mürcie’nin fikirlerini seslendiren bu kitap, gerek Hariciler’in ha-
disçilere cephe almas›, gerek Mutezile’nin akl› kucaklay›p, hadisle-
ri d›fllayan yaklafl›m›; Abbasi siyasi otoritelerinin hadisçi, mezhepçi
dini anlay›fl› resmi görüfl olarak zorla kabul ettirdi¤i döneme kadar
hadisçi, mezhepçi dinin gördü¤ü dirençlere örnektir.
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Bir kere Kuran’›n dinin tek kayna¤› oldu¤u göz ard› edilip hadis-
ler, içtihadlar dinin kayna¤› kabul edilince, birçok mezhebin or-

taya ç›kmas› kaç›n›lmazd›. Nitekim öyle oldu ve yüzlerce mezhep or-
taya ç›kt›. Bugün dört mezhep denilen mezhepler, iflte bu birçok
mezhepten zaman içinde daha çok kabul görüp, günümüze kadar ge-
lenlerdir. Bir hadise göre erkeklerin bald›r›n› örtmesi gerekti¤i, di¤e-
rine göre bald›r›n gözükebilece¤i anlafl›l›r. Bir hadis yorumuna göre
kan akmas›, di¤er hadis yorumuna göre ise kad›n elinin de¤mesi ab-
desti bozar... Tüm bu örneklerdeki gibi farkl› izahlarda do¤ruyu kim,
nas›l bulacakt›r? Kuran d›fl›nda baflka kaynaklara kap›y› açarak karga-
flalara yol açanlar, mezhepleri ortaya sürüp bu kargaflay› önlemeye
çal›flm›fllard›r. Böylece Kuran’›n dini, yani Allah’›n gönderdi¤i ‹slam;
mezheplerin dinine, mezheplerin ‹slam’›na dönüflmüfltür. Mezhep
kurucusunun biri ç›kar diz ile göbek aras›n› örteceksiniz hadisini al›r,
di¤er hadisi inkar eder ve böylece dine yeni bir haram sokar. Di¤er
bir mezhep kurucusu ise bald›r›n gözükebilece¤i sonucu ç›kan hadi-
si do¤ru, di¤er hadisi yanl›fl kabul ederek bald›r›n gözükebilece¤ini
ilan eder. Mezhep kurucular›ndan biri Peygamber’in sivilcesinin ko-
par›lmas› ile ilgili hadisinden kan›n abdesti bozdu¤u sonucunu ç›ka-
r›r, dine bir ilave yapar. Di¤eri ise kad›n elinin de¤mesi abdesti boz-
du yorumunu yapar, di¤erinin ilavesini reddedip kendi ilavesini dine
katar. Oysa bu hadisler baflka türlü de yorumlanabilir. Fakat Kuran
dinin tek kayna¤› oldu¤u için buna ihtiyaç yoktur.
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B‹Z‹M MEZHEPLER‹N
HIR‹ST‹YAN MEZHEPLERDEN FARKI NE?

Mezhep imamlar› nasih-mensuh ile Kuran ayetlerinin hükmü-
nü iptal ederek (25. Bölümü okuyun), farkl› hadislerden kendileri-
ne göre birini seçerek, kendilerine göre hadisleri yorumlayarak ve
kendilerini içtihad yetkisiyle Allah’›n serbest b›rakt›¤› konular›
aç›klay›c› konumuna getirerek(39. Bölümü okuyun), yepyeni bir
dinsel yap› oluflturmufllard›r. Bu yeni yap›n›n Allah’›n dini oldu¤u
san›lsa da, ne yaz›k ki bu yeni yap› Katolik ve Ortodoks H›ristiyan-
l›k ne kadar Allah’›n diniyse o kadar Allah’›n dinidir. Baz›lar› bu
mezhep imamlar›n›n çok iyi niyetli oldu¤unu, din için fedakarl›klar
yapt›klar›n› anlatarak elefltirileri görmezlikten gelmektedirler. Peki
Ortodoks ve Katolik rahiplerin de iyi niyetli olduklar› ve kendi
mezhepleri için çal›flt›klar› söyleniyor, biz ne yapal›m, Katolik ve
Ortodoks ba¤nazl›¤› bu iyi niyet söylemlerinden ötürü Allah’›n
gönderdi¤i H›ristiyanl›kla bir mi tutaca¤›z? Bu mezheplerin imam-
lar› öyle bir konuma getirilmifltir ki; onlara verilen yetkiyle onlar is-
tedi¤ini iptal edilmifl hüküm ilan ederek, istediklerini kendilerince
yorumlayarak, dilediklerini kabul ederek, uygun gördükleri durum-
larda içtihad ederek Kuran’daki hükümlerden kat kat fazla hacimde
sünnetler, farzlar, helaller, haramlar oluflturmufllard›r. Kuran’›n
otoritesi d›fl›nda oluflturulan bu mezheplere Hanefi, fiafi, Maliki,
Hanbeli, fiii adlar› verilmifl, bu mezheplere uyan mukallidler(mez-
hep taklitçileri) ise mezheplerinin adlar›yla an›lm›fllard›r. Oysa ba-
k›n Kuran’da ne diyor:

Dinlerini parça parça edip hiziplere bölünenler var ya, se-
nin onlarla hiçbir ilifli¤in yoktur. Onlar›n ifli Allah’a kalm›fl-
t›r. Allah onlara yap›p ettiklerini haber verecektir.

6-Enam Suresi 159
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B‹R MEZHEBE GÖRE CENNETL‹K,
D‹⁄ER‹NDE CEHENNEML‹K OLUYOR

Kuran’da dinimize ‹slam ad› verilip, hiziplere ayr›lmam›z yeri-
lirken, kendimize Hanefi, Maliki gibi isimler vermeyi, bu mezhep-
lerin ayr› helal, haram ve farzlar›n› kabullenmeyi ve her biri birbi-
rinden farkl› uygulamalara sahip olan apayr› mezheplerin herbiri-
nin de ‹slam’a eflit oldu¤unu, birbirlerine ve Kuran’a ayk›r›l›klar›na
ra¤men, hepsinin de do¤ru oldu¤unu hangi ak›l ve insafla aç›klaya-
biliriz? Örne¤in Hanefi mezhebinde namaz k›lmaya bafllamayan
dövülür, Hanbeli, fiafi ve Maliki mezheplerinde ise ayn› flah›s na-
maz k›lmaya bafllamazsa öldürülür. S›rf mezhepler aç›s›ndan bile
olaya baksak Hanbeli, fiafi ve Maliki olanlar›n Hanefi’ye göre en
büyük günah olan adam öldürme fiilini iflleyip günaha girdiklerini,
Hanefi olanlar›n ise s›rf dövdükleri, öldürmedikleri için di¤er mez-
heplere göre Allah’›n bir hükmünü inkar edip zalim olduklar›n›
söylememiz gerekir. Oysa ayr›l›kta güzellik gören zihniyete göre
Allah, ahirette Müslümanlar’› mezheplerine göre ay›racak, Hanefi
ise sen Hanefiydin dövdün do¤ru yapt›n, fiafi ise sen fiafiydin öl-
dürmeliydin, öldürüp do¤ru yapt›n diyecektir! Namaz k›lmayan›
e¤er Hanefi biri öldürürse katil olup cehennemlik bir fiil yapacak-
t›r, oysa namaz k›lmayan› öldüren fiafi, Allah’›n hükmünü yerine
getirdi¤i için cennetlik bir fiil yapm›fl olacakt›r. Yani ayn› fiili yapan
iki kifliden biri cehennemlik, di¤eri ise mübarek kifli olacakt›r. Böy-
le din olur mu? Böyle dine uyanlar›n kelle say›s› ne olursa olsun,
do¤ruluklar› mümkün müdür? Ne yaz›k ki günümüzde bu mezhep-
lere uyan genifl kitlelere bu sorular› sormak zorunday›z. Akl› kul-
lanmak yerine taklitçili¤i esas alan, Kuran’› insanlar›n hepsi anlaya-
maz, birkaç insan bunlar› anlay›p, insanlara aktar›yor diyenlerin, in-
sanlar› getirdi¤i nokta budur. Allah dinini yaln›z bu mezhep imam-
lar›n›n anlayaca¤› flekilde mi indirdi ki insanlar›n sadece hak oldu-
¤u söylenen bu dört mezhebe uymalar› bir zorunluluk oluyor? Al-
lah dinini ancak bu dört kifli anlas›n diye indirdiyse, Kuran’da niye
birçok defa “Ey insanlar” diye insanlara direkt hitap ediliyor da “Ey
fiafi, ey Hanbeli, ey dört imam, siz bunlar› anlay›n, benim dedikle-
rimi anlamayan di¤erlerine de siz anlat›n” denmiyor?
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Yukar›daki örne¤i ele al›rsak, Kuran’›n dinde zorlama olmad›-
¤›n› söyleyen ayetlerine ve namaz k›lmayanlara dünyevi hiçbir ceza
hiçbir yerde geçmemesine ra¤men; namaz k›lmayan›n öldürülece-
¤ini söyleyen üç ve dövülece¤ini söyleyen bir mezhebin dördü bir-
den ifle yaramaz ve yanl›fl olaca¤›na, nas›l dördü birden do¤ru ve
hak oluyor? Peki bu mezheplerin dördü birden, dördü de farkl›y-
ken nas›l gerçek ‹slam oluyorlar?

Baz›lar›: “Mezheplerdeki farkl›l›klar ufak tefektir, biri namazda
elini ba¤lar, biri salar. fiehirlerde olana Hanefi, köylü olana fiafi uy-
gundur. Dolay›s›yla tüm bu ihtilaflar rahmettir...” gibi izahlarla
farklar› ufak tefek göstererek, mezhepleri sorgulanamaz k›lmay› is-
temekte, halka taklitçili¤i yutturmaktad›rlar. Oysa mezhebin biri-
nin öldürülmesini emretti¤ini biri sadece dövüyor, bir mezhebe gö-
re helal, di¤erine göre haram oluyor, birinin farz bildi¤ini, di¤eri
farz bilmiyor. Yani mezhepler helalleri, haramlar› ayr› birer dine
dönüflmüfl vaziyetteler. Mezhep imam› diledi¤i hadisi seçerek, na-
sih mensuh ile oynayarak, hadisleri keyfince yorumlayarak; Ku-
ran’›n da, uydurmalarla dolu hadislerin de üstüne ç›kmaktad›r. Din,
mezhep imam›n›n bak›fl›na göre flekillenmifl, oluflturulmufl oluyor.
Ayr›l›¤›n iyilik, rahmet oldu¤u Kuran’a ayk›r› bir mant›kt›r ve uy-
durma bir hadisten gelmektedir. Oysa Kuran’da flöyle geçmektedir:

Kendilerine apaç›k deliller geldikten sonra çekiflmeye girip
f›rkalar (mezhepler) halinde parçalananlar gibi olmay›n.

3- Ali ‹mran Suresi 105

AYRILIK RAHMET DE⁄‹L FELAKETT‹R

Ayr›l›kta rahmet arayanlar uydurma hadisler yerine Kuran’›,
anlamak kast›yla okurlarsa, f›rkalara ayr›lman›n, mezhepler kurup
helali, haram›, farz› birbirinden farkl› yap›lar oluflturman›n felaket
oldu¤unu görürler. Ayr›l›¤› teflvik eden di¤er bir uydurma hadis
“‹çtihad eden yan›l›rsa bir sevap, isabet ederse iki sevap al›r.” flek-
lindedir. Bu hadisle kiflilerin kendi görüflünü “içtihad” ad› alt›nda
dine sokmas› kolaylaflt›r›lm›fl ve hata yapan›n sevap alaca¤› fleklin-
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deki rahatlatmayla, adeta “Dinde hata olur, içtihatta yanl›fl yapan›n
biraz az da olsa, yine de sevab› olur” denmifltir. Bu hadise dayanan
mezhep imamlar› olaylardan ç›kartt›klar› sonuçlar›, kendi görüflle-
rini rey, k›yas, içtihad, fetva gibi isimlerle dinin bir parças› haline
getirmifllerdir. Peygamber’in oldu¤u iddia edilen davran›fl ve sözler
gibi, sahabelerin de davran›fl ve sözlerinin, ayn› Kuran gibi dinin
kayna¤› kabul edilmesine, bunun üstüne binlerce uydurman›n sü-
rekli uydurularak eklenmesi, sonraki safhada mezhep imamlar›n›n
flahsi görüfllerinin ve evvelden sayd›¤›m›z tüm kaynaklardaki çelifl-
kilerde, farkl›l›klarda kendi tercihlerini seçmeleri ve sonuçta bu son
seçimlerin neticesinde oluflan yap›n›n din ilan edilmesi, bugünkü
mezheplerin ‹slam’›n›n hikayesidir. Yani mezheplerin ‹slam’›na gö-
re din flunlardan oluflur: Kuran + hadis imam›n›n seçti¤i hadis +
mezhep imam›n›n nasih-mensuhla yapt›¤› yorumlarla Kuran ve ha-
dis hakk›ndaki de¤erlendirmeleri + mezhep imam›n›n k›yas, içtihad
ederek olaylardan ç›kard›¤› sonuçlar + mezhep imam›n›n sahabeyi
de¤erlendirmesi neticesindeki ç›kar›mlar› + yeni oluflan olaylara
göre sonradan yeni mezhep imamlar›n›n verdi¤i fetvalar... Mezhep
imamlar›n›n tüm de¤erlendirmelere son noktay› koymalar›, son
makas› vurmalar› ve son eklemeyi yapmalar› sonucu bizim gelenek-
lerin dini, mezheplerin dini, hadislerin dini dedi¤imiz yap› ortaya
ç›km›flt›r. Yeni geliflen olaylarda ise bu mezheplerin ba¤l›lar› olan
sonraki devir imamlar›n›n verdi¤i fetvalar, yapt›klar› içtihadlar da
sonradan dine eklenmifltir. Örne¤in kolonya ç›k›nca necis olup kul-
lan›lamayaca¤›, üstümüze dökülürse namaz k›l›namayaca¤›; televiz-
yonun seyredilmesi ile ilgili farkl› fetvalar; sigaraya hem helal, hem
haram, hem mekruh diyen ayr› içtihadlar; sonradan ortaya ç›kan
durumlara karfl› ilerki dönem mezhep imamlar›nca yap›lan yorum-
lar›n nas›l dine ilave edildiklerinin örnekleridirler.

Tüm bu hazin manzaray› daha hazinlefltiren izahlardan biri de
ümmetin yetmifl üç f›rkaya ayr›laca¤›n› ve bu f›rkalardan ancak bi-
rinin cennetlik, di¤erlerinin cehennemlik olaca¤›n› söyleyen hadis-
tir. Bu hadisi nakleden de tüm bu olumsuz manzaran›n bafl aktörle-
rinden, yapt›klar›na daha evvel de de¤indi¤imiz Muaviye’dir.(Dari-
mi, Siyer, sayfa 75) Bu hadise dayan›p her mezhep kendini cennet-
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lik, di¤erlerini cehennemlik ilan etmifltir. Sunnilerin fiiileri sap›k,
fiiilerin de Sunnileri sap›k ve cehennemlik yetmifl iki mezhepten bi-
ri ilan etmelerinde, her iki taraf›n da delil gösterdi¤i hadislerden bi-
ri bu hadis olmufltur. Ehli Sünnet veya Sunnilik diye an›lan dört
mezhebin taklitçileri ise baflta birbirlerine karfl› hadis uydurmalar›-
na, birbirlerini sap›k ilan etmelerine, birazdan tablolardan görece-
¤iniz gibi helalleri, haramlar› ayr› dini yap›lara ayr›lm›fl olmalar›na
ra¤men, sonradan Ehli Sünnet, Sunnilik gibi ortak adlarla bu mez-
heplerin dördünün birden do¤ru oldu¤unu, böylece ancak bu dört
mezhebin cennetlik olabileceklerini söylemek gibi bir tevile (yoru-
ma) sapm›fllard›r. Ehli Sünnet olanlar bir mezhep imam›na uyar ve
adeta Kuran’daki bir hüküm gibi onun koydu¤u helali, haram› uy-
gular. Ayn› flekilde bir fiii kendi imam›na uyar ve adeta Kuran’›n
koydu¤u hükümmüfl gibi onun koydu¤u farz›, haram› kabul eder.
‹ki tarafsa birbirini sap›k ilan eder. Peki nedir sizin fark›n›z? ‹ki ta-
raf da Kuran’› yetersiz bulup, imamlar›na, yani bir insana uyuyor ve
onun izah›n› Allah’›n vahyiymifl gibi kabul ediyor. ‹ki taraf›n temel
zihniyeti ayn› taklitçilik, ama biri %100 do¤ru, öbürü sap›k oluyor.
Sonuçta temel taklit mant›¤›nda bir fark yoktur.

MEZHEPLERDEN KURAN’IN
‹SLAMI ‹LE KURTULURUZ

Mezhep taklitçili¤inin dine verdi¤i zararlar› Yaflar Nuri Öztürk
“Kuran’daki ‹slam” kitab›nda flu flekilde aç›klamaktad›r: “Allah ad›-
na yalan uydurman›n bir yolu da mezhepleri din haline getirmek
olmufltur. Mezhepler birer din, mezhep imamlar› tenkit üstü birer
Peygamber haline getirilince ‹slam ad›yla ortaya konan kar›fl›m›n
kaçta kaç›n›n Allah’a, kaçta kaç›n›n fluna buna ait oldu¤unu belirle-
mek, halk kitleleri için imkan d›fl›na ç›kar ve bu durum din ad› al-
t›nda bir kaosu insanl›¤›n bafl›na musallat eder. Aradan yüzlerce y›l
geçmesine, insanl›k boyut de¤ifltirmifl olmas›na ra¤men hiç kimse
bu eskimifl ve bir k›sm› komedi haline gelmifl yorumlara dokuna-
maz. ‹flte zulüm ve Allah’a iftira budur. Bu zulüm yüzündendir ki
gerçek ‹slam bilginleri, samimi din görevlileri Allah’›n saf ve berrak
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Kuran dinini yüzy›l›m›z›n insan›na oldu¤u gibi anlatmaya kalkt›k-
lar›nda sadece zorluklarla de¤il engeller, iftiralar ve suçlamalarla
karfl›laflabilmektedirler. Çare Kuran’a gidiflimizi engelleyen bütün
putlar›, patentlerine bakmadan devirmek ve hükmü yaln›z ve yaln›z
Allah’a b›rakmakt›r. Buna karfl› ç›kanlar, görünüflte dini kabul ettik-
lerini söyleseler de inkarc›d›rlar. Çünkü ak ve berrak din yaln›z Al-
lah’›n tekelindedir (39-Zümer Suresi-3). Ve bu tekelden rahats›z
olup Allah’›n hüküm yetkisine flu veya bu flekilde kar›flanlar, Allah’a
karfl› gelmifl olurlar.”

ÇIPLAK UYARI

Kitaplar›nda mezheplerin oluflturdu¤u ‹slam’›n, Kuran’›n dini-
nin önünde oluflturdu¤u engeli gören Yaflar Nuri Öztürk “Ç›plak
Uyar›” kitab›nda devflirme dinin kaosu bafll›¤›yla somut örnekler
vererek mezheplerin oluflturdu¤u felaketi flöyle anlat›r: “S›k›nt›, Al-
lah’›n dini ile Allah’a fatura edilen devflirme dinin kar›flt›r›lmas›n-
dan kaynaklan›yor. Allah’›n dini bizzat Allah taraf›ndan ‹slam diye
adland›r›lan ve apaç›k, kuflkusuz, detayl› bir kitapla insanl›¤a ö¤re-
tilen dindir. Kayna¤› Kuran, tebli¤cisi Hz. Muhammed’dir bu di-
nin. Kuran’daki ‹slam’d›r bu. Devflirme dine gelince onun kayna¤›
tek olmad›¤› gibi kitab› ve tebli¤cisi de tek de¤ildir. O, Kuran’daki
‹slam’›n tevhidine karfl› bir flirket dinidir. Kitab› birkaç tane, önde-
ri birkaç tane, hatta ümmeti birkaç tanedir. Bir tür anonim flirket
gibidir. Bunun içindir ki devflirme dinde birlik ve ahenk yerine tef-
rika ve kaos vard›r. Devflirme dinin tüm rahats›zl›¤›, ondaki hüküm
kayna¤›n›n tek olmay›fl›d›r. Devflirme dinde tam bir otorite bofllu-
¤u vard›r. Ona göre, buna göre, falancan›n kavlince, filancan›n ri-
vayeti mucibince, üstad›n beyan›na göre, hazretimizin ferman› ge-
re¤ince v.s. devflirme dini bir yamal› bohça haline getirmifltir. Al-
lah’›n dinindeki: Hüküm Allah’›nd›r. Allah’›n indirdi¤i ile hük-
metmeyenler zalimlerin ta kendileridir. (5-Maide Suresi-44,45,
47,50) ilkesi saf d›fl› edildi¤i için bu flirket dinin ortaya koydu¤u tab-
loda hakim özellik didiflme ve bozgundur. Bu bozgunda hüküm yet-
kisinin mezhepler, hizipler, gruplar, partiler, tarikatlar ve daha bil-
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mem neler tufan›nda kime veya kimlere ciro edildi¤i belli de¤ildir.
Bunun içindir ki bu tufanda ayn› din kimli¤ini tafl›yanlar›n ayn› ni-
yetle icra ettikleri ayn› fiil, flirketin bir eleman›na göre sevap olur-
ken, bir baflka eleman›na göre büyük günah olabilmektedir. ‹ki va-
tandafl›m›z, bir gazetede din ad›na verilmifl baz› fetvalar›n kupürle-
rini de ekledikleri mektuplar›nda, bu fetvalar› de¤erlendirdikten
sonra soruyorlar. Bu nas›l fley? Allah’›n dinine fatura edilen bu fet-
valar›n baz›lar›n› Allah’›n dinini tenzih ederek dikkatlerinize sun-
mak istiyorum: Namazda Ettehiyyat okunurken fiafiler’in flehadet
parma¤›n› kald›rmas› sünnet, Hanefilerin kald›rmas› ise baz›lar›na
göre mekruh, baz›lar›na göre haramm›fl. Bu bak›mdan, Hanefiler’in
Ettehiyyat okunurken parmak kald›rmamalar› gerekirmifl. ‹fadeye
konuluflu bile bir kaos sergileyen bu fetvan›n vermek istedi¤i aca-
yiplik fludur: Ayn› dinin iki mensubu ayn› kitab›n buyru¤u olan bir
ibadeti icra ederken ayn› duay› okuyorlar ve o duan›n ayn› yerinde
flehadet parmaklar›n› kald›r›yorlar. Gel gör ki, bunu yapmakla biri
sevap kazan›yor, biri haram iflliyor, yani büyük günaha giriyor. Ve
bunun ad› ‹slamiyet oluyor, öyle mi? fiu fetvay› da bir okuyucunun
sorusuna verdikleri cevaptan izleyelim: Difllerinde dolgu veya kap-
lama olan kifliler e¤er Hanefi mezhebinde iseler onlar›n gusül(boy)
abdestleri geçersizdir. Baflka mezhepten iseler problem yok. Bu fet-
van›n önümüze koydu¤u gerçek flu: Allah’›n kitab› Kuran’a ba¤l› ol-
du¤unu istedi¤i kadar söylese de, e¤er bir insan yakas›n› Hanefi
keyfine kapt›rm›flsa, difllerini doldurtamaz, kaplatamaz. Aksi halde
ömür boyu cenabet gezmifl olur. (K›ld›¤› namazlar da geçersiz olur)
Yok e¤er her nas›lsa fiafii kamp›na kap›lanm›flsa sorun yok difllerini
doldurtabilir, kaplatabilir. fiimdi sormak laz›m: Dinin temel ama-
c›ndan biri nefsi yani insan›n varl›¤›n›, sa¤l›¤›n› korumakt›r. ‹nsa-
n›n kendisini tehlikeye atmamas› ise Kuran’›n emirlerinden biridir.
fiimdi Müslüman, bu temel emirlere uyarak sa¤l›¤›n› korumak için
difllerini doldurtma, kaplatma yoluna m› gitsin, yoksa mezhep hat›-
r› için Kuran’a ters düflmek veya ömür boyu cenabet gezmek fl›kla-
r›ndan birini mi seçsin? Hay›r efendim, fiafii olup kurtulsun diyor-
san›z, o zaman Hanefilik s›k›nt›s›yla cebelleflmek niye? Peki bütün
bu hengameye dalmak yerine tek ve dosdo¤ru yolu çizen Kuran’a
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ba¤l› kalsak ne kaybederiz? Bizzat Kuran’›n sordu¤u gibi: Allah, ku-
luna kafi gelmiyor mu? Diyeceksiniz ki Kuran’da difl doldurtmakla
ilgili hiçbir bahis yoktur. Peki öyle ise, size ne oluyor da Allah’›n di-
nin kayna¤› yapt›¤› kitaba koymad›¤› bir fleyi din bünyesi içine çe-
kip ikinci bir ilah gibi insan›n karfl›s›na buyruklar, tart›flmalar ç›ka-
r›yorsunuz? Allah baz› fleyleri eksik mi b›rakt› da siz düzeltiyorsu-
nuz?”

NE OLACAK D‹fiLER‹
ÇÜRÜYEN HANEF‹LER‹N HAL‹?

Ne yaz›k ki halk›n genifl kitleleri mezheplerin gerçek yüzünü,
bu yap›n›n Kuran’la çeliflti¤ini bilmeden mezhebe tabi olmakta, di-
ni Kuran yerine mezheplerin izahlar›na göre oluflmufl ilmihal kitap-
lar›ndan ö¤renmektedirler. Yukar›daki örne¤i ele al›rsak Türki-
ye’de halk›n büyük bir kesimi Hanefi mezhebinden oldu¤unu söy-
lemektedir. Fakat büyük bir kesimi Hanefi olan halk›n büyük bir
k›sm›, mezheplerinin difllere dolgu yapmay› yasaklayan izah›n› bil-
mediklerinden difllerini doldurtmakta ve kaplatmaktad›r. Böylece
boy abdestleri ve dolay›s›yla namazlar› Hanefilik dedikleri mezhep-
lerine göre geçersizdir. Kitlelerin önüne “Ya Sunni olursun, Hane-
fi mezhebine uyars›n, ya da fiii, Alevi gibi sap›k bir mezhepten olur-
sun” fleklinde klifle laflarla, korkutmalarla; mezhepçilik adeta bir
milliyetçilik, ›rkç›l›k flekline dönüfltürülüp sunulmufltur. Sunni ol-
mamak adeta kafir olmakla eflde¤er gösterilmifl, bu fikrin her alter-
natifi de sap›k ilan edilmifltir. fiiilik ve Alevilik’te de durum farkl›
de¤ildir. Onlar da ayn› flekilde ›rkç›l›¤a dönüfltürülmüfl mezhep ta-
assuplar›yla Sünnili¤e ayn› flekilde yaklaflmaktad›rlar. Bu kitlelerin
görmezlikten geldi¤i ve halk›n bilmesi gereken alternatif; Kuran’›n
din olarak tek bafl›na ele al›n›p, tüm bu mezheplerin inkar edilmesi
ve dinin yaln›z Kuran’a dayanarak oluflturulmas›d›r.

Mezheplerin kurucular› Kuran’› ve hadisleri kendilerine göre
yorumlay›p, diledikleri hadisleri veya ayetleri seçtikleri, dinin ser-
best b›rakt›¤› konularda rey ve içtihad ad›yla hüküm oluflturduklar›
için asl›nda Kuran’›n da, hadisin de üzerinde bir yetkiye sahip k›l›n-
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d›lar. Bu yetkiyi kullan›fllar›ndan bizim gibi sadece Kuran’› yeterli
görenler de¤il, mezhep imamlar›ndan sonra yaflayan ve bizim her
f›rsatta elefltirdi¤imiz hadis imamlar› bile rahats›z olup, mezhep ku-
rucular›na çok fliddetli elefltiriler getirdiler. Elefltirilerin odakland›-
¤› en önemli noktalardan biri mezhepçilerin kendi görüfllerini, rey-
lerini kimi konularda hadisin önünde tutmalar›yd›. Hatta baz› ha-
disçiler, ehli rey fakihleri diye ça¤›rd›klar› mezhepçileri; elde ettik-
leri sonuçlara, kendi reylerine uygun hadisler uydurmakla elefltirdi-
ler. En meflhur hadisçi Buhari’nin, en büyük mezhebin kurucusu
Hanefi’yi elefltirmesi ve güvenilmez ilan etmesi hadisçilerin bile ba-
z› mezhepçileri be¤enmedi¤inin en dikkat çekici örne¤idir. Sonuç
olarak bugün uyulan ‹slam, Kuran’›n ‹slam’› olmad›¤› gibi asl›nda
uydurmalar ile dolu hadisler bile de¤ildir. Bugün uyulan ‹slam
mezhep imamlar›n›n kurdu¤u ve kendi kafalar›na göre tüm bu kay-
naklar› de¤erlendirdikleri ‹slam’d›r. Mezheplerin kuruldu¤u dö-
nemde ne Buhari, ne Müslim hadis kitaplar›n› yazmam›fllard›. Ha-
disler sahih, zay›f, hasen fleklinde ay›r›mlara da mezhepler olufltu-
ruldu¤u zaman tâbi de¤illerdi. Yani mezhepler, en titiz çal›flmas› bi-
le birçok uydurmayla dolu olan hadislerin, en do¤ru hadis çal›flma-
lar› oldu¤u iddia edilen kütüb-i sitte (alt› meflhur hadis kitab›) orta-
da yokken oluflturuldu. Yani mezheplerin izahlar›nda uydurmalar›n
yüzdesi birçok hadis kitab›n›n çok çok üstündedir. Oysa ne yaz›k ki
halk›n önemli bir kesimi tüm bunlardan habersiz, kendi mezheple-
rini ‹slam’a eflit saymakta ve bu yap›lar›n Kuran’la çeliflikli¤inden
habersizdirler. Kuran dini aç›klam›fl ve birçok konuyu aç›klamaya-
rak serbest b›rakm›fl ve böylece dinin her devre, her ortama uyma-
s›n› sa¤lam›flt›r. Mezheplerse dinin serbest b›rakt›¤› her detay›, ha-
fla Allah aç›klamay› unutmufl gibi aç›klay›p, dini birçok devirle, bir-
çok durumla, hatta insan›n yarat›l›fl›yla çeliflir hale getirmifllerdir.

HAR‹C‹LERE GÖRE KADIN

Birazdan görece¤imiz tablolar Kuran d›fl›ndaki konularda mez-
heplerin nas›l kendi aralar›nda çelifltiklerini göstermektedir. ‹s-
lam’›n Kuran d›fl› kaynaklar›ndan biri olarak “‹cma” da gösteril-
mektedir. “‹cma”y› Ehli Sünnet, tüm alimlerin bir konudaki ittifa-
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k› (ortak görüflü) olarak aç›klar. Oysa afla¤›daki tablo asl›nda hiçbir
konuda ittifak›n (icman›n) olmad›¤›n›n delilidir. Ehli Sünnet’in
kendi içindeki mezheplerde “‹cma”n›n baz› konularda varl›¤› do¤-
ru olsa da, ‹slam tarihini baz al›rsak, Kuran’da geçmeyen ama icma
edilmifl hiçbir konu kalmaz. Kuran’a hangi konuda ilave yap›lmaya
veya Kuran’a ayk›r› bir izah getirilmeye kalk›fl›lm›flsa tarih içinde o
izaha muhalefet olmufltur. Örne¤in hay›zl› kad›n›n namaz k›lama-
yaca¤›nda, namaz›n 5 vakit oldu¤unda, kad›n›n devlet baflkan› ola-
mayaca¤›nda, zina yapan evlilerin tafllanarak öldürülmesinde Ehli
Sünnet’in tüm mezhepleri görüfl birli¤indedir. Fakat bu Ehli Sün-
net’in kendi içindeki görüfl birli¤idir. Örne¤in Hariciler, hay›zl› ka-
d›n›n namaz k›lmas›n›, kad›n›n devlet baflkan› olabilece¤ini, farz na-
mazlar›n 5 vakitten az oldu¤unu, zina edenin tafllanarak öldürüle-
meyece¤ini bu mezheplerin ilk kuruldu¤u y›llarda söylemifllerdir.
Bu da bize Kuran’da geçmeyen her konunun nas›l güvenilmez, çe-
liflkili oldu¤unu ve dolay›s›yla Kuran’›n tek ve güvenilir kaynak ol-
du¤unu bir de bu yönden göstermektedir. S›rf Kuran’dan dini an-
lamak geçerli bir yöntem olmad›¤› sürece din ad›na birbirinden
farkl› mezheplerin ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz sonuç olmaktad›r.
Kuran d›fl› mezhepler, ayr› ayr› fikirleriyle Kuran’dan sapmaktad›r-
lar. Bu mezheplerin görüflleri, helalleri, haramlar› farkl› oldu¤u
için, bunlar›n Kuran’›n ‹slam’›na karfl› ç›k›fllar› bir birlik olufltura-
maz. Çünkü her biri Kuran’dan sapm›fll›k konusunda bir olsa da,
vard›klar› sonuçlar aç›s›ndan farkl› olduklar› için kendi aralar›nda
bir say›lamazlar. Bu yüzden her ne kadar baz›lar› Sunni gibi bafll›k-
larla bu mezhepleri bir potada gösterme çabas›ndaysalar da biraz-
dan sunaca¤›m›z tablolardan görece¤iniz gibi her biri ayr› uçlarda-
d›r. Bu yüzden bu mezheplerin aras›ndaki bir birlik ancak hayali bir
birliktir, yutturmacad›r, her birinin helali de, haram› da apayr›d›r.

MEZHEP ‹MAMININ RÜYADA
ALLAH’I GÖRDÜ⁄Ü UYDURMASI

Mezheplere halk› inand›rmak isteyenler, kendi mezhep imam-
lar›n› öven, di¤er mezhep imamlar›n› yeren hadisler uydurmufllar-
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d›r. Bu arada mezhep kurucular›n›n ne kadar bilgili, ne kadar dini-
ne ba¤l› oldu¤u fleklindeki hikayeler de mezhep taklitçilerini mez-
heplerine ba¤l› k›lmak için anlat›l›r. Bizim gördü¤ümüz en insafs›z
uydurmalardan biri ise Ebu Hanife’nin rüyas›nda 100 defa Allah’›
gördü¤ünü söyleyen uydurmad›r. Ne yaz›k ki mezheplere halk›
ba¤layaca¤›z diye kantar›n topuzu bu kadar kaçm›flt›r. Mezhep ku-
rucular›n› anlatan bu uydurmalar›n hepsinin gerçekten kendi izah-
lar› m›, yoksa sonradan talebeleri ve mezhep ba¤l›lar› taraf›ndan m›
uyduruldu¤unu tam olarak tespit edemiyoruz. Ama her durumda
ortaya ç›kan tablonun korkunçlu¤u ve Kuran’›n yeterlili¤i aç›kt›r.

Biz günümüzde Hanefi mezhebi ad›na kabul edilenlerin Ebu
Hanife ile de alakas› olmad›¤› kanaatindeyiz. Ebu Hanife’ye tarih-
te “Ehli Rey” denmifltir. Bu Ebu Hanife’nin Kuran’da bulmad›¤›
bir hususu kendi yorumu ile halletmeye çal›flmas› sebebiyledir. Ha-
disi kaale almayan bir tutum olarak de¤erlendirilen bu davran›fl tar-
z›na tüm “Ehli Hadis”, özellikle fiafi ve sonralar› Buhari afl›r› tepki
göstermifltir. Oysa günümüzde anlat›lan Hanefi mezhebi komple
hadisçi bir mezheptir. Hanefi mezhebinin her izah› bir hadise da-
yand›r›lmak istenmektedir. Oysa tarihsel kay›tlara göre Ebu Hani-
fe’nin öldürülme sebebi kendisinin “Reyci” özelli¤ine ba¤lan›r. Bu-
günkü Hanefi mezhebini bize, Ebu Hanife’yi öldüren iktidar›n yö-
netimi alt›nda aktard›lar. Öyle ki Hanefi mezhebinin Ebu Hani-
fe’den sonra iki numaral› kiflisi kabul edilen Ebu Yusuf (3. bölüm-
de gördü¤ümüz, kabak sevmem diyeni öldürmeye kalkan kifli), Ebu
Hanife’yi öldüren iktidar›n resmi fetva makam› olmufltur. Hocas›-
n›n görüfllerini kendisini iktidar yapanlar›n devrinde -hem de ken-
disini iktidar yapanlar ayn› zamanda hocas›n› öldürenlerken- aç›k-
layanlar›n aç›klamalar› ideolojik, çarp›k ve sapt›r›lm›fl olmadan ka-
labilir mi? Ebu Hanife’nin “Reyci” tan›t›l›p, bugünkü Hanefi mez-
hebinin “Hadisçi” olmas›n›n temel sebebi bizce budur. ‹kinci sebep
de mezhep sahiplerinin kendi görüfllerini do¤ru ç›karmak için mez-
hepsel görüflleri do¤rultusunda hadis uydurmufl olmalar›d›r. Hadis
kitaplar›n›n bir ço¤u mezhepler kurulduktan sonra yaz›lm›flt›r. Bu
yüzden mezhep görüfllerini do¤ru ç›kartmak için hadis uyduranla-
r›n hadisleri “Reyci” görüfllerin, nas›l “Hadisçi” görüfle dönüfltükle-
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rini aç›klar. Ebu Hanife’nin görüflleri her ne olursa olsun, kitab›m›z
boyunca elefltirdi¤imiz “Hanefilik” mezhebi diye anlafl›lan, anlat›-
lan ve uygulanand›r.

UYDURULAN D‹N‹N
TEMELLER‹N‹ fiAF‹‹ ATTI

‹yi bir araflt›rma yap›l›rsa bugünkü Ehli Sünnet fikirlerin, hadis-
çi dini yap›n›n temelinin, ilk olarak fiafii mezhebinin kurucusu ‹ma-
m› fiafii taraf›ndan at›ld›¤› anlafl›l›r. fiafii’den sonra aç›k bir Kurani
hükmün bulundu¤u birkaç durum hariç, f›khi bir fikri bir veya bir-
den fazla hadise dayand›rmak mecburi hale geldi (W. Montgomery
Watt, ‹slam Nedir?) Ayn› yarg›y› ‹lhami Güler flöyle aç›klamakta-
d›r: “Bu arada ‹slam dini düflünce tarihinde Kütüb-i Sitte ve özel-
likle Sahihi Buhari’nin neredeyse Kuran’a denk epistemolojik öne-
minin temelinde, fiafii’nin sünneti, gayri metluv vahye indirgeme-
sinin büyük pay› oldu¤unu unutmamak gerekir. fiafii’ye kadar bir-
çok alim taraf›ndan çeflitli flekillerde de¤erlendirilen ve sözlü akla
tabi olan hadis kültürü, fiafii’den sonra yaz›m aflamas›na ulaflarak
bir nevi dogmalaflmaya ve önem itibariyle Kuran’a yaklaflmaya bafl-
lad›. (I. Kuran Sempozyumu, sayfa 310, Arkoun Tarihiyyetu’l-Fik-
ri’l-Arabi, sayfa 78-79) Bugünkü sünnet anlay›fl›n›n temelinin
‹mam fiafii ile at›ld›¤›n› Osman Tafltan ise flöyle anlat›r: “fiafii’nin
ç›k›fl› bu durumu de¤ifltirdi. fiafii Peygamber’in sünnetini toplumun
sünnetinden ay›rd› ve onu hukuki aç›dan Kuran’›n seviyesine ç›kar-
d›. ‹dealde bu Hz. Muhammed’in Peygamber’li¤ine maksimum dü-
zeyde bir sayg› duymak ve ayn› zamanda hizmet etmekti. Gerçekte
ise bu tav›r Hz. Peygamber ile onun toplumunun aras›na kapat›l-
mas› güç olan bir mesafe koymakt›. Böylece sünnet, vahiy potas›
içerisinde Kuran’la birlefltirilmiflti. Art›k yap›lacak olan fley sahabi
sözlerini de sünnetle birlefltirip vahyin kapsam›na dolayl› olarak da-
hil etmekti... Sonuçta bu tür teorik geliflmeler asl›nda Kuran’a mah-
sus olan vahyi önce Sünnet’e sonra da sahabi sözlerine teflmil etmifl-
ti. Bir di¤er ifadeyle bu durum kutsall›¤› ilahi kelam olan Ku-
ran’dan befleri kelam olan sahabi sözlerine kadar yaymakt›.” (I. Ku-
ran Sempozyumu, 317-321)
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Mezhepler tarihine bu kitapta genifl yer ay›rmak istemedik. Bu-
nun yerine mezheplerin vard›klar› sonuçlara ve bu sonuçlar›n Ku-
ran’la çeliflkilerine detayl› bir flekilde yer verdik. Mezhepler tarihi-
ni inceleyen her kifli fiafii’nin Hanefi mezhebine sald›r›lar›n›, Mali-
ki, Hanbeli, fiafii mezheplerinin Ehli Sünnet adl› bir mezhebin dört
ayr› kolu de¤il fakat her birinin apayr› birer mezhep olduklar›n› an-
lar. Birazdan görece¤iniz tablolardaki 100 örnek de mezheplerin
farkl›l›¤›n› göstermeye yetecektir. Asl›nda apayr› olan bu mezhep-
ler ilerleyen as›rlarda siyasi otoritenin rolüyle ve siyasi otoritenin,
Nizamiye Medresesinin Rektörü yapt›¤› Gazali’nin katk›lar›yla tek
bir mezhepmifl gibi gösterilmeye çal›fl›lm›fllard›r. Ehli Sünnet veya
Sünnilik ad› alt›nda dört apayr› mezhep toplanm›flt›r. Apayr› olduk-
lar›na inanmayan, tablolar› incelesin. Tablolardaki 100 örne¤imiz
az gelirse bu dört mezhebin hükümlerini karfl›laflt›ran Dört Mezhe-
bin F›k›h Kitab› gibi kitaplar› okusunlar; tek ad alt›nda toplanmaya
çal›fl›lan bu mezheplerin, apayr› hükümleriyle birbirlerinden ne ka-
dar ayr› olduklar›n› bu flekilde görsünler. Allah bize tek bir din in-
dirmiflken kendi aralar›nda binlerce çeliflkiyi tafl›yan mezheplerin
do¤ru olmas› mümkün mü? Apaç›k, çeliflkisiz, korunmufl Allah’›n
kitab› yerine, mant›ks›z, çeliflkili, tahrif edilmifl ve insan yap›s› olan
mezhepleri din diye kabul etmek hiç do¤ru olabilir mi? Bu dört
mezhebin ortak noktalar›; Kuran’la yetinmemek, Kuran d›fl› dini
kaynaklar edinmek suretiyle Allah’›n dindeki otoritesini bozmaya
çal›flmak ve dini f›rkalara bölmektir.

Hep birlikte Allah’›n ipine sar›l›n, f›rkalara bölünüp ayr›l-
may›n.

3 Ali ‹mran Suresi 103

HALA ATALARINIZIN
MEZHEB‹NE M‹ ‹NANIYORSUNUZ? 

Mezheplerin kendi aralar›nda nas›l çelifltiklerini afla¤›daki tab-
lolardan görelim ve Allah’›n tek dininin mezhepler arac›l›¤›yla na-
s›l farkl› dinlere dönüfltürüldü¤ünü anlayal›m. Bu tablolarda ayr›ca
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mezheplerin kendi içlerindeki çeliflkilerine yer vermiyoruz. Örne-
¤in Hanefi mezhebinin ilk kurucusu Ebu Hanife ile onun talebele-
ri Ebu Yusuf ve Muhammed’in farkl› görüflleri oldu¤u da kabul edi-
lir ve bunlarda da çeliflki çoktur. Bu tablolarda sadece Sünni 4 mez-
hebin çeliflkileri vard›r. fiiilikle Sünnili¤in ayr›l›klar› da ayr› bir ki-
tap yazd›racak kadard›r. Bu tablolar çeliflkilerin ancak az bir k›sm›-
n› göstermektedir. Mezheplerin tüm çeliflkilerini anlatmaya bu ki-
tab›n hacmi çok dar gelir. Allah bizim Kuran’›n hacmi d›fl›ndakiler-
den dinimizi ö¤renmemizi istememifl olmas› sayesinde bu kargafla-
n›n, bu çeliflkilerin içinde bo¤ulmuyoruz.

Siz e¤er hala atalar›n›zdan miras ald›¤›n›z mezheplere, s›rf ata-
lar›n›z bunlara iman etti¤i için inan›yorsan›z, lütfen sunaca¤›m›z
100 örne¤i inceleyip mezhebinizi iyice ö¤renin. Ö¤rendikten son-
ra; tüm bu çeliflkilerden sonra mezhebinizi bir kenara at›p ister Ku-
ran’la yetinin, ister bu tablolar› uygulay›p bu farklar› “rahmet” diye
niteleyin. Uyar› bizim; ak›l sizin, seçim sizin, sorumluluk sizin.
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Mezheplerin Çeliflkilerine 100 Örnekli Tablo

Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

1 Ölü Hayvan›n derisi
helal midir? Haram Helal Haram Helal

2 Pislikle beslenen hayvanlar›n
eti helal midir – Helal – Haram

3 Y›lan bal›¤› yemenin hükmü
nedir? Helal – – Haram

4 Erke¤in k›rm›z› elbise giy-
mesinin hükmü nedir? Mekruh Helal Haram Mekruh

5 Erke¤in sar› elbise giyme-
sinin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

6 Ud, zurna, dümbelek, boru
davul çalmak nedir? Mekruh helal Helal Haram

7 Karga eti yemenin hükmü
nedir? Haram Helal Haram Haram

8 At eti yemenin hükmü
nedir? Haram Helal – –

9 Midye yemenin hükmü
nedir? Haram Helal – –

10 ‹stiridye yemenin hükmü
nedir? Haram Helal – –

11 Istakoz yemenin hükmü
nedir? Haram Helal – –

12 K›rlang›ç eti yemenin
hükmü nedir? Helal Helal Haram Haram

13 Kartal eti yemenin hükmü
nedir? Haram Helal Haram Haram
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Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

14 Yarasa eti yemenin hükmü
nedir? Haram Mekruh Haram Haram

15 Beyt-i Tavaftan öne abdest
almak nedir? Vacip Farz Farz Farz

16 ‹lk iki rekatta Fatiha
okuman›n hükmü nedir? Vacip Farz Farz Farz

17 Rüku ve secdelerde tesbih
etmek nedir? Sünnet – Sünnet Vacip

18 ‹lk iki rekatta Fatiha’dan
sonra sure okumak nedir? Vacip Mübah Sünnet Sünnet

19 Fatiha’dan evvel Besmele
çekmek nedir? Sünnet Mekruh Farz –

20 Namazda ayaklar›n aras›
ne kadar aç›k olmal›? 4 parmak 2 kar›fl 1 kar›fl 2 kar›fl

21 Vitir namaz›n›n hükmü
nedir? Vacip Sünnet Sünnet Sünnet

22 Tüysüz bir delikanl›ya de¤en
erke¤in abdesti bozulur mu? Hay›r Evet Hay›r Hay›r

23 Namazda selam almak
abdesti bozar m›? Evet Hay›r – –

24 Namaz k›lan kimsenin
önünden geçilmesinin haram
oldu¤u mesafe ne kadard›r? 40 kulaç 1 kulaç 3 kulaç 3 kulaç

25 Namaz içinde unutarak
konuflmak namaz› bozar m›? Evet Hay›r Hay›r Evet

26 Namazda hatayla yanl›fl bir
kelime geçerse namaz
bozulur mu? Evet Hay›r Hay›r Hay›r
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Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

27 Namazda af ve of demek
namaz› bozar m›? Evet Hay›r Evet Evet

28 Eti yenen hayvanlar›n sidi¤i
ve art›¤› necis midir? Evet Hay›r Evet Hay›r

29 Eti yenen hayvanlar›n
menisi necis midir? Evet Evet Hay›r Hay›r

30 Abdestin farzlar› kaçt›r? 4 7 6 7

31 Abdesti belli bir s›ra ile
almak farz m›d›r? Hay›r Hay›r Evet Evet

32 Abdesti ara vermeksizin
almak farz m›d›r? Hay›r Evet Hay›r Evet

33 Abdestin sünnetlerinin
say›s› kaçt›r? 18 8 30 20

34 Misvak kullanmak
sünnet midir? Evet Hay›r Evet Evet

35 Abdestte ellerin, yüzün ve
kollar›n üçer kere y›kanmas›
sünnet midir? Evet Hay›r Evet Evet

36 Abdestte bafl›n üç defa mesh
edilmesi sünnet midir? Hay›r Hay›r Evet Hay›r

37 Abdestte kulaklar›n içten ve
d›fltan meshi sünnet midir? Evet Evet Evet Hay›r

38 Abdestte kulaklar kaç defa
mesh edilmelidir? 1 1 3 1

39 Abdesti bozan fleylerin
say›s› kaçt›r? 12 3 5 8

40 Cinsellik organ›na
dokunmak abdesti bozar m›? Hay›r Evet Evet Evet
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Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

41 Namazda kahkaha ile gülmek
abdesti bozar m›? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

42 Deve eti yemek ve cenazeyi
y›kamak abdesti bozar m›? Hay›r Hay›r Hay›r Evet

43 Abdest flüphe ile bozulur mu? Hay›r Hay›r Hay›r Evet

44 Kan akmas› abdesti bozar m›? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

45 Delikli meshin üzerinden
mesh etmek caiz midir? Evet Evet Hay›r Hay›r

46 Gusül abdesti almay› gerek-
tiren sebeplerin say›s› kaçt›r? 7 4 5 6

47 Gusül abdestinin farzlar›
kaç tanedir? 11 5 3 –

48 Umursamazl›ktan veya
tembellikten dolay› namaz
k›lmayan›n hükmü nedir?

49 Ezan›n sözleri peflpefle
okunmasa da geçerli olur mu? Evet Evet Hay›r Hay›r

50 Arapça bilmeyen kimsenin
kendisi için ezan› kendi
dilinde okumas› caiz midir? Hay›r Hay›r Evet Hay›r

51 Ezanda niyet flart m›d›r? Hay›r Evet Hay›r Evet

52 Ezan ve kamet esnas›nda
selam almak caiz midir? Hay›r Hay›r Hay›r Evet

53 Fatiha suresi okunmadan
k›l›nan namaz geçerli olur mu? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

54 Namaz› bitirirken selam
vermenin farz oldu¤u
miktar nedir?
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Hapsedi-
lir, kanat›-
lana kadar
dövülür,
öldürülür

Farz
de¤ildir

1 tara-
fa ver-
mek
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1 tara-
fa ver-
mek

farzd›r

2 tara-
fa ver-
mek

farzd›r

Tevbe
etmezse

öldürülür

Üç gün
içinde
tevbe

etmezse
öldürülür

Üç gün
içinde
tevbe

etmezse
öldürülür
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Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

55 Erke¤in avret yeri neresidir?

56 Ölünün y›kanmas›n›n farz olmas› Az da Az da
için cesedin ne kadar›n›n olsa olsa
bulunmas› gereklidir? 1/2 2/3 olur olur

57 Ölüyü y›karken a¤z›na ve
burnuna su vermek
gerekir mi? Hay›r Evet Evet Hay›r

58 ‹hraml› iken hacda ölen
kiflinin üstüne hofl koku
sürülüp bafl› örtülür mü? Evet Evet Hay›r Hay›r

59 Cenaze namaz›n› kimin
k›ld›rmas› gerekir?

60 Cenaze namaz›, namaz Her
k›lman›n yasak oldu¤u kaç 5 3 vakitte 3
vakitte k›l›nmaz? k›l›nabilir

61 Ölü gömülmek için, öldü¤ü
yerden baflka bir yere nakle-
dilebilir mi? Evet Evet Hay›r Hay›r

62 Oruç için dil ile söyleyerek
niyet etmek flart m›d›r? Evet Evet Hay›r Evet

63 Ramazan orucu için hergün ayr›
ayr› niyet etmek flart m›d›r? Evet Hay›r Evet Evet

64 Kan ald›rmak orucu bozar m›? Hay›r Hay›r Hay›r Evet

65 Zekat›n farz olmas› için hangi
mallardan borçlu olmamak
flartt›r?

66 Erkek ve kad›n›n ziynet
eflyalar›ndan zekat
vermeleri farz m›d›r? Evet Hay›r Hay›r Hay›r
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Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

67 Kâ¤›t paradan zekat vermek
farz m›d›r? Evet Evet Evet Hay›r

68 Madenlerden ne kadar zekat
verilmesi gereklidir? 1/5 1/5 1/40 1/40

69 Ticarî bir eflyan›n zekat›n›n
flartlar› kaçt›r? 4 5 6 2

70 Topraktan ç›kan her fley için
zekat vermek farz m›d›r? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

71 Bal›n zekat›n› vermek
farz m›d›r? Evet Hay›r Hay›r Evet

72 Vakfedilen topraktan zekat
vermek farz m›d›r? Evet Evet Hay›r Hay›r

73 Kiralanan veya emanet al›n›p
ekilen topra¤›n zekat›n›
vermek farz m›d›r? Hay›r Evet Evet Evet

74 Zeytinin zekat›n› vermek
gerekli midir? Evet Evet Hay›r Evet

75 Yem ile beslenen ve çal›flt›r›lan
hayvanlardan zekat vermek
farz m›d›r? Hay›r Evet Hay›r Hay›r

76 Koyun ile keçi kaç yafllar›nda Koyun 1 Koyun 1 Koyun 1 Koyun 1/2
olursa zekat› farzd›r? Keçi 1 Keçi 1 Keçi 2 Keçi 2

77 Kad›n yan›nda kocas› olmadan
hacca gidebilir mi? Hay›r Evet Evet Hay›r

78 Acizlik veya zaruret yüzünden
hacca gidemeyen kiflinin kendi
yerine baflkas›n› göndermesi
caiz midir? Evet Hay›r Evet Evet
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Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

79 Hacc›n flart› kaç tanedir? 2 4 5 4

80 fieytan tafllarken at›lan tafl›n
cemreye düflmemesi caiz midir? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

81 Müslüman olmayan bir fakire
yemek verilmesi caiz midir? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

82 ‹pe¤in üzerine oturmak,
yaslanmak, yast›k olarak
kullanmak, duvar örtüsü
yapmak haram m›d›r? Hay›r Evet Evet Evet

83 Erkek çocu¤a ipek giydirmek
caiz midir? Hay›r Hay›r Evet Evet

84 Gümüfl ile süslenmifl kaptan
su içmek ya da abdest almak
caiz midir? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

85 Sakal› kesmek haram m›d›r? Evet Evet Hay›r Evet

86 Tavla oynamak haram m›d›r? Hay›r Evet Evet Evet

87 Satranç oynamak haram m›d›r? Evet Evet Hay›r Evet

88 Ölen bir kiflinin borçlar›
ödenmeli midir? Hay›r Evet Evet Hay›r

89 Kifli kendi arazisinde bulunan
maddenin ne kadar›n› devlete
vermelidir? 1/5 Hiç Hiç Hiç

90 Bir araziyi gasp edip eken
kimse ç›kan ürünün
sahibi midir? Evet Evet Evet Hay›r

91 Yap›lan bir sözleflmeyi ‹htiyaç Anlaflma
de¤ifltirme veya feshetme gere¤i ile belir-
süresi ne kadard›r? 3 gün kadar 3 gün lenir
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Konular Hanefi Maliki fiafii Hanbeli

92 Cinsi tecavüzde bulunulan hay-
van›n hükmü nedir?

93 fiarap ve di¤er sarhofl edici
maddelerin içilmesinin cezas›
kaç de¤nektir? 80 80 40 80

94 fiarap kokan veya flarap kusan
kifliye de¤nek cezas›
uygulan›r m›? Hay›r Evet Hay›r Hay›r

95 Dinden döndü¤ü için öldürü-
len bir kiflinin mal› mirasç›la-
r›na verilebilir mi? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

96 Dinden dönen kad›n
öldürülür mü? Hay›r Evet Evet Evet

97 Terketmek, hapsetmek, aç ve
susuz b›rakmak suretiyle bir
kifliyi öldürmek, kasten öldürmek
gibi midir? Hay›r Evet Evet Evet

98 Bir kad›n›n hakimlik yapmas›
caiz midir? Evet Hay›r Hay›r Hay›r

99 Köpek necis bir hayvan m›d›r? Hay›r Hay›r Evet Evet

100 Müezzin okudu¤u cezandan
dolay› ücret alabilir mi? Hay›r Evet Evet Hay›r
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Kuran’›n dinini ve uydurulan dini ay›rt etmeye çal›fl›rken tari-
katlara mutlaka de¤inmeliyiz. Yüzlerce tarikat olmas›na ve her

tarikat›n Kuran’›n ‹slam’›ndan sap›fl› farkl› noktalarda olmas›na
ra¤men biz yerimiz yetmeyece¤i için fleyhlerin afl›r› yüceltilmesi,
tart›fl›lmaz kabul edilmesi gibi ortak ve temel olan noktalara de¤i-
nece¤iz.

TEKKELER‹N KERHANE VE MEYHANE OLMASI

Peygamberimiz’in tek mürflit oldu¤u, tart›fl›lmaz tek kifli olarak
yaflad›¤› dönemde ‹slam’›n tek kurumu cami idi. ‹badetler, e¤itim
ve hizmet tüm yeryüzüne yay›lan bir faaliyetti, kurum olarak ise bu
faaliyetler camide gerçeklefltirilirdi. Peygamber’in sa¤l›¤›nda, hatta
4 halife döneminde cami d›fl›nda tekke, dergah, zaviye gibi baflka
kurumlar›n oluflturulmad›¤› bu tekkelerin, dergahlar›n üyelerinin
bile ortak kabulüdür. ‹lk tekkenin hicri 150, miladi 760 y›llar› civa-
r›nda fiam yak›nlar›nda kuruldu¤u genel kabullerden biridir. Fakat
tekkelerin yay›lmas› yüzlerce y›l sonraya rast gelecektir. Tekkelerin
ilimler akademisi, askeri hizmet, hatta hastalar›n tedavisi gibi bir-
çok güzel hizmette kullan›ld›¤› da bir gerçektir. Fakat Kufladal› ‹b-
rahim’in deyimiyle gün gelip de kimi tekkelerin kerhaneye ve mey-
haneye dönüfltü¤ü, Kuran’›n emir ve yasaklar›yla alakas› olmayan
binlerce törenin, gösterinin din ad›na bu tekkelerde uyguland›¤› da
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ayr› bir gerçektir. Tüm bunlar› gören Kufladal›, yanan tekkesinin
yerine yenisini yapt›rmam›fl ve kendisinden evvel as›rlarca yaflayan
tekkelerin kapanmas› gerekti¤ini ve tüm yeryüzünün adeta bir tek-
ke gibi kullan›l›p, Peygamber’imiz zaman›ndaki gibi cami d›fl›nda
dini kurumun b›rak›lmamas›n›, Kuran d›fl›ndaki virdlerin, tarikatla-
r›n özel dualar›n›n yerini Kuran’a, Kuran’da geçen dualara b›rak-
mas›n› savunmufltur.

Tekkelerin ortaya ç›k›fl› hicri 150. y›l olsa da, bugünkü mana-
s›yla bildi¤imiz tarikatlar›n kurumsal yap›lar olarak ortaya ç›k›fl›
hicri 600’ler civar›ndad›r. Kurumsal karaktere sahip oldu¤u kabul
edilen ilk tarikat Kadiriliktir, kurucusu Abdülkadir Geylani vefat›
hicri 562’dir.Di¤er birkaç örnek flöyledir: Rifailik; Ahmed er Rifai,
vefat› hicri 578. Bektafliye; Hac› Bektafl Veli, vefat› hicri 669. Mev-
leviyye; Mevlana Celaleddin Rumi, vefat› hicri 672. Halvetiyye;
Ekmelüddin el Haveti, vefat› hicri 750. Nakflibendiyye; Bahauddin
Nakflibend, vefat› hicri 791.

fiEYTAN ACABA K‹M‹N MÜRfi‹D‹?

“Tarik” Arapça “yol” demektir. Bundan türetilen “tarikat” ise
“yol, yöntem, usul, tarz” manalar›na gelir. Tarikatlar Allah’a git-
mek için bir yoldur, bir mecburiyet de¤ildir fleklinde yumuflak izah-
larla tarikat ba¤l›l›¤›n› aç›klayan tarikatç›lar vard›r. Fakat birçok ta-
rikatç› “Mürflidi olmayan›n mürflidi fleytand›r.” uydurma hadisiyle
tarikata girmeyi, tarikat›n fleyhini mürflit kabul etmeyi dini bir ve-
cibe, kurtuluflun bir flart› gibi sunmaktad›r. fiimdi sormak laz›m
yüzlerce y›l tarikatlar›n yoklu¤unda Müslümanlar eksik Müslüman-
lar olarak m› yaflad›lar? Tarikat fleyhlerinin yayg›n olmad›¤› bu dö-
nemde Müslümanlar›n mürflidi fleytan m›yd›? Kuran’›n izahlar› bu
y›llara kadar Müslümanlar›n manevi geliflimine rehberlik etmekte
yetersiz mi kald› ki tarikatlara ihtiyaç do¤du? Kuran’a göre Kuran
din ad›na her fleyi aç›klamaktad›r. Peygamber’imiz ise Kuran’›n uy-
mam›z konusunda kefil oldu¤u tek insand›r. Oysa tarikatlar›n üret-
ti¤i birçok fleyh tart›fl›lmaz kifli ilan edilmifl, bu fleyhlerin etraf›nda-
kiler kurtulanlar, di¤er kimseler cehennemlik olanlar olarak s›n›f-
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land›r›lm›fl, bu flah›slara uymak dinin en önemli flart› gibi kabul et-
tirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu tarikatlar›n birçok liderinin Mehdi veya
‹sa ilan edilmesi sadece geçmiflteki tarikatlar›n de¤il, günümüzdeki
birçok tarikat›n da bir gerçe¤idir. (Mehdi ve ‹sa’n›n gelifli ile ilgili
inançlar için 20. Bölümü okuyunuz.) Her flehirde, kasabada veya
mahallede bahsetti¤imiz tiplere rastlayabiliriz. Bunlar›n ço¤u para-
noyak hezeyanlar› olan, insanlar›n hem ruh dünyas›n›, hem de ke-
sesini zarara u¤ratan kiflilerdir. Bu tav›rlar›yla Kuran’›n bize anlat-
t›¤› sahtekar Musevi ve H›ristiyan din adamlar›n›n dinimizdeki kar-
fl›l›¤› bu fleyhlerdir.

Hahamlardan ve rahiplerden birço¤u halk›n mallar›n› uy-
durma yollarla yerler.

9- Tevbe Suresi 34

fiEYHE KÖRÜ KÖRÜNE ‹TAAT

Tarikatlar›n en önemli kurallar›ndan biri müridin kendisini
fleyhine ölünün kendini ölü y›kay›c›s›na b›rakt›¤› gibi b›rakmas›d›r.
Kuran’›n akl›m›z› çal›flt›rmay› emretmesine ra¤men tarikatlarda
körü körüne itaat esast›r. Tarikat üyelerine ak›llar›n› bir kenara b›-
rak›p fleyhlerine tabi olmalar›, akl›n bu yolda yürümeyece¤i anlat›-
l›r. Bu prensibi kabul edip fleyhe tabi olan kifliye fleyhin Mehdili¤i-
nin veya ‹sal›¤›n›n inand›r›lmas›, fleyhin dünyadaki en üstün insan
oldu¤unun iknas›, kiflinin maddi aç›dan sömürülmesi, dine yap›lan
ilave ve eksiltmelerin yutturulmas› gayet kolay olmaktad›r. Üstelik
kifli akl› kenara b›rakma prensibini kabul ettikten sonra üniversite
bitiren okumufl müritle; cahil, okuma yazma bilmeyen mürit ayn›
mertebeye gelmektedir. Bu yüzden bizi tarikatlardaki okumufl kifli-
lerin tavr› flafl›rtmamal›d›r. Çünkü bu kifliler tarikatlar›n yap›s› ge-
re¤i akl›n› kenara b›rakm›fl ve fleyhe teslim olmufllard›r. Bu tavr›n
neticesi ise cahil ile okumuflun, bilen ile bilmeyenin fark›n›n kal-
mamas›d›r. Araflt›rma yerine yutturma, düflünme yerine taklit esas
olunca, tarikattaki herkesin inanc›, hayata bak›fl aç›s› ve dini de¤er-
lendirifli tamamen fleyhiyle ayn› olmaktad›r. Hatta birçok zaman
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“akl› b›rakma prensibi” kabul ettirildi¤i için fleyhten çok daha bil-
gili ve kültürlü bir kifli bile “ Ben bilmem, fleyhim bilir. fieyhim di-
yorsa vard›r bir hikmeti.” izahlar›yla fleyhin en saçma izahlar›n› bi-
le yutmaktad›r. Yak›n zamanlardan trajikomik birkaç izaha yüzler-
ce tarikat ba¤l›s›n›n s›rf fleyhleri dedi diye nas›l inand›klar›n› örnek
verebiliriz. Birinci fleyhin Amerika’ya k›z›p nas›l uzay meki¤ini dü-
flürdü¤ünü fleyhin müritleri büyük bir gururla anlat›yorlard›. ‹kin-
ci fleyhin ise K›br›s’ta duyulan ve baflta nedeni çözülemeyen gürül-
tüyü ejderha ilan etmesini en okumufl müritleri bile hemen kabul
etmifllerdi. Üçüncü fleyh ise nefislerinizi terbiye edece¤im diyerek
müritlerine cinsel organ›n› öptürüyor, cinsel organ› öpecek mürit
tören havas›nda “Muz yemeye” parolas›yla fleyhin cinsel organ›n›
öpmeye götürülüyordu. Tarikatlar›n yap›s›n› ve fleyhe ba¤l›l›¤›n
felsefesini bilmeyenlere; okumufl, kültürlü müritlerin bile bu saç-
mal›klara inanmas›n› anlamak çok zor gelmektedir. Fakat e¤er ta-
rikata girenlerin bafltan ak›llar›n› kenara b›rak›p, ço¤u zaman yar›
veya tam kaç›k fleyhlere tabi olduklar› ve düflünme yerine taklidi ön
plana ald›klar› anlafl›l›rsa bu hareketleri de anlafl›labilir. Tarikatla-
ra girenlere verilen tarikat terbiyesini anlamak için bir tarikatta
müride uymas›n›n zorunlu oldu¤u yedi madde diye eline verilen
listeyi görelim:

1-) Mürflidine (fleyhine) tam teslim olmak ve hiç kimseyi mürfli-
dinden üstün bilmemek.

2-) Zeki ve idrak kabiliyeti yüksek olmak.
3-) fieyhinin hizmetinde hareketli ve at›lgan olmak.
4-) Sözünde sad›k ve güvenilir olmak.
5-) Mal› ve mülkünü fleyhinin hizmetine vermek.
6-) Mürflidin (fleyhin) ve tarikat›n s›rlar›n› gizli tutmak.
7-) Can›n› fleyhi yolunda vermeye her an haz›r olmak.

SA⁄ILACAK MÜR‹TLER

Biz tarikat mant›¤› içinde tüm bu maddeleri anlad›k da bir tek
ikinci maddeyi anlayam›yoruz. Hep akl› kenara b›rak›p, fleyhe tabi
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olunmas›n› isteyen tarikatlar, neden acaba zeka ve idrak kabiliyeti
istiyorlar. Herhalde burada beflinci maddede belirtilen mal ve mül-
kün daha çok elde edilmesi için kullan›lacak zeka kastediliyor olsa
gerek. Ne de olsa mürit ne kadar kazan›rsa, o kadar sömürülebilir!

Muhammed ‹kbal bu manzaraya “fleyhperestlik” manas›na ge-
len “pirizm” ad›n› takm›flt›r. Bununla “Allah ne istiyor? Kuran’da
ne geçiyor?” mant›¤› yerine “fieyh efendi nas›l buyurdu? Bizim ta-
rikat›m›zda nas›l aç›kland›?” y› geçiren zihniyeti anlatmaktad›r. ‹k-
bal’in di¤er bir izah› ise flöyledir: “Tekkelerde benli¤i yaratmak ve
yetifltirmek imkan› kalmam›flt›r. Bu rutubetli alev, k›v›lc›m saç-
maz.”

Muhakkak ki her tarikat ve her fleyh bir de¤ildir. Bizim as›l kar-
fl› oldu¤umuz tarikatlardaki genel zihniyettir. Kuran’da, bilmedi¤i-
miz bir fleyin ard›nca gitmememiz, bundan sorumlu oldu¤umuz ge-
çer (17-‹sra Suresi-36). Oysa en düzgün tarikatta bile kifliler fleyh-
lerine tabi olurlar ve tarikatlar›n ak›beti fleyhin kiflili¤ine, insaf›na
kal›r. ‹nsanlar bilginin de¤il, taklidin uygulay›c›lar› olurlar. Mant›k
akl› bir kenara b›rakmak olunca, sayd›¤›m›z en kötü örneklerin or-
taya ç›k›fl› hiç de sürpriz de¤ildir. 

TAR‹KATLARDA MASALLAR

fieyhe kay›ts›z flarts›z itaat tarikat›n en önemli flart› oldu¤undan,
bunun sa¤lanmas› için müritlere hikayeler anlat›l›r. Örne¤in: “Bir
fleyh bir müridine ‘Git baban›n kafas›n› kopar bana getir’ der. Mü-
rit de görünürde çok garip olan bu iste¤i fleyhine olan güveninden
dolay› “Bir hikmeti vard›r” diyerek yerine getirir. Bir de bakar ki
annesiyle yatarken kopard›¤› bafl babas›n›n de¤il. Annesiyle zina ya-
pan baflka birine ait. fieyh uzaktan, kerameti sonucu bu olay› görü-
yor ve müridini denemek için hikmetini aç›klamadan böyle bir emir
veriyor.” Bu örnek hikayeyle görüldü¤ü gibi fleyh müride haram›
emretse bile onun emrine itaat edilmesi, çünkü bunun muhakkak
bir hikmeti olaca¤› telkin edilir. Oysa bir Müslüman’›n böyle bir
fley iddia eden kifliye “Ben böyle bir haram› niye iflleyeyim? Allah
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cana k›ymay› haram etmiflken benden böyle bir fleyi nas›l istersin?”
demesi gerekir. Oysa tarikatlarda fleyhe bu flekilde karfl› ç›k›fllar,
normal olman›n de¤il, iman› zay›f bir kimse olman›n belirtisi say›-
l›r. Hikayelerle müridi fleyhin robotu yapma tarikatlarda çok s›k
kullan›lan bir yöntem oldu¤u için meflhur bir hikayeyi daha örnek
verelim: “Bir gün Hac› Bektafl Veli’nin çok müridi olmas›ndan ra-
hats›z olan devrin yöneticileri Hac› Bektafl’a gelip bu rahats›zl›kla-
r›n›, müritlerinin çoklu¤unu hat›rlat›p dile getirmifller. Hac› Bektafl
da ‘Rahats›z olmay›n benim sadece bir buçuk müridim var.’ demifl.
Gelenlere bunu ispat için içeride bir koyun kesen Hac› Bektafl ka-
n›n› d›flar› ak›tm›fl. Müritlerini ise d›flar›da toplam›fl ve tüm mürit-
lerini kesmesi gerekti¤ini ve s›rayla gelmelerini söylemifl. Bir kad›n
ve bir erkek d›fl›nda herkes kaçm›fl. Erkek bir, kad›n yar›m say›ld›¤›
için gerçek müritler iflte bu bir buçukmufl.” Bu k›ssa anlat›l›p mü-
ritlerden bu gerçek müritler gibi olup fleyhi öldürecek olsa bile ken-
dilerini teslim etmeleri gerekti¤i ö¤retilir. Akl› bir kenara b›rakan,
fleyhi haram olan bir fleyi istese bile vard›r bir hikmeti deyip boyun
e¤en kifliler olarak yetifltirilen müritler, art›k fleyhleri nas›l Müslü-
man olmalar›n› isterse öyle Müslüman olabilmekte, Allah’›n kitab›
yerine fleyhlerine tabi olmaktad›rlar. Bu halleriyle fleyhler halk›n
paras›n› haks›zl›kla yedi¤i söylenen hahamlara ve rahiplere Rab edi-
nilme hususunda da benzerlik göstermektedirler.

Allah’›n yan›nda hahamlar›n› ve ruhbanlar›n› da Rabler
edindiler.

9- Tevbe Suresi 31

fieyhe tabiyet Kuran’a tabiyet ile nas›l ba¤dafl›r? Kuran yerine
fleyhe tabi olanlar, Kuran’› ancak ölülerin arkas›ndan hem de bilme-
dikleri bir dilde okuyanlar, Kuran’›n manas› yerine melodisine
önem verenler ne yaz›k ki bu ayetlerdeki uyar›y› anlamamakta, Ku-
ran’› rehber kitap olarak de¤il ölülerin arkas›ndan okunan okuma
kitab› olarak görmektedirler. 
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RABITANIN ABUKLU⁄U

Tarikatlardaki en garip olaylardan biri de fleyhe rab›tad›r. Tür-
kiye’mizde en yayg›n tarikat olan Nakflibendili¤in de en önemli uy-
gulamalar›ndan biri olan rab›ta flöyle yap›l›r: Mürit abdestli olarak,
k›bleye dönerek yere oturur. fieyhinin iki kafl›n›n ortas›n› hayalin-
de canland›rarak Allah’› zikreder. Rab›tayla fleyh ile mürit aras›nda-
ki sürekli beraberlik sa¤lan›r. Foto¤raf›n icad›ndan sonra rab›tay›
foto¤rafa bak›p yapan modern (!) Nakflibendiler de mevcuttur. Bu
uygulama kadar acayip olan bir izah ise flöyledir: “Rab›tas›z zikir ye-
rine, zikirsiz rab›ta tercih edilir. Zikir ve rab›tadan birini terketmek
zorunda kal›rsak zikri terketmek daha uygundur. Çünkü zikirsiz ra-
b›ta erdirir, fakat rab›tas›z zikir erdirmez.” Günümüzde yayg›n ola-
rak yap›lan bu uygulama, tarikatlar konusunu niye ayr› bir bafll›kla
inceledi¤imizin sebeplerinden biridir. Bize göre en kibar ifadeyle
saçmal›k olarak de¤erlendirdi¤imiz bu uygulama, Kuran’›n diniyle
hiçbir flekilde ba¤daflmaz.

Tarikatlarda kullan›lan baz› temel deyimlerin Kuran’daki kulla-
n›l›fllar›na bakt›¤›m›zda, aradaki uçuk fark›, alakas›zl›¤› farkederiz.
Örne¤in “fleyh” kelimesi Kuran’da “ihtiyar adam” manas›nda kulla-
n›lm›flt›r (Bak›n›z 11-Hud Suresi 72, 12-Yusuf Suresi 78, 28-Kasas
Suresi 23,40-Mümin Suresi 67). Kuran-› Kerim’de “veli” kelimesi
ise “dost, yak›n” gibi manalarda kullan›l›r. “Evliya” kelimesiyse bu
kelimenin ço¤uludur. Kuran’a göre her Müslüman Allah’›n veli-
sidir, Allah da onlar›n velisidir (Bak›n›z 2-Bakara Suresi 257,3-
Ali ‹mran Suresi 68, 5-Maide Suresi 55, 7-Araf Suresi 196,9-Tev-
be Suresi 71). Kafirler ise fleytan›n velisidir, tüm kafirler de bir-
birinin velisidirler (Bak›n›z 4-Nisa Suresi 119, 4-Nisa Suresi 76,
7-Araf Suresi 27, 16-Nahl Suresi 16). Mutlak anlamda gerçek
dost sadece Allah’t›r. Tüm dostlar ona nispetledir. O halde
ondan baflka gerçek veli yoktur (Bak›n›z 2-Bakara Suresi 107, 9-
Tevbe Suresi 116, 25-Furkan Suresi 18, 39-Zümer Suresi 3, 42-fiu-
ra Suresi 9). Görüldü¤ü gibi Kuran’da 80’den fazla yerde geçen
“veli” veya “evliya” kelimeleri hiçbir yerde günümüzde halka tak-
dim edilen süpermen insanlar manas›nda kullan›lmam›flt›r. Bu evli-
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yalar›n, fleyhlerin gösterdi¤i ola¤anüstü haller manas›nda “kera-
met” kelimesinin kullan›ld›¤›na da Kuran’da rastlam›yoruz. Bu ke-
limeyle ayn› “KRM” kökünden bir çok fiil Kuran’da geçer ve bu ke-
limelerle Allah’›n cömertli¤i, verdi¤i r›z›klar›n bollu¤u anlat›l›r ama
süper adamlar›n süper ola¤anüstülükleri anlat›lmaz (Bak›n›z 27-
Neml Suresi 40, 8-Enfal Suresi 4, 17-‹sra Suresi 70, 36-Yasin Su-
resi 11).

Tarikatlardaki dönmelerin, seman›n, musikinin dinin bir parça-
s› oldu¤u iddia edilmedi¤i sürece hiçbir zarar› olmad›¤› kanaatinde-
yiz. Çünkü Kuran bunlar› ne yasaklam›flt›r, ne de emretmifltir. Ye-
ter ki bu uygulamalar ibadet olarak takdim edilmesin. Fakat ne ya-
z›kt›r ki birçok tarikatta bu tarz uygulamalar›n adeta dinin bir uy-
gulamas› gibi tan›t›ld›¤›na tan›k olmaktay›z. Bizim de karfl› oldu¤u-
muz budur. Yoksa Müslümanlar elbette ki vak›flar, dernekler gibi
kurumsal yap›lar kurabilir, bunlar›n içinde bir hiyerarfli oluflturabi-
lirler. Tüm bu kurulufllarda fliir okunmas›, müzik dinlenmesi, sema,
sanat, toplant›, gösteri yap›lmas› da normaldir. Fakat anormal olan
insanlar› tart›fl›lmaz ilan etmeleri; ister iyi, ister kötü olsun tarikat-
lar›n kendilerini ve Kuran’da yer almayan uygulamalar›n› dinin bir
parças› gibi göstermeleridir.

Tarikatlar›n di¤er bir zarar› ise dinimizi bir çile dini gibi tan›t-
malar› olmufltur. Hindu anlat›mlar›n› ve Hindu tarikatlar›n› and›-
ran suni çilelerle, müritleri terbiye edece¤ini söyleyen tarikatlar; in-
sanlar› karanl›k odalarda uzun süre aç, susuz b›rak›p, onlara ac› çek-
tirip, bir çok kiflinin ruh dengesini bozmufllard›r. Ruh dengesi bo-
zulan bu insanlar›n gördü¤ü halusinasyonlar ise, bu kimselerin üs-
tünlü¤üne, evliya olduklar›na yorumlanm›flt›r. Oysa Kuran’da hiç-
bir Peygamber’in, hiçbir kimsenin, kendisine böyle suni çileler çek-
tirip, kendi kendine iflkence etmesi geçmez. Kuran’a göre Allah ge-
rekirse imtihan için zorluk verir ve bu zorluk her ne olursa olsun
Müslüman buna katlan›r. Fakat bu zorluklar› Allah hayat›n do¤al
ak›fl›nda insan›n karfl›s›na ç›kar›r; yoksa çile olsun diye, zorluk olsun
diye insan›n kendisine iflkence etmesine dinimizin tek kayna¤› olan
Kuran’da rastlamay›z. 

TAR‹KATLAR 185

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



EFEND‹LER‹N KUYRU⁄UNA TAKILMA

Ve derler ki: “Rabbimiz biz efendilerimize, büyüklerimize
itaat ettik de, böylece onlar bizi yoldan sapt›rd›lar.”

33- Ahzab Suresi 67

Geleneksel ‹slam’›n uygulay›c›s›, atalar›ndan miras kalan mez-
hebine hiçbir ak›lsal kritere dayanmadan uyar. Mezhebin bu tabile-
ri, mezhep büyüklerinin ne kadar zeki, ne kadar üstün ahlakl› ol-
duklar›na dair hikayeler anlatarak ba¤l›l›klar›n› meflrulaflt›rmaya ça-
l›fl›rlar. Bu flah›slara göre büyükleri (mezhep imamlar›) her fleyi dü-
flünmüfltür. Onlara uymak yeterlidir, onlar›n karar verdi¤i bir ko-
nuda düflünmek, tart›flmak, sorgulamak edepsizliktir. Geleneksel
‹slamc›lar›n dini direkt ö¤rendi¤i bir kaynaksa tarikattaki fleyhleri-
dir. Tarikattaki bu fleyhlere de ço¤u zaman “efendi”, “efendi haz-
retleri”, “hocaefendi” gibi lakaplar tak›l›r. Vefat etmifl mezhep
imamlar›na karfl›n bu efendiler yaflayan dini kaynaklard›r. Bu bü-
yüklere ve efendilere uymaktaki temel mant›k ayn›d›r: Düflünme-
den tabi olmak, sorgulamamak, akl› çal›flt›rmadan onlar›n akl›na
güvenmek. Oysa Kuran’›n al›nt›lad›¤›m›z ayetinde görüldü¤ü üze-
re, birçok insan›n do¤ru yoldan sapmas›n›n sebebi büyüklerine,
efendilerine körü körüne ba¤lanmalar›d›r. Akl› çal›flt›rman›n yerine
taklidi ön plana ç›kartan; atalara uyarak yol bulman›n, ço¤unlu¤un
tercihine bakarak yol bulman›n ve efendilere, büyüklere teslim ola-
rak yol bulman›n hiçbirini Kuran kabul etmemektedir. Kuran dinin
kayna¤› olarak kendisinden baflka ne bir efendiyi, ne bir mezhebi,
ne bir hadisi, ne de herhangi bir tarikat› belirtmez. Kuran’a göre
do¤ruya ulaflma akl› d›fllamayla de¤il; akl› kullanma, düflünme faa-
liyetiyle gerçekleflir.

Kuran’› okuyup düflünmüyorlar m›?

4- Nisa Suresi 82

Ayetlerini iyiden iyiye düflünsünler ve temiz ak›l sahipleri
ö¤üt als›nlar diye sana indirdi¤imiz mübarek bir kitapt›r.

38- Sad Suresi 29
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... Size ayetlerimizi aç›klad›k, belki ak›l erdirirsiniz.

3- Ali ‹mran Suresi 118

fiEYHLER‹ UÇURAN MÜR‹TLER

Ölen fleyhlerin kabirlerinde yap›lan garip hareketler, bez ba¤la-
malar,e¤ilmeler, secdeler de bafll› bafl›na bir rezalet tablosudur.
fieyhlerin bir k›sm›n›n ölmeden tarikat›n devam›n› o¤luna, damad›-
na, kardefline b›rak›p, bu manevi ve maddi sömürü çark›n›n aile te-
kelinde tutulmas› da say›s›z garipliklerin bir halkas›d›r. Oysa dini-
mize göre emanet ehline verilir, kan ba¤› olana de¤il. Müritlere bi-
le lay›k görülen evliyal›k mertebeleri, fleyhlere çok daha abart›l› bir
flekilde verilir. fieyhlerin kerameti diye öyle hikayeler anlat›l›r ki;
Kuran’da anlat›lan birçok Peygamber mucizesinin bile bu keramet-
ler kadar olmad›¤› görülür. “fieyh uçmaz, mürit uçurur.” deyimiyle
halk›n aras›nda ifadesini bulan bu gerçek, ayr› tarikat›n müritlerinin
birbirlerine karfl› hava atma mekanizmalar›d›r. En çok ve en büyük
kerameti gösteren fleyhin müridi olman›n gururunu tatmak isteyen
müritler, böylece her seferinde fleyhlerini di¤er fleyhten biraz daha
fazla uçurarak bu yar›fl› karfl›l›kl› devam ettirirler. Hayvanlar›, in-
sanlar› canland›ranlar; denizlerin, okyanuslar›n üstünde yürüyen-
ler; ayn› anda bir sürü yerde gözükenler; neler vard›r, neler... Sü-
permen fleyhler kalpleri bilir, uzaktan kumandal› yönlendirmelerde
bulunur, bir bak›fl›yla hidayete erdirir, diledi¤ini cin veya di¤er
yöntemleriyle çarpar, üfürü¤ü, tükürü¤ü, nefesi ile flifalar saçar, do-
kunufllar›yla alemlere nurlar ya¤d›r›rlar! fieyhler bunlar› yap›nca
müritlerin ne haddine düfler fleyhe itiraz, fleyhin laf›n› tart›flma, ak-
l›n› kullanma! Müridin en iyisi gözü kapal› itaat eden ve itaati en
çok oland›r.

Müslümanl›¤a geçiflinin en bafl›nda bu tarikatlara kap›lan Türk
halk›, ne yaz›k ki hala araflt›rma, akletme yerine taklidi, tabi olmay›
getiren bu tarikatlar›n düflünceye vurdu¤u zincirlerden kurtulama-
maktad›r. Körü körüne itaat, hayat›n zevklerinden kendini soyutla-
ma, az gülme, bireysel zekay› az gelifltirme gibi özellikler tarikatla-
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r›n verdi¤i zihniyetin sonuçlar›d›r. Hatta tahminimizce bir araflt›r-
ma yap›lsa; bugün halk›m›z›n, belli liderleri tart›flmas›z önder kabul
etmelerinin kökündeki sebeplerinden biri olarak tarihimizde uzun
ve derin etkisi olan tarikatlara, fleyhlere körü körüne uymay› bulu-
ruz. “Kar› gibi gülmek” gibi hayattan gülerek zevk almay›, nefleli
olmay› hofl karfl›lamayan deyimlerin ç›k›fl sebeplerinde de Osmanl›
döneminde y›llarca devam etmifl tarikat terbiyesini bulabiliriz. Ka-
naatimizce tarikatlar›n verdi¤i bu terbiye gelene¤e dönüflerek, gü-
nümüzde tarikatla alakas› olmayanlar›n bile yaflamlar›nda, fark›nda
olmamalar›na ra¤men derin etkiler b›rakm›flt›r. Çilede medet um-
may› ve bir insan› afl›r› yüceltip, araflt›rmadan o insana ba¤lanmay›
gerektiren tarikatlar, Kuran’›n istedi¤i akl›n› çal›flt›ran insan mode-
linin önünde en önemli engellerdir. Kuran’a gidip, Kuran d›fl›nda
tüm dini kaynaklar›, hadisleri, ilmihal kitaplar›n›, mezheplerin dini-
ni Kuran’›n önünden süpürmek, nas›l Kuran’›n dininin ortaya ç›k-
mas›n›n bir flart›ysa, ayn› flekilde tarikatlar da Kuran’›n dininin or-
taya ç›k›p, dini, fleyhlerin tekelinden kurtarmak için, süpürülmesi
gerekenler listesine dahil edilmelidirler. Böylece dinimizin ba¤l›la-
r› Peygamberimiz’in ve daha sonra 4 halifenin döneminde oldu¤u
gibi, Kuran d›fl›nda kaynak kitab› olmayan, cami d›fl›nda tekke, za-
viye gibi alternatif kutsal kurumlar› olmayan, fleyh gibi Allah’la kul
aras›nda arac›l›k yapan ruhban s›n›f› tan›mayan, Allah d›fl›nda hiç-
bir varl›¤a teslim olmayan, kalple beraber akl›n› da çal›flt›ran; salt
Allah’a kul olan kullar olacaklard›r.

Haberin olsun, halis din yaln›zca Allah’ ›nd›r. O’ndan bafl-
kalar›n› evliyalar edinerek “Biz bunlara yaln›z bizi daha
fazla Allah’a yaklaflt›rmalar› için kulluk ediyoruz.” diyenle-
re gelince, Allah tart›fl›p durduklar› konuyla ilgili hükmü-
nü verecektir. fiu bir gerçek ki Allah yalanc›, inkarc› kifliyi
do¤ru yola iletmez.

39- Zümer Suresi 3

Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan baflka evliyalar›n
ard›na düflmeyin. Siz ne kadar da az ö¤üt al›yorsunuz.

7- Araf Suresi 3
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Sünnet kelime olarak tarz, metot, yol, tav›r manalar›na gelir.
Sünnet kelimesi topluluklar›n devam edegelen davran›fllar› ma-

nas›nda da kullan›l›r. Sünnet kelimesi Kuran’da en çok, tek geçerli
sünnetin Allah’›n sünneti oldu¤u ve Allah’›n sünnetinde de¤ifliklik
olmayaca¤› fleklinde kullan›l›r.

Art›k onlar öncekilerin sünnetinden baflkas›n› m› bekliyor-
lar? Allah’›n sünnetinde kesinlikle bir de¤ifliklik bulamaz-
s›n. Allah’›n sünnetinde dönüflüm de bulamazs›n.

35- Fatr Suresi 43

Daha önceden gelip geçenler hakk›nda Allah’›n sünnetidir.
Allah’›n sünnetinde kesin olarak bir de¤ifliklik bulamazs›n.

33- Ahzab Suresi 62

Kuran’da sünnet kavram› bu flekilde kullan›l›rken, geleneksel
‹slam anlay›fl›nda sünnet Peygamber’in fiillerini anlatmak için kul-
lan›l›r. Sünnetin üçe ayr›l›p incelenmifl oldu¤unu görüyoruz. Fiil
halinde sünnet (es sünnetul fiiliye), sözlü sünnet (es sünnetul kavli-
ye) ve sessiz kalarak gerçekleflen sünnet (es sünnetul takririye). Bi-
rincisi Peygamber’in davran›fl›n›, ikincisi Peygamber’in sözlerini,
üçüncüsü ise Peygamber’in yap›l›fl›n› görüp de yasaklamad›¤› dav-
ran›fllar› belirtir. Asl›nda sünnetle kastedilen hadislerdir. Hadisler
Peygamber’in söyledi¤i söz, sünnet yapt›¤› fiiller manas›nda kulla-
n›ld›¤› için arada bir fark oldu¤u zannedilebilir. Oysa sünnet oldu-
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¤u iddia edilen tüm davran›fllar› (Kuran’›n d›fl›ndakileri) bize ulafl-
t›ran tek kaynak hadis kitaplar›d›r. Peygamber’in söyledi¤i her ha-
dis de sözlü sünnet say›ld›¤› için hadis yerine sünnet, sünnet yerine
hadis kelimelerini koydu¤umuzda ayn› fleyleri anlar›z. Dr. Subhi es
Salih’in Hadis ‹limleri ve Hadis ‹stilahlar› kitab›n›n 1. sayfas›nda
flöyle denir: “ Hadisçilerce, bilhassa müteahhirin hadisçilerce hadis
ve sünnetin biri di¤erinin yerinde kullan›lan iki kelime oldu¤u ka-
bul edilmifltir.” Kitab›m›zda, Peygamber’e iftiralarla dolu olan ha-
dislere yapt›¤›m›z her elefltiriyi okurken hadis kelimesi yerine sün-
net kelimesini de koyarsan›z ayn› neticeyi alm›fl olursunuz. Bu yüz-
den bundan önceki bölümlerde Kuran’›n yeterlili¤ini, hadisin yani
sünnetin Kuran’la, mant›kla, kendi içinde çeliflti¤ini, Peygamber’in
ve 4 halifenin döneminde Kuran d›fl›nda bir dini kaynak yazd›r›lma-
d›¤›n›, Emeviler’in, Abbasiler’in zulüm döneminde hadis, sünnet
gibi bafll›klarla insanlara Arap örf ve adetlerinin, Emeviler’in ve Ab-
basiler’in hayata k›s›r bak›fl aç›s›n›n din diye yutturuldu¤unu bir da-
ha hat›rlay›n. Ayr›ca mezhepçilere flu soruyu sorun. Madem ki Ku-
ran’daki farzlar, anlat›mlar d›fl›nda sünnet bafll›¤›yla sevaplar›n, iba-
detlerin oldu¤unu iddia ediyorsunuz, niye Kuran’da sünnet kelime-
si bu manada kullan›lm›yor? Allah 6500 civar›ndaki Kuran ayetin-
den hiç de¤ilse bir tanesinde sünnet diye sizin anlatt›¤›n›z flekilde
bir kavram› tarif edemez miydi? Kuran’da 30’dan fazla kez geçen
hadis ve defalarca geçen sünnet kelimelerinin nas›l geçti¤ini kitab›-
m›zda gördük. Bugün kullan›lan manas›yla hiç alakas› olmayan fle-
kilde “hadis” ve “sünnet” kelimelerinin kullan›l›fl› da mezhepçi ‹s-
lam’›n, Kuran’da (dinde) olmayan kavramlar› uydurdu¤unun bir
delilidir. E¤er bu kavramlar dinimizde olsayd›, hem isimleri hem
nitelikleriyle Kuran’da tarifleri yap›l›rd›. E¤er Kuran, bize böyle en
temel konular› bir tek ayetle bile aç›klamayacaksa niye indi? Hiç
flüphesiz Kuran kendi ifadeleriyle de belirtti¤i gibi her fleyi aç›klar,
tüm detaylar› verir, Allah’›n dininin tümünü kapsar. Bu kavramla-
r›n Kuran’da olmayan tarzda ortaya konmas›, bu kavramlar›n uydu-
ruldu¤unun apaç›k delilidir.
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ARAP ADETLER‹N‹N SÜNNET
BAfiLI⁄IYLA YUTTURULMASI

Sünnet diye uydurulanlar›n önemli bir kesimi Peygamber’e if-
tira olarak uydurulmufl sözlerdir. Bir k›s›m sünnetlerse Peygam-
ber’in kavminin, Araplar’›n adetleridir veya Peygamber’in flahsi ter-
cihlerinden dolay› iflledi¤i fiiller olmas›na ra¤men, dinle alakas› ol-
mayan fiillerdir. Cübbe giymek, kabak yemek, yer sofras›nda yemek
yemek gibi. Bunlar Peygamber’e savafl açan müflriklerin, örne¤in
Ebu Cehil’in de davran›fl tarzlar›d›r. Kimisi iklimden, kimisi örften,
kimisi o yörede yetiflen sebzelerden kaynaklanmaktad›r. Kuran’›n
belirtmedi¤i bu fiillerde ilave bir sevap ummak veya dinle bir alaka
kurmak Kuran’›n dinine ilave yapmak olur. Tüm bu hareketler Ku-
ran’a yeterince güvenmemenin neticeleridir. Kuran kendisi her fle-
yi aç›klad›¤›n›, tüm detaylar› verdi¤ini söylerken, Kuran’›n aç›kla-
mad›¤› tarzda sünnet bafll›¤›yla sevap ummalar, makbuliyet edebi-
yatlar› da yine Kuran’›n dinine ilavelerdir. Allah isteseydi cübbeyi,
kaba¤›, yer sofras›n› ve sünnet bafll›¤›yla dine yamanmaya çal›fl›lm›fl
gelenekleri Kuran’da belirtir ve bize nas›l daha çok sevap kazanaca-
¤›m›z› gösterirdi. Sünnetlere uymada sevap vard›r, bunlar›n uygu-
lanmamas›nda günah yoktur yumuflatmalar› da yap›lan yanl›fl› gi-
dermez. Çünkü ister sevap etiketiyle olsun, ister makbuliyet etike-
tiyle olsun, Kuran’da olmayan bir davran›fl› dini etiketle sunmak yi-
ne dine ilave yapmak olur. (34. Bölüm’de sünnet gibi bafll›klarla di-
ne sokulan ilavelerin insan yaflam›n› nas›l zorlaflt›r›p, yaflanmaz bir
hale soktu¤unu görece¤iz.) ‹nsanlar› Peygamber sünneti diye uy-
durmalara ve örflere ça¤›ran ve kendilerini Peygamber yolunun ta-
kipçileri göstermek için kendilerine Ehli Sünnet ad›n› tak›p asl›nda
Ehli Arabi-örf olanlara, Peygamber sünneti diye Peygamber’e ve
dine iftiralarla dolu kaynaklara, Araplar’›n örf ve adetlerine, Eme-
viler’in ihanetlerine uyduklar›n› göstermemiz laz›md›r. ‹ftiralar›n
d›fl›nda, bu uydurmalar›n bir sebebi de sahabelerin (Peygamber’i
bir kez bile gören Müslümanlar’›n) hatas›z kabul edilip, onlar›n da
hareketlerinin peygamberinkiler gibi sünnet olarak de¤erlendiril-
mesi olmufltur. S›rf Peygamber’e mal edilmeler neticesinde bile or-
taya ç›kan yorum hatalar›n› ve sapt›rmalar› düflünürsek, sahabelerin
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bu ifle kat›lmas›yla oluflan kaos inan›lmaz boyuttad›r. Bugün sünnet
deyince herkes Peygamber’in davran›fllar› (Sünneti Resul) diye an-
l›yorsa da, asl›nda hadis kitaplar› ve di¤er gelenekçi kaynaklarda
an›lanlar›n bir bölümü Sünneti Medine, Sünneti Kufe, Sünneti
Basra diye sahabelere dayand›r›l›r. Kuran ile yetinmemenin ve Ku-
ran’›n önüne ciltler y›¤maya, örfleri dinsellefltirmeye yönelik oyu-
nun kutsala fatura ediliflindeki bafll›k, ne yaz›k ki sünnet olmufltur. 

SU DURULURSA ZEH‹RL‹ YILAN FARKED‹L‹R

Bir yazar›m›z bu konudaki hatal› yaklafl›mlar› flöyle elefltirmek-
tedir: “Böyle bir ahmakl›k olur mu? Sünneti adettir bu. Oturarak
yemiflsin, Ebu Lehep de oturarak yer. Arap’›n örfüdür bu. Peygam-
ber’in getirdi¤i dinden kaynaklanm›yor. Arap’›n örfünden kaynak-
lan›yor. fiimdi bak›n bunlar günlük hayat›n basit meseleleri, bunlar
yukar›lara do¤ru gidiyor. Ve bak›yorsunuz hukuk hayat›n›n, devlet
hayat›n›n en ciddi boyutlar›nda bile dindir diye ›srar ettikleri fleyle-
rin büyük bir k›sm› falan veya filan bölgenin örflerinden ibaret.
Bunlar› Allah’›n dini diye savunmaya kalkt›n›z m› hem kendinize
zulmediyorsunuz, hem yaflad›¤›n›z ülkeye, hem de hukuk hayat›na
kötülük ediyorsunuz. Bak›n bunlar bizi nereye götürüyor. Biz Al-
lah’›n gönderdi¤i ve Peygamber’in gösterdi¤i ‹slam’la, o ad alt›nda
sahneye sürülen tarihin fluras›ndan buras›ndan devflirilmifl, örfler-
den ibaret ad› ‹slam olan fleyi birbirinden ay›rt etmek zorunday›z.
‹nsanl›k bunu yapmad›kça rahat edemez. ‹slam dünyas› bunu yap-
mad›kça rahat edemez, biz de yapmad›kça rahat edemeyiz. Tabi bu
büyük bir dirençle karfl›lafl›yor Türkiye’de. Çünkü bunun birbirin-
den ayr›lmamas›na ba¤l› ç›karlar var. Su bulan›k olacakt›r ki, birisi
bal›k beslerken öbürü de orada zehirli y›lan›n› beslesin. Su durulur-
sa zehirli y›lanlar fark edilir. Bunu istemeyenler vard›r. Olay bu ka-
dar basit. Bunu sadece dinci yobazlar yap›yor fleklinde de anlama-
y›n sak›n! Asl›nda dinci yobazlar burada kullan›l›yor. Bunu büyük
ölçüde dinsizlik ticareti yapanlar kotar›yor. ‹slam dünyas›n›n he-
men her yerindeki Kuran d›fl› yobaz dincili¤i besleyenler, uluslara-
ras› ‹slam düflman› odaklard›r. Fikir de, finansman da onlar›nd›r.
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Çünkü ‹slam’› sahneden kovman›n en emin yolu çirkin göstermek-
tir. Yobaz dincilik ise bu ifl için biçilmifl kaftand›r. Ba¤›r›p duruyo-
ruz: Müslümanlara tuzak kuruyorlar, bu tuzaklara düflmeyin. Biz
düflmeyin dedikçe bir aya¤›n› ökseye yakalatmak yerine iki kanad›,
iki aya¤› ile gidip düflüyor. Ondan sonra ne oluyor? Olan sizin ne-
zih iman›n›za oluyor. Sizin asil ve güzel dininize oluyor. Ondan
sonra dinsizlik tüccar›: ‹flte ‹slam dedi¤iniz karanl›k ve katran bu-
dur, yaflayanlar› da iflte bunlard›r, buyurun diyor. Sonuç? Sonuç bi-
zim çocuklar›m›z›n sistemli bir biçimde dinsizlefltirilmeleri veya
baflka dinlerin kuca¤›na itilmeleri.” 

VEDA HUTBES‹ B‹LE ÇEL‹fiK‹L‹

Ne yaz›k ki uydurma din en çok dinsizlerin ifline yaramakta ve
kaos olarak sunulan din yüzünden kitleler dinden uzaklaflmaktad›r-
lar. Bu kitab› yaz›fl›m›z›n bir sebebi de iflte bu dinden so¤utulan kit-
lelere Kuran’›n ‹slam’› ile uydurulan ‹slam’›n fark›n› göstermektir.
Kuran’›n d›fl›nda ikinci bir kaynak türetmek isteyenler sünnet ad›y-
la kutsala fatura ettikleri bu kayna¤›n gereklili¤i için de hadisler uy-
durmufllard›r. Bu hadislerin en meflhuru Peygamberimiz’in veda
hutbesinde söyledi¤i hadistir. Fakat ayn› hadisin üç ayr› flekilde
nakledilmesi en do¤ru hadis olmas› beklenen veda hutbesine bile ne
kadar güvenilebilece¤ini göstermektedir. Söylenenlere göre yüz
bin kiflinin dinledi¤i bir hutbede hadisler bu kadar de¤ifliyorsa bir
tek kifliden o da insan zinciriyle (4. Bölüm’de gördük) gelen di¤er
hadisleri siz düflünün. 

1- Size bir emanet b›rak›yorum: Allah’›n kitab› ki Allah’›n gök-
ten yere uzanm›fl ipidir. Ona yap›flt›¤›n›z taktirde asla sapmazs›n›z.

2- Size iki emanet b›rak›yorum: Allah’›n kitab› ve sünnetim.

3- Size iki emanet b›rak›yorum: Allah’›n kitab› ve Ehli-
beyt’im.(Ev ahalim) 

Bu üç hadisten en az ikisinin yanl›fl oldu¤u zaten bellidir. Ehli
sünnet mezheplerin 2.’yi, fiii, mezheplerin 3.’yü kabul etti¤i hadis-
lerin üç formu böyledir. Bizse, en do¤ru olmas› gereken, en çok ki-
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flinin flahit oldu¤u, sözlü sünnet olan veda hutbesinde bile böyle bir
hata yap›ld›¤›n› gördükten sonra, mana olarak 1. hadisin manas›n›n
do¤ru oldu¤unu anl›yoruz. Kuran’›n kendisinin aç›k, detayl› her fle-
yi aç›klayan oldu¤unu hat›rlayarak bu tabloyu Kuran’la yetineme-
yenlere bir ibret vesikas› olarak sunuyoruz.

Daha evvel de söyledi¤imiz gibi dinin tek kayna¤› Kuran’d›r.
Hadis, sünnet tipi kaynaklar ne kadar mütevatir (Birçok ayr› hadis-
le, birçok hadis zinciriyle ulaflan) olurlarsa olsunlar dinin en ufak
bir k›sm› bile olamazlar. En mütevatir (kalabal›k bir toplulu¤un
nakletti¤i hadis) olan veda hutbesinin hali yukar›daki örnekten bel-
lidir. Hiç kimse yüzbin kiflinin dinledi¤i veda hutbesinden daha
mütevatiri oldu¤unu lütfen iddia etmesin. Kafam›zdaki dini Ku-
ran’da aramayal›m. Kuran’› aç›p dinin ne oldu¤unu ö¤renip, arta
kalanlar› kafam›zdan temizleyelim. ‹llaki falanca fleyi dinde bulaca-
¤›z diye ç›rp›nmayal›m. Kuran dinin hepsidir. Allah isteseydi o ka-
falardaki falanca fleyleri de din yapard›. Allah’›n din yapmad›¤›n›
dinde bulmak için bu telafl niye? Dinin tek yap›c›s› Allah dinini Ku-
ran’da aç›klam›flt›r. Örfümüzün, saplant›lar›m›z›n dinini istemek
yerine, Allah’›n bize indirdi¤ini anlayal›m. fieyhperestlikten, mür-
flidperestlikten, ancak falancalar Kuran’› anlar ben de falancalar›
dinlerim diyen falancaperestlikten kurtulup Allah’›n insanlara indi-
rip, korunmas›n› vaad etti¤i, mant›ks›z ve çeliflkili izahlar› olmayan
Kuran’a yap›flal›m. Kuran’›n önüne yüzlerce cilt eser koyup, Ku-
ran’› yüzlerce dini kaynaktan biri yap›p, sonra Kuran’a uydu¤umu-
zu sanmayal›m.

KURAN SÜNNET‹ DE KAPSAR

Peygamber’in sünnetine uymam›z tabi ki gerekir. Fakat Pey-
gamber’in sünneti (davran›fllar›, tarz›) için de tek kaynak Kuran’d›r.
Kuran’dan, Peygamber’in vahye uyup kendisinden din uydurmad›-
¤›n›, bafllar› çatlat›rcas›na dini anlatt›¤›n›, üstün ahlak›n›, ibadetle-
re düflkünlü¤ünü, sürekli Allah yolunda mücadelede oldu¤unu ö¤-
reniyoruz. Kuran’›n belirtti¤i her husus, her ahlaki norm ayn› za-
manda Peygamber’in sünnetidir (davran›fl flekli, tarz›d›r). Yani na-
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maz, oruç, mallardan sarfetmek, sürekli Allah’› anmak, Allah’›n ya-
ratt›klar›n› düflünmek, sürekli flükür, samimiyet, sab›r, gere¤inde
hicret, güvenilir olmak, dürüstlük, cesaret, Allah’a sevgi ve sayg›
hep Peygamber’in sünnetleridir. Bunlar sünnettir çünkü bunlar
Kuran’da geçer. Oysa Kuran’da geçmeyen sakal, cübbe, elbisenin
rengi, yemek menüleri, Arap adetleri, dini olmayan flahsi tercihler
gibi sünnet bafll›¤›yla dine sokulmak istenenler Arap ›rkç›l›¤›n›n, k›-
s›r bak›fl aç›s›n›n, Kuran ile yetinmemenin sonucudur. Peygam-
ber’in tek yazd›rd›¤› ve Allah’›n vahiylerini içeren Kuran, Peygam-
ber’in sünnetini göstermek aç›s›ndan da yeterlidir. E¤er gerekli
baflka normlar, davran›fl flekilleri olsayd›, Kuran hiç flüphesiz onlar›
da içine al›rd›. Kuran kendisini detayl› diye tan›t›rken nas›l olur da
herhangi bir detay› atlar? Kuran’›n atlad›¤› detaylar din olmayan,
bizim de atlamam›z›n hiçbir sak›ncas› olmad›¤›, yapmam›zda sevap
umulmayacak fleylerdir. Bizi kurtaracak olan, Arapperestli¤in din
diye yutturulmaya çal›fl›lmas›n›n neticesi olan sar›kl›, sakall› uydur-
ma sünnetler de¤il; Kuran’da geçen iman, ahlak, fazilete dair çizi-
len tablolardaki sünnettir (tarz, metot, davran›fl tarz›d›r).

Allah size kitab› detayl› bir flekilde indirmiflken O’ndan
baflka hakem mi arayay›m?

6-Enam Suresi 114
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Bundan önceki bölümde de gördü¤ümüz gibi dürüstlük, din ad›-
na mücadele, üstün ahlak, ibadetlerde titizlik, Allah’› çok anma

gibi Kuran’daki sünnetler bizleri ba¤layan yegane sünnetlerdir.
Oysa Emeviler ve Abbasiler sar›k, cübbe, sakal, yerde elle yemek,
kad›nlar›n haklar›n› k›s›tlayan uygulamalar gibi Kuran’da yer alma-
yan birçok konuyu Peygamber sünneti diye ibadet gibi halka yut-
turmufllard›r. Bu yutturmacan›n en önemli sebeplerinden biri
Araplar’›n örf, adet, kad›na bak›fl aç›lar›n› dinsellefltirerek Arap ol-
mayan Müslümanlar’› da Araplaflt›rmakt›. E¤er ki bu örf ve adetler
dinsel kisveye sokulup kitlelere sunulmufl olmasayd› kimse Arapla-
r›n örf ve adetlerini benimsemeyecekti. Fakat kitlelere Arap örf ve
adeti bafll›¤›nda de¤il de Peygamber sünneti, sevap kazanman›n yo-
lu, ‹slam’›n flart› tipi bafll›klarla sunulan bu örfler Arap olmayan
milletlerin Araplaflt›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bugün Türkiye’deki bir-
çok cemaatin hatta milliyetçi geçinen çevrelerin bu örf ve adetleri
Araplar’dan bile daha fliddetle savunmas› Arap milliyetçili¤inin bu
taktiklerinde ne kadar baflar›l› oldu¤unu göstermektedir. Abbasi
döneminde kaleme al›nan Buhari, Müslim gibi Ehli-Sünnetin be-
nimsedi¤i hadis kitaplar›, yine ayn› dönemde kurulup, yay›lan Ha-
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nefi, fiafi, Maliki, Hanbeli gibi mezhepler Arap milliyetçili¤ini kit-
lelere sünnet ve sevap nitelendirmeleriyle yutturmufllard›r. Emevi
ve Abbasi döneminin bu eserlerinde ve mezheplerinde dinin nas›l
Araplaflt›r›ld›¤›n›n, Kuran’›n önüne nas›l ciltlerle eserler kondu¤u-
nun izahlar›n› bundan önceki bölümlerde yapt›k. Ne yaz›k ki kitle-
ler, mezheplerin Kuran’da geçmeyen binlerce izah›, nas›l din diye
yutturduklar›n›n ve bu yutturmalar›n büyük bir k›sm›n›n nas›l Arap
örf ve adetlerinin dinselleflmesi oldu¤unun fark›nda de¤illerdir.

ARAPÇANIN KUTSALLAfiTIRILMASI

Halklar›n y›llarca cahil kalmas›n›n ve bu oyunlar›n farkedilme-
mesinin en önemli sebeplerinden biri Kuran’›n Türkçe’ye ve di¤er
dillere tercüme edilmesinin yasaklanmas›d›r. Böylece din Arap-
lar’›n ve Arapça bilen küçük bir az›nl›¤›n tekelinde kalm›flt›r. Hal-
ka Kuran yerine ilmihal kitaplar›ndaki din ö¤retilmifl, halk da ilmi-
hal kitaplar›nda okudu¤u bilgilerin birço¤unun Kuran’da yer alma-
d›¤›n› tespit edemedi¤inden, gerekli ç›kar›m ve elefltirileri yapama-
m›flt›r. Ayr›ca mezhepten ayr›lanlara da despotça ceza uygulamala-
r› konmufl, böylece tahrif edilmifl ve Araplaflt›r›lm›fl ‹slam koruma-
ya al›nm›flt›r. H›ristiyanl›¤›n Ortaça¤’da ‹ncil’in Latince’den baflka
dile çevrilemeyece¤ini savunan, dinini mezhepçi papazlar›n ellerine
teslim eden zihniyetiyle, Kuran’› Türkçe’ye ve di¤er dillere çevirt-
tirmeyen, böylece dini mezhep imamlar›n›n tekelinde tutan zihni-
yet tamamen ayn›d›r. Kuran’da namaz›n ve di¤er hiçbir ibadetin
Arapça yap›lmas› fleklinde bir emir verilmemiflken, kiflilerin anla-
d›klar› dilde Allah’a yönelip daha fazla yak›nlaflmas›n› engelleyen
hep Arap milliyetçili¤inin etkisiyle türemifl, mezhepçi Ehli Sünnet
anlay›fl›d›r. Bunlar Arapça’n›n cennet dili oldu¤u ve kutsal oldu¤u
fleklinde uydurma hadislerle di¤er milletleri sömürüde en önemli
unsur olan dil hakimiyetini kurmaya çal›flm›fl ve büyük oranda ba-
flar›l› olmufllard›r. Kuran’da her Peygamber’in kendi milletinin di-
linde onlara din getirdi¤i ve hitap etti¤i söylenir. Yani Kuran’da ad›
geçen ve geçmeyen (Kuran’›n kendisi birçok Peygamber’den bah-
setmedi¤ini söylüyor.) birçok Peygamber vard›r. Bunlar›n herbiri
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kendi kavminin diliyle din getirmifltir. Bu dillerden hiçbirinin di¤e-
rine göre kutsall›¤› yoktur. Kuran böyle bir üstünlü¤e onay vermez.
Arapça’n›n Cennet’in yaz› ve konuflma dili oldu¤u Kuran’›n de¤il,
uydurma hadislerin bir izah›d›r.

ARAP OLMAYANLARLA EVLENMEK

Mezhepçi Arap’lar Arap olmayanlara “ mevali” ad›n› takm›fllar-
d›r. ‹kinci s›n›f gözüken bu s›n›f›n Arap’larla evlenmemesi gerekti-
¤i fleklinde izahlar yapanlar, bu flekilde hadis uyduranlar bile olmufl-
tur:

Arap’lar Arap’lar›n eflitidir. Mevali de Mevali’nin. Ey Mevali,
içinizde Arap’lar ile evlenmifl olanlar suç ifllemifl olurlar, kötü yap-
m›fl olurlar.

Muttaki 8/24-28- Lewis Çevirisi

Ey Arap kendinden olanla ve kendi denginle evlen ve yapaca¤›n
çocuklar›n safiyeti bak›m›ndan dikkatli ol ve asla zenci ile evlenme.
Çünkü zenciler çarp›k yarat›k olduklar›ndan onlarla evlenenlerin
çocuklar› sakat ve çarp›k do¤ar.

Muttaki 8/24-28- Lewis Çevirisi

Bizim as›l göstermek istedi¤imiz hadislerin ve mezheplerin k›-
sacas› Kuran d›fl› tüm dini kaynak ve izahlar›n güvenilir olmad›kla-
r›d›r. Kuran Allah kelam›d›r ve biz onun her kelimesini, her hük-
münü savunur ve uygulamaya çal›fl›r›z. E¤er hadisler dinin kayna¤›
olsalard› onlar›n da her kelimesine, her hükmüne sahip ç›kmak ge-
rekirdi. Kiflilerin keyfince be¤enip ald›¤›, keyfince be¤enmeyip at-
t›¤› bir kaynak nas›l dinin kayna¤› olabilir? Arapç› anlay›fl›n dine
soktu¤u bu uydurmalardan kurtulman›n yolu da kitab›n bafl›ndan
beri anlatmaya çal›flt›¤›m›z flekilde sadece Kuran’dan dini ö¤renip,
Kuran’› din konusunda yeterli ve eksiksiz bilmektir. Bunun aksine
hareket dinimizin ›rkç›, Türk’ü kötüleyen bir din olarak görülme-
sine sebep olacakt›r. Bu uydurmalar›n kökenindeki uydurma hadis-
lerden ikisi flöyledir:
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TÜRKLER HAKKINDA UYDURULAN HAD‹SLER

Dünyadaki dört flehir cehennem flehridir: ‹stanbul, Antakya,
Tabarriye ve Sana.

Suyuti-Lealil Masnua 1/458

Size iliflmedikçe siz de Türkler’e iliflmeyiniz. Çünkü severlerse
sizi soyarlar. Sevmezlerse sizi gebertirler.

Suyuti-Lealil Masnua 1/440

Y›llarca ayn› dinin mensubu olmalar›na ra¤men Türkler ve
Araplar bu tarz uydurmalar ve gereksiz k›flk›rtmalar yüzünden bir-
birlerine düflman olmufllard›r. Bu düflmanl›ktan her iki taraf zarar
görmüfl, fakat Frans›zlar ve ‹ngilizler gibi ‹slam topraklar›nda men-
faat arayanlar bu durumdan istifade etmifllerdir. Napolyon Arap
milliyetçili¤ini kullanarak, hatta kendini ‹slam dostu, Türkler’i ‹s-
lam düflman› göstererek, ‹slam topraklar›na girmifl, M›s›r gibi top-
raklarda bu plan›yla ayakta kalabilmifltir. ‹ngilizler de y›llarca Arap-
Türk düflmanl›¤›n›, Osmanl›’y› bölmek ve petrol gibi stratejik kay-
naklara hükmedebilmek için kullanm›fllard›r. Türklerin içinde de
bu manas›z düflmanl›¤› “Arap köpek” , “Ne fiam’›n flekeri, ne Ara-
b›n yüzü” tarz›nda deyimlerle k›flk›rtanlar elbette olmufltur. Fakat
iflin korkunç yan› fludur ki, Araplardaki Türk karfl›t› sözler, Pey-
gamber’e fatura edilerek hadis bafll›¤› alt›nda dinsellefltirilmifltir.
Asl›nda cahil fakat etiketi alim olan birçok Türk din adam›ysa tüm
bu hadislerle beraber Arapç› ‹slam anlay›fl›na Araplar’dan bile daha
fliddetle sahip ç›km›fllard›r. Arapç› ‹slam anlay›fl›n›n Türkler hak-
k›nda uydurdu¤u en meflhur hadislerse Türkler’i felaket kayna¤› sa-
yan Yecuc-Mecuc olarak gösteren hadislerdir.

“Küçük gözlü, k›rm›z› yüzlü ve suratlar› kal›n deriden yap›lm›fl
kalkanlara benzer Türkler’e (Yecuc- Mecuc’e) karfl› savafllar yap-
mad›kça hüküm günü gelmifl olmayacakt›r.”

Buhari-K. Cihad 95,96; Müslim K. Fitan 63,64-66
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ARAPÇI, KAVM‹YETÇ‹ D‹N ANLAYIfiI

Hayvani, vahfli, medeniyetsiz bir yarat›k fleklinde tarif edilen
Yecuc-Mecuc’un kim oldu¤u hakk›nda ayr›l›klar ç›km›flt›r. Fakat
gelenekçilerin tek hadisini inkar eden kafir olur dedikleri Buhari
ayr›ca Taberi, Ba¤dadi, Belhi, Beyzavi, Nesefi, Nüveyri, ‹bni Kesir
gibi gelenekçilerin itibar etti¤i kifliler hatta As›m Efendi ve Ahteri
Mustafa Efendi gibi gelenekçilerin alim ve muteber bildi¤i baz›
Türkler Yecuc-Mecuc’un Türkler oldu¤unu savunanlard›r. Hadis-
lerde Yecuc-Mecuc’un Hz. Adem’in rüyas›nda gördükleri sonucu
akan spermlerden olufltuklar› tipi saçma aç›klamalara da yer verilir.
Tüm bu anlatt›klar›m›z Arap milliyetçili¤inin gelenek ve görenek-
leri dinsellefltirme, Arapça’y› kutsallaflt›rma, Arap soyunu kutsallafl-
t›r›p ›rkç›l›¤a yol açmas›n›n yan›nda, kendileri haricindeki milletle-
re ve örnekte gördü¤ümüz gibi Türkler’e iliflkin hadis uydurarak,
Türkler hakk›ndaki olumsuz kanaatleri de dinsellefltirme yoluna
gittiklerini göstermektedir. ‹nsanlar›n en hay›rl›s›n›n Araplar oldu-
¤una dair hadisler de uydurulmufltur.(Bak›n ‹bni Arrak, Tenzihuz
fieria Fil Merfua 2/36) Fakat unutulmamal›d›r ki Peygamberimiz’e
karfl›n, büyük din düflmanlar› Ebu Lehep, Ebu Cehil de Arap’t›r.
Kuran’da da Peygamber’in etraf›ndaki birçok kiflinin savafltan kaç›-
fl›, ikiyüzlülü¤ü, iman etmeden iman ettik demeleri, küfür ve nifak-
ta fliddetleri anlat›l›r ki bunlar da Arap’t›r. Kuran’›n mesaj›na göre
insanlar takvalar›na, dindeki titizliklerine göre, Allah’a karfl› sevgi
ve sayg›lar›na göre üstünlük kazan›rlar. Irkç› ve politik kayg›larla
uydurulan hadisler ve oluflturulan mezhepler Kuran’›n saf, ar› me-
saj›na ilaveler olarak dine sokulmufllard›r. Dini mant›ks›z, zor, ›rk-
ç›, Arapç›, çeliflkili gösteren bu safsatalardan kurtulman›n yegane
yöntemi Kuran d›fl›ndaki tüm dini kaynaklar› çöpe at›p, din konu-
sundaki tekeli bir tek Kuran’a teslim etmektir.
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Kuran’›n ‹slam’›n›n ve mezheplerin ‹slam’›n›n fark›n› daha iyi
anlamak için somut olarak baz› konular›n incelenip bu büyük

fark›n aç›¤a ç›kar›lmas›n›n faydal› olaca¤› kanaatindeyiz. Bu yüzden
bu bölümde müzik, resim gibi birkaç konuyu inceleyip, Kuran’›n
‹slam’›n›n mezheplerin ‹slam’›ndan (uydurulan ‹slam’dan) fark›n›
görece¤iz.

TÜM KA‹NAT ALLAH’IN SANATI

Allah kendi sanat›n›, gücünü kimi zaman dünyam›z›n hareket-
lerinde, kimi zaman ya¤murda, kimi zaman bir kuflun ötüflünde, ki-
mi zaman bir menekflenin renklerinde gösterir... Kimi zaman ise bir
müzik parças›, bir heykel, bir resim de Allah’›n sanat›n›n, ilminin,
gücünün göstergeleridir. Her fleyi yaratan Allah, evrendeki her fle-
yin ham maddesinin yarat›c›s›, ayn› zamanda bu ham maddelerin
arka arkaya gelip herhangi bir fley oluflturmalar›ndaki fizik, kimya,
biyoloji kanunlar›n›n da yarat›c›s›d›r. ‹nsanlar Allah’›n yaratt›¤›
“demir” gibi ham maddeleri al›r, Allah’›n yaratt›¤› kimya kanunla-

18. BÖLÜM
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r›yla demire flekil verir, fizik kanunlar› çerçevesinde oluflturulan
makinelerle, matematiksel hesaplarla birleflimler yap›l›r ve arabalar,
uçaklar ortaya ç›kar. Bunlar› yapan insan, Allah’›n yaratt›¤› gözleri,
beyni ve elleriyle, Allah’›n yaratt›¤› ham maddelerle, Allah’›n yarat-
t›¤› kanunlar çerçevesinde birleflimler yapt›¤› için insan›n arabay›,
uça¤› ve her fleyi icad›, asl›nda insan›n Allah’›n evrenin içine sakla-
d›klar›n› bulufludur. Ayn› flekilde bir müzik parças› çal›nd›¤› enstrü-
manlar›n›n ham maddesiyle, kainatta varolan notalar›n, kelimelerin
belli bir düzeninin ihtimali ile zaten kainatta mevcuttur. Müzisyen,
Allah’›n bu yaratt›klar›ndan, kainatta zaten mevcut olan› keflfeder
ve flark›lar, besteler yapar, bunlar› çalar, söyler. Kainat›n her nokta-
s›nda Allah’›n varl›¤›n›n delillerini bulmay› bilen ak›l, bakt›¤› kadar
görmeyi de bilen göz; müzikte olsun, herhangi bir sanat eserinde
olsun Allah’›n varl›¤›n›n delillerini, Allah’›n yarat›fl›n›n güzellikleri-
ni görür. Kuran’› Kerim’in hiçbir yerinde müzi¤in, heykelin, res-
min yasakland›¤›na veya kötü bir u¤rafl oldu¤una dair tek bir izah
yoktur. Oysa mezheplerin ‹slam’› Allah’›n yarat›fl›ndaki güzellikle-
ri, hayat›n neflesi, tad›, Allah’›n insanlara rahmeti olan sanat›n bir-
çok kolunu yasaklay›p, kendi karanl›k dünyalar›n› baflkalar›na da
uygulamak istemifllerdir. Daha evvel gördü¤ümüz gibi Kuran’da
yasaklanmayan her fley serbesttir. Yasak istisnad›r, bir yasa¤›n ge-
çerlili¤i için Allah’›n bir emri, yani Kuran ayeti olmas› gerekir. Mü-
zik, heykel, resim ve fliirin yasakl›¤›na dair hiçbir ayetin olmamas›
bunlar›n serbestli¤i için yeterli delildir, ayr›ca bunlar›n serbest, he-
lal oldu¤una dair izaha gerek yoktur. Ayn› patl›can yemek gibi. Ku-
ran’da patl›can›n haram oldu¤una dair hiçbir izah olmamas› yeter-
lidir. Ayr›ca patl›can yemenin helal oldu¤una iliflkin, patl›can yiye-
bilirsiniz diye bir aç›klamaya ihtiyaç yoktur. fiimdi müzikten baflla-
yarak mezheplerin ‹slam’›nda neler uydurulmufl görelim:

MÜZ‹K D‹NLEYEN‹N BAfiINA GELECEKLER

Musiki dinleyen bir kifliye cennette ruhanileri dinleme izni ve-
rilmez.

Kurtubi 14/53
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fiark› kalpte nifak bitirir.

Ebu Davud

Ümmetimden bir topluluk bulunacak saf ve yünlü ipe¤i, çalg›
aletlerini helal edinecekler.

Sahihi Buhari

Allah flark›y›, onun al›fl veriflini, paras›n›, ö¤retmeyi ve dinleme-
yi haram k›lm›flt›r.

Muhammed Gazali/Nebevi Sünnet sayfa 111

Bu son hadisi kitab›nda zikreden Muhammed Gazali (do¤umu
1917, M›s›r) ‹bni Hazm’›nda izahlar›n› delil göstererek, nakilcileri
inceleyerek, Hz. Ömer’den örnekler vererek bu hadisin ve evvelki
inceledi¤imiz hadislerin uydurma oldu¤unu ortaya koyar. Asl›nda
Peygamber’in müzik dinledi¤ine, müzi¤i teflvik etti¤ine dair de ha-
disler vard›r. Fakat birçok mezhep yasaklay›c› hadislerin etkisinde
kalm›flt›r (Türkiye’de en yayg›n ve en çok taraftar› olan Hanefi mez-
hebi gibi). Bu arada vurmal› sazlarla müzi¤in helal olabilece¤i, telli
ve üflemeli sazlar›n ise haram oldu¤una dair mant›k d›fl› birçok izah
da mezheplerin temel dini kaynak diye sunduklar› ilmihal kitaplar›n-
da yer al›r. “Peygamber zaman›nda def çal›n›yor, Peygamber de din-
liyormufl, demek ki def, darbuka gibi vurmal› sazlar helal, telli, üfle-
meli sazlar›n ise hepsi haramd›r.” diyerek mezhepler çeliflkili aç›kla-
malar›n› ilmihal kitaplar›nda halka sunmaktad›rlar. “Peygamber za-
man›n›n ve yöresinin müzi¤i def tipi aletlerle yap›l›yorsa, de¤iflik
kültürlerin kulland›¤› üflemeli ve vurmal› sazlar da helaldir” fleklin-
de basit bir mant›¤› bile ç›kartamamalar› mezhep kurucular›n›n ken-
di kültürlerini din diye yutturma gayretlerini göstermektedir. Sonuç
olarak her konuda oldu¤u gibi Kuran’› dinin yeterli, tek kayna¤› ola-
rak görmemek, mezhepleri müzik konusunda da çeliflkili izahlara ve
kaosa sürüklemifltir. Müzik kadar yo¤un olarak karfl› ç›k›lmasa da fli-
ire de karfl› ç›kanlar olmufltur. Fakat genelde din d›fl› fliirler, aflk fliir-
leri kötü görülmüfl, yaln›z dini fliirlere izin verilmifltir.

Sizden birinizin içinin kusmuk ve kanla dolu olmas› fliirle dolu
olmas›ndan daha hay›rl›d›r.

M. Mesabih 4/4809
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fiiire karfl› ç›k›fllar müzik kadar yo¤un olmamas›na ra¤men hey-
kele neredeyse tüm mezhepler müzikten çok daha fliddetli bir flekil-
de karfl› ç›km›fllard›r. Heykele putperestli¤e yol açt›¤› için karfl› ç›-
k›ld›¤› cevab› da hemen haz›rd›r. Ona bak›l›rsa Hindular ine¤e tap-
maktad›rlar, bu durumda bütün inekleri öldürmemiz mi gerekmek-
tedir? Mecusiler atefle tap›yordu, Peygamber tüm atefllerin söndü-
rülüp bir daha atefl yak›lmamas›n› emretti mi? Günefle tapanlar ol-
du¤u için hiç günefl görmeyen kapal› bir yerde yaflama fikrine ne
dersiniz? Kuran’›n hiçbir ayetinde yasaklanmazken, tek bir yerde o
da bilakis övülür tarzda, Hz. Süleyman’›n saltanat›n›n bir flaflas› ola-
rak gösterilen heykele, bu ayetin beyan›na ra¤men nas›l karfl› ç›kar-
s›n›z?

Ona diledi¤i flekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi ça-
naklardan, yerinden kalkmayan kazanlardan ne dilerse ya-
parlard›. Ey Davud ailesi, flükrederek çal›fl›n. Kullar›mdan
flükredenler azd›r.

34- Sebe Suresi 13

MEZHEPÇ‹LER HZ. SÜLEYMAN’I BE⁄EN‹YOR MU?

Allah, Kuran’da heykeli gücün, güzelli¤in bir göstergesi fleklin-
de anmay› unutmuyor da, hafla heykeli yasaklamay› unuttu mu da
dine bu ilaveyi yap›yorsunuz? Peki Hz. Süleyman sizin kadar dine
titiz de¤il miydi de yukar›daki ayetten ö¤rendi¤imize göre heykel-
ler yapt›rd›? Siz, Hz. Süleyman’dan daha m› dindars›n›z, yoksa Hz.
Süleyman sizce günahkar m›? ‹nsanlar Allah’›n indirdi¤iyle yetin-
meyip kendi kafalar›na göre din yap›nca ortaya ç›kan iflte budur:
mezheplerin karmakar›fl›k, ak›ld›fl›, birçok Peygamber’i de d›fllayan
sözde ‹slam’›.

Kim resim yaparsa, Allah onu K›yamet günü yapt›¤› resim se-
bebiyle, resmindekilere ruh üfleyinceye kadar azab eder. Hiçbir za-
man resimdekilere ruh üfleyemez

Buhari, Tabir 45, Nesai Zinet 114
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Köpek ve resim bulunan eve melekler giremez.

T›rmizi 4. Cilt No: 2955

Mezheplerin ‹slam’›nda sanata düflmanl›¤›n en yo¤un oldu¤u
konulardan biri de resimdir. Canl› figür çizmek, ayn› heykel gibi,
Kuran’da bu konuda hiçbir yasak olmamas›na ra¤men yasaklanm›fl-
t›r. Tabi bu arada ayn› hadisle evde köpek beslemenin yasak oldu-
¤u fleklinde bir uydurmay› da ‹slam’a sokmufllard›r. Mezheplerin bu
saçma izahlar›yla alay edenler flöyle bir soru sorup mezhepçileri
dalgaya almaktad›rlar: “Azrail de bir melektir, e¤er evde köpek bes-
ler veya eve resim asarsam, Azrail de evime giremeyece¤ine göre,
evdeyken ölmemem garanti olur mu?”

‹slam’› yanl›fl tan›t›p kitleleri dinden kaç›ranlar, kendilerine ina-
nanlar› müzik, heykel, resim gibi Allah’›n kullar› için yaratt›¤› gü-
zelliklerden mahrum etmektedirler. Oysa Allah Kuran’da flöyle bu-
yuruyor:

De ki: Allah’ ›n kullar› için ç›kard›¤› süsü ve güzel r›z›klar›
kim haram etti. De ki: Bunlar dünya hayat›nda iman eden-
ler içindir, k›yamet günü ise yaln›zca onlar›nd›r. Bilen bir
topluluk için biz ayetleri böyle detayland›r›r›z.

7- Araf Suresi 32

Kuran’a göre iman edenler Allah’›n yasaklamad›¤› güzellikler-
den faydalan›r ve Allah’a flükrederler. Gelenekçi ‹slam ise sürekli
yasaklamada, zorlaflt›rmada, çirkinlefltirmede, eziyette medet arar.
Bu zihniyetin sahipleri, Allah’›n yasaklamad›klar›n› yasaklayarak in-
sanlar› Allah’a daha fazla yaklaflt›rd›klar›n›, daha takva (daha mak-
bul bir kul) yapt›klar›n› zannederler. Oysa Allah dinden eksiltmeyi
de, dine ilaveyi de k›nar. Her iki hareket de Allah’›n olan› insansal
olana çevirmek demektir.

Ey iman edenler, Allah’ ›n sizin için helal k›ld›¤› güzel fley-
leri haram k›lmay›n ve haddi aflmay›n. Allah haddi aflanlar›
sevmez.

5- Maide Suresi 87
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HAYATIN RENKLER‹N‹N DÜfiMANLARI

Allah’›n bu ve benzeri ayetlerine ayk›r› hareket edilmesi yüzün-
den dinimiz çok büyük zarar görmüfltür. Örne¤in müzik hakk›nda
tüm bu k›s›tlamalar olmasayd›, ‹slam aleminden, Bach gibi, Beet-
hoven gibi birçok dehalar›n ç›kmamas› için hiçbir sebep yoktu. ‹s-
lam aleminde ç›kan müzik dehalar›n› H›ristiyan dünyayla objektif
bir flekilde k›yaslarsak bu alandaki geri kalm›fll›¤›m›z› da üzülerek
farkedebiliriz. H›ristiyan uydurmac›l›¤› daha ziyade Peygamberle-
ri’ni ilahlaflt›rarak ifl görürken, bizim uydurmac›lar›m›z ise dine ila-
velerle dini yozlaflt›rarak, hayat› renksizlefltirerek ifl gördüler. Mü-
zik sayesinde birçok dini mesaj verilip, insanlar›n bilinçalt›na birçok
gerçek çak›labilirdi. Bizdeki k›s›tl› dini müzik eserlerine karfl› H›ris-
tiyanlar›n say›s›z üretimini ve bunu dini anlatmada nas›l olumlu bir
flekilde kulland›klar›n› görürsek müzik yasa¤›n›n dinimize verdi¤i
zarar› anlar›z. Ayn› flekilde heykel ve sanat›n di¤er bir çok ö¤esinin
yasaklanmamas›, H›ristiyanlar›n bu unsurlar› da kullan›p daha gü-
zel, daha medeni, daha estetik bir yaflam tarz› oluflturmalar›n› sa¤-
lam›flt›r. Birçok insan H›ristiyan uydurmac›l›¤›n›n inanç alan›na
soktuklar› saçma izahlara ra¤men, s›rf bu daha medeni, renkli ya-
flam stilinin etkisiyle H›ristiyan olabilmifltir. Oysa inanç alan›n› uy-
durmac›l›ktan daha sa¤lam bir flekilde korumas›na ra¤men, uygula-
ma alan›nda kap›lar›n› ard›na kadar uydurmalara açan dinimizin
mezhepleriyse daha mant›kl› inanç izahlar›na ra¤men renksiz, için-
den ç›k›lmaz hayat görüflleriyle birçok insan› dinimizden kaç›rm›fl-
lard›r. Kuran’›n diniyle uydurma dinin fark›n› bilmeyen y›¤›nlarsa,
renksiz çöl bedevili¤ini ‹slam sanan bu kafan›n sundu¤u dini, din
san›p, ondan uzaklaflm›fllard›r. H›ristiyanlar nas›l Hz. ‹sa’y› ilahlafl-
t›ran izahlar› dinlerinden at›p Allah’›n indirdi¤i dinlerine kavuflmak
zorundaysalar, biz de dinimize yap›lan bu ilavelerden dinimizi kur-
tararak mezheplerin, geleneklerin , uydurmalar›n ‹slam’›ndan Ku-
ran’›n ‹slam’›na dönmek zorunday›z.
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RESSAMLIK PUTPERESTL‹KTEN KÖTÜ MÜ?

Sanata din ad›na yap›lan zulmü iyice görmek için flu uydurma
hadisleri inceleyelim:

Resim yapanlara k›yamet günü muhakkak azap olunur. Bu kim-
selere, yapt›¤›n›z resimleri diriltin denir.

Süneni ‹bni Mace h: 2151

fiu resimleri yapanlar yok mu? ‹flte k›yamet günü bunlara haydi
yapt›¤›n›z resimlere can veriniz diye azap edilir.

Sahihi Buhari 12/112

K›yamet günü en fliddetli azaba u¤rayacak olan ressamlard›r. 

‹bn Hacer El Heytemi, ‹slam’da Helal ve
Haramlar 2/92Buhari, Tesavir 89

Özellikle sonuncu hadise göre resim yapmak zinadan, adam öl-
dürmekten, hatta putperestlikten bile daha tehlikeli say›labilir.
Çünkü putperestlerin veya katillerin de¤il, ressamlar›n en büyük
azaba çarpt›r›laca¤›, Peygamberimiz’e iftira olarak uydurulan ha-
dislerle genifl kitlelere sunulmufltur. Görüldü¤ü gibi Kuran d›fl›nda
dini kaynak kabul etmemenin, herhangi bir mezhebin ba¤l›s› yeri-
ne sadece ve sadece Kuran’›n Müslüman› olman›n önemi her delil-
de bir kez daha anlafl›lmaktad›r. Ayr›l›¤›n iyi oldu¤unda ayr›l›¤a
düflmeyen hadisçiler, en çok azab›n kime yap›laca¤› konusunda da
satranc› sevmeyen birinin flu uydurmas› sayesinde ayr›lm›fllard›r:

K›yamette en ac› azab› görecek insan satranç oynayan kimsedir.

Büyük günahlar/Haf›z Zehebi Sf:96-97

Haf›z Zehebi, ‹bni Abbas’›n, nas›l bir yetimin satranç aletini
yakt›¤›n›, satranç haram olmasa bu aleti yakmas›n›n mümkün olma-
yaca¤›n› anlatarak satranç konusundaki ayd›nlat›c›(!) bilgilerine de-
vam eder. Dinimizin üzerindeki bu mezheplerin örttü¤ü kara örtü-
lerden dinimiz kurtulsun ki, insanlar› karanl›klara bo¤an bu yap›la-
r›n çöl bedevilerinin ifli oldu¤unu, Kuran’›n ‹slam’›nda bu yasakla-
r›n olmad›¤›n› herkes ö¤rensin.
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De ki: Size ne oluyor ki Allah’ ›n size r›z›k olarak indirdi¤i
fleylerden bir k›sm›n› haram, bir k›sm›n› helal yap›yorsu-
nuz. De ki: Allah m› size izin verdi, yoksa Allah’a iftira m›
ediyorsunuz?

10- Yunus Suresi 59
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Bu bölümde yemek konusunu ele al›p Kuran’›n anlatt›¤› dinle
mezheplerin dininin aras›nda ortaya ç›kan uçuk fark› bu ba¤-

lamda sunmaya çal›flaca¤›z. Kuran’›n ayetleri yenilmesi haram olan
yiyecekleri çok aç›k bir flekilde flöyle s›ralar:

O size ancak flunlar› haram k›ld›: Lefl, kan, domuz eti ve
Allah’tan baflkas› ad›na kesilmifl olan. Fakat kim kaç›n›lmaz
flekilde mecbur kal›rsa; sald›rmamak ve zorunluluk s›n›r›n›
aflmamak flart›yla. Çünkü gerçekten Allah ba¤›fllayand›r,
merhamet edendir.

16- Nahl Suresi 115

De ki: Bana vahyolunanlar içinde bir kimsenin yiyece¤i
olarak lefl, ak›t›lm›fl kan, domuz eti ki bu gerçekten pislik-
tir, Allah’tan baflkas› ad›na kesilmifl bir murdar d›fl›nda ha-
ram k›l›nm›fl bir fley bulam›yorum. Kim kaç›n›lmaz flekilde
mecbur kal›rsa sald›rmamak ve zorunluluk s›n›r›n› aflma-
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mak flart›yla. fiüphesiz senin Rabbin ba¤›fllayand›r, merha-
met edendir.

6- Enam suresi 145

M‹DYE, KAR‹DES‹N HARAM KILINMASI

Ayetlerde gördü¤ümüz gibi Kuran; 1- Lefl, 2- Kan, 3- Domuz
eti, 4- Allah’tan baflkas› ad›na kesilenler olarak haramlar›n› bu 4
maddede toplam›flt›r ve sadece bunlar›n haram oldu¤unu da vur-
gulam›flt›r. Çok zor durumda kal›p da bu 4 maddeden biri d›fl›nda
hiçbir yiyecek bulamayan kiflinin afl›r›ya gitmemek flart›yla bunlar-
dan yiyebilece¤i gibi bir detay da belirtilmifltir. Etraf›m›zdaki in-
sanlara sorarak bir araflt›rma yapsak böyle bir zaruret durumuyla
yüzyüze gelen yüz kiflide bir kifli bile zor buluruz. (O da belki ha-
yat›nda bir kez bu durumda kalm›flt›r.) Yani Kuran konuyu en de-
tayl› flekilde aç›klam›flt›r. Fakat buna ra¤men mezheplerin, Ku-
ran’da olmayan haramlar›, bu konuda da dinimize ilave ettiklerini
görmekteyiz. Örne¤in Türkiye’de en yayg›n mezhep olan Hane-
fi’ye göre midye ve karides yemek haramd›r. Ne yaz›k ki birçok ki-
fli bu izah› dinin bir hükmü sanmakta ve Allah’›n bu nimetlerini
kendilerine haram k›lmaktad›rlar. Mezhepler haram olan yiyecek-
ler konusunda Kuran ile çeliflmekle kalmam›fl, kendi aralar›nda da
çeliflmifllerdir. Mesela Maliki mezhebi Hanefi’nin haram k›ld›¤›
midye ve karidesi helal kabul eder. Maliki mezhebinin haram de-
di¤i at etiyse fiafi, Hanbeli gibi mezheplere göre helaldir. Büyük
alimlerin (!) ilave haramlar› bunlarla bitmez. Az› diflleriyle kap›p
avlayan, parçalayan kurt, ay›, köpek, sincap, tilkinin dahil oldu¤u
hayvanlar da bu haram edilenler listesindedir. T›rnaklar›yla kap›p
avlayan kufllar›n eti de mezheplerce haram edilmifltir. Y›lan, kur-
ba¤a, kaplumba¤a, yengeç tipi hayvanlar da listeye dahildir. Ku-
ran’›n izahlar›n› yeterli görmeyenler kendi örf, adetlerinde çirkin
gördüklerini, uydurma hadislerle destekleyerek haram k›lm›fllar-
d›r. Oysa farkl› farkl› kültürlerde insanlar›n yemek listesi de fark-
l›d›r. Örne¤in kurba¤a eti, at eti kimi kültürlerde hiç yenmezken,
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baz› ülkelerin kültürlerinde bunlar çok prestijli yemek s›n›f›nda-
d›rlar. Birçok kültürde ay›, aslan, kurt gibi vahfli hayvanlar› yeme
al›flkanl›¤› da olabilir. Kendi kültürlerine göre din oluflturanlar›n
bu saçma ve gereksiz ilaveleri, birçok farkl› kültürde yaflayanlara
gereksiz zorluklar› beraberinde getirmifltir. Mesela ülkemiz gibi üç
taraf› denizlerle çevrili bir ülkede istiridye, midye, karidesin haram
k›l›nmas› beraberinde din ad›na zorluklar› tafl›m›flt›r. Ayetlerde
%1’den bile daha az ihtimalle karfl›lafl›lacak durumlar› aç›klayan
Allah’›n, %90’dan daha fazla insan›n karfl›laflaca¤› midye, karides
gibi yiyecekler haram olsayd› bunlar› aç›klamamas› hiç düflünüle-
bilir mi? Madem ki aç›klanmam›flt›r, demek ki Allah bunlar› haram
etmek istememifltir. Allah’›n haram etmedi¤i her fley helal oldu¤u-
na göre demek ki bunlar afiyetle yenilebilir.

Allah’›n kendilerine verdi¤i r›z›klar› haramlaflt›ranlar hüs-
rana u¤ram›fllard›r, sap›tm›fllard›r, do¤ru yolu bulamam›fl-
lard›r.

6- Enam Suresi 140

De ki: Ne oldu size de Allah’›n size r›z›k olarak indirdi¤i
fleylerden bir haram yapt›n›z bir de helal? De ki: Allah m›
size izin verdi, yoksa Allah’a iftira m› ediyorsunuz?

10-Yunus Suresi 59

Ayetlerde görüldü¤ü gibi fazladan haramlar türetip midye, ka-
rides, at etine haram demek dinde titizlik, dinde takva olmak de-
mek de¤ildir. Bilakis Allah’›n haram k›lmad›¤›na haram demek Al-
lah’a iftirad›r, dine ihanettir, kitlelerin dinden kaçmas›na sebep ol-
mak demektir. Maide suresi 87. ayette Allah’›n helal k›ld›¤› güzel
fleylerin haram k›l›nmamas› geçer. Bunu yapmak haddi aflmak ola-
rak de¤erlendirilir. Ayetin “Ey iman edenler” diye bafllamas› bu
ayette belirtilen haddi aflman›n “Ben Müslüman›m” diyenler tara-
f›ndan gerçeklefltirildi¤ini gösterir. Demek ki “Ne olacak fazladan
bir midye, karides haram olsun...” diyemeyiz. Din ad›na dine zor-
luk ilave etmek haddi aflmad›r, sapk›nl›kt›r, Allah’›n emirlerine
karfl› gelmek demektir.

KURAN’DA YEMEK, MEZHEPLER‹N, HAD‹SLER‹N D‹N‹NDE YEMEK 211

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



Ey iman edenler, Allah’›n sizin için helal k›ld›¤› güzel fley-
leri haramlaflt›rmay›n, haddi aflmay›n. fiüphesiz Allah had-
di aflanlar› sevmez.

5- Maide Suresi, 87

ÜÇ PARMAKLA P‹LAV YEMEK

Buraya kadar yemek konusunda dine “haram” bafll›¤› alt›nda ya-
p›lan ilaveleri gördük. Bunlar›n yan›nda yemek yemenin adab›n-
dan, yeme¤in menüsüne kadar yüzlerce “Sünnet” bafll›kl› adetler de
dine ilave edilmifllerdir. Kuran’da geçmeyen herhangi bir fleye ister
sünnet, ister baflka ad alt›nda olsun ufak dahi olsa bir sevap yükle-
mek mazur görülemez. “Sünnet” bafll›kl› uydurma ilavelere göre
yemekte flu hususlara dikkat edilir:

Yemek yer sofras›nda yenmelidir. ‹ster pilav, ister et olsun tüm
yiyecekler üç parmakla yenir. Çatal, kafl›k kullan›lmaz. Yer sofra-
s›nda sa¤ ayak dikilip, sol ayak alta al›n›p yemek yenir. Sa¤ elle ye-
mek çok çok önemsenir. Sol elle yenilenleri fleytan›n yedi¤ine ina-
n›l›r. Bu arada tavuk, kuzu, inek eti, kabak, patl›can gibi yiyecekler
sünnettir. Peygamber’in yaflad›¤› dönemde Amerika k›tas› keflfedil-
medi¤i için patates, domates, m›s›r sünnet d›fl› yiyeceklerdir. Yani
kabak yiyen sevap kazan›rken, ayn› ö¤ünde patates yiyenler bu se-
vaptan mahrumdurlar. Suyu 3 yudumda içmek, yeme¤i 21 lokmada
bitirmek fleklinde say›lar da önemlidir. Suyu 4 yudumda içmek is-
teyen bu mant›¤a göre sevaptan yararlanamaz. Yemeklerin ortada-
ki bir kaptan yenmesinin de sünnet oldu¤u iddia edilir. Oysa Nur
suresi 61. ayette toplu olarak veya ayr› yemekte sak›nca olmad›¤›
aç›klan›r, ama yine de mezhepçi kafa sevap hakk›n› toplu yemekten
ve ortadaki kaptan beraber yemekten yana kullanm›flt›r. Özellikle
Ramazan’da yeme¤e zeytin veya hurma ile bafllaman›n sevap oldu-
¤una dair çok meflhur bir inanç da oluflturulmufltur. Bu inanca gö-
re peynir ve çorba ile orucu açan, zeytin veya hurma ile orucu aça-
n›n sevab›n› alamaz. Yeme¤i bitirdikten sonra üç parma¤› yalama-
n›n ve bunlar› yalarken s›ran›n nas›l olmas› gerekti¤inin de mez-
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hepçi sünnet anlay›fl›nda aç›klamalar› vard›r. Yemek yerken dikkat
edilecek hususlar›n listesi daha da ço¤alt›labilir. Kuran’› yeterli gör-
meyen yaklafl›m, dini Kuran d›fl› birçok ayr›nt›ya bo¤mufltur.

Kuran’dan dinini anlayan Müslümanla, mezheplerin Müslüma-
n› sofrada da kendini belli etmektedirler. Görüldü¤ü gibi Kuran’›n
Müslüman›na göre 4 tane haram yiyecek varken, her mezhepte
farkl› olmak üzere mezheplerin ‹slam’›nda düzinelerce haram yiye-
cek vard›r. Kuran’›n Müslüman›na göre yemekte aslolan yeme¤in
haram olmamas›, Allah’a flükredilmesi, r›zk› verenin Allah oldu¤u-
nun bilinmesidir. Kuran’›n Müslüman›na göre yemekteki bu sere-
monilerin dinle bir alakas› yoktur. Araplar›n örf ve adetlerindeki bu
yemek stilleri Peygamber’in de, o dönemdeki putperestlerin de ye-
mek yeme flekli olabilir. Yeme¤i çatal kafl›kla veya çubukla veya el-
le yemek Allah’a yak›nl›¤› veya takvay› de¤il sadece örf ve gelenek-
leri simgeler. Fakat Kuran’›n ‹slam’› yerine Arapç›, mezhepçi ‹s-
lam’› benimseyenler putperestiyle, Müslüman›yla tüm Araplar›n
örfü olan yemek yeme fleklini, hatta menüsünü “Sünnet” ad› alt›n-
da insanlara yutturmufllard›r. Ne yaz›k ki bu yutturmacalara öylesi-
ne inan›lm›flt›r ki kimi Türkler, Afganl›lar, ‹ranl›lar bu örfleri din
sand›klar› için Araplar’dan daha Arapç› olmufllard›r. Fakat onlar
bunu Sünnet tatbikçisi olmak olarak alg›lamaktad›rlar.

... Kitap’ta hiç bir fleyi eksik b›rakmad›k

6- Enam Suresi 38
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Kuran’da dünyam›z›n da bir sonu oldu¤u söylenir. Dünyam›z›n
sonu ve bundan sonra bafllayan süreç “saat” veya “k›yamet”

olarak tarif edilir. K›yamet alametlerinden kas›t da bu olufluma yak›n
zaman diliminde olacak olaylard›r. Dolay›s›yla bu olaylar› görmek k›-
yametin yak›n oldu¤unun habercisi olacakt›r. Kuran’da olmayan
izahlar›n halka nas›l yutturuldu¤unu ve din ad›na uydurulan hurafe-
leri gösterebilmek için bu bölümde “ K›yamet Alametlerini” iflleye-
ce¤iz. K›yamet alametlerini ifllerken ilk önce Kuran’da hiç geçmeme-
sine ra¤men gerçekleflmesine inanman›n ‹slam’›n flart›, inanmaman›n
kafirlik olarak ilan edildi¤i konulardan 1- Mehdilik, 2- Deccaliyet,
3- Hz. ‹sa’n›n yeniden geliflini iflleyece¤iz. Daha sonra ise Kuran’da
bir iki ayette bahsedilen, fakat hadislerde yüzlerce yalanla fliflirilen
konulardan 4- Yecuc-Mecuc ve 5- Dabbe konular›na de¤inece¤iz.

20. BÖLÜM

KIYAMET ALAMET‹
UYDURMALARI:

‹SALAR, MEHD‹LER...
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MEHD‹L‹K VE DECCAL‹YET

Mehdi k›yamet alametleri içinde en popüler olan, hakk›nda en
çok hadis uydurulan ve en çok istismar edilen karakterdir. Hadisler
kullan›larak oluflturulan bu karakterin k›yamete yak›n dünyaya ge-
lece¤ine, herkesi yenip dünyaya hakim olaca¤›na, daha sonra gele-
cek Hz. ‹sa ile buluflup dünyay› yönetece¤ine, bunlar› gerçeklefltir-
mek için ise Deccal ile savaflaca¤›na inan›l›r. Hadislere göre Mehdi
kadar, Mehdi’nin talebeleri de üstün yeteneklere sahip s›ra d›fl› ki-
flilerdir. Tüm bu yeteneklere sahip olabilmek, kendi fleyhinin, ken-
di liderinin Mehdi oldu¤unu ispat edebilmek için binlerce hadis uy-
durulmufltur. Bu yüzden Mehdi’nin d›fl görünüflü hakk›nda, yapa-
caklar› hakk›nda, ç›kaca¤› yer hakk›nda birbiriyle çeliflen birçok ha-
dis vard›r. Mesela bir hadise göre Mehdi fiam’dan ç›kacakken, di-
¤erine göre Kufe’den, bir di¤erine göre ‹stanbul’dan, bir baflka ha-
dise göreyse Medine’den ç›kacakt›r. ‹lk nesiller kendi fleyh ve lide-
rini Mehdi ç›karmak için o kadar çok hadis uydurmufllard›r ki son-
raki nesillerin hadis uydurmas›na gerek kalmam›flt›r. Bu nesiller de
kendi liderlerine uyan hadisleri do¤ru kabul etmifl, di¤er hadisleri
yorumla sapt›rm›fl veya yalanlam›fllard›r. Örne¤in liderleri küçük
burunluysa, “Mehdi küçük burunludur” hadisini kabul etmifller,
Mehdi’nin gaga burunlu oldu¤una dair hadisleri gözard› veya inkar
etmifllerdir. Bu yüzden ‹slam aleminde Mehdi enflasyonu yaflan-
m›flt›r. fiu anda Mehdi san›lan bir dîni grup lideri var m› diye soru-
labilir. Buna cevab›m›z “Acaba hangi grup kendi liderini Mehdi
sanm›yor ki!” fleklindedir.
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HER TARAF MEHD‹ KAYNIYOR

Gerek Türkiye’deki, gerek ‹slam alemindeki gelenekçi cemaat-
leri iyi tahlil etmemiz için Mehdilik olgusunu iyice kavramam›z ge-
rekmektedir. Biz Türkiye’deki bizce en büyük olan on geleneksel
‹slami cemaati bir kenara yazd›k ve sonra bunlar›n hangisinin fley-
hini, liderini Mehdi zannetti¤ini araflt›rd›k. Sonuçta tamama yak›-
n›n›n kendi fleyhini, liderini Mehdi sand›¤›n› gördük. Bu da gerçek
manada ‹slami cemaatleri kavramak için Mehdiyet olay›n› bilmenin
ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir. (Unutmay›n ki cemaat-
lerin büyük bir k›sm› Mehdiyet konusunda aç›k konuflmaz. Bu ko-
nuyla ilgili bilgileri kendi içine girenlere bile hemen aç›klamazlar.
Birçok cemaatte bu bilgileri aç›klayan fleyhin kendisi de¤il, onun en
yak›n halkas› olmaktad›r.) Hadislerde Mehdi’nin kendisinin bile
Mehdi oldu¤unu söylemeyece¤i de nakil edilir. Cemaatler bu hadi-
si liderlerinin Mehdiyetini gizlice, kulaktan kula¤a, bas›n›n ve di¤er
kurulufllar›n önünde belli etmeden yaymalar›n›n daha iyi oldu¤una
iflaret kabul ederler. Mehdiyet bir cemaate büyük bir kuvvet verir.
Liderinin; 1400 y›l önce tarif edilen, baz› Peygamberlerle eflit üs-
tünlükte olan, dünyaya hakim olacak kifli olmas›, liderin müritlerin-
de çok güçlü bir ba¤l›l›k oluflturur. Bu ba¤l›l›kla müritler tüm ener-
jilerini, tüm paralar›n›, tüm olanaklar›n› fleyhin eline teslim ederler.
fieyhin hiçbir laf›n› tart›flmay› bile düflünemezler. 1400 y›l önce ha-
dislerle müjdelenmifl, dünyay› fethedecek Mehdi’ye karfl› gelmek
kimin haddine düflmüfltür? Liderini Mehdi diye yüceltenler, Meh-
di’nin talebeleri olma vasf›yla 1400 y›l önceki hadislerde müjdelen-
dikleriyle uyutulurlar. Mehdi’nin halife olaca¤›na dair izahlar, grup
liderlerinin uzun vadeli ayaklanma, darbe gibi organizasyonlarla
halifeli¤e oturtulmas› gerekti¤ine dair planlar› da düflündürür.
‹slam tarihi kendini Mehdi san›p ayaklanmalar ç›kartm›fl ve yüzler-
ce kiflinin ölümüne sebep olmufl flizofrenlerin örnekleriyle doludur.
(Kubilay vakas›nda oldu¤u gibi)
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HUMEYN‹’N‹N MEHD‹L‹KTEN GELEN GÜCÜ

fiiilik’te Mehdilik konusu iman›n flartlar›ndand›r. fiiilik’teki bu
konuya atfedilen önem Sünnili¤in de üstündedir. Mehdinin hicri
256’da do¤an Hasan Askeri’nin o¤lu Muhammed oldu¤u, ortadan
kayboldu¤u ve günü gelince meydana ç›k›p vazifeyi alaca¤› inanc›
fiiili¤in temel inançlar›ndand›r. fiu anda hicri 1400’lü y›llarda oldu-
¤umuz düflünülürse fiiiler’in temel inanc›na göre Mehdi 1100 y›l-
dan fazla bir süredir bizle saklambaç oynayan bir kiflidir. Gelenek-
sel ‹slamc›lar içinde kalabal›k bir kitleyi temsil eden fiiiler’in bu
inanc› geleneksel kitlelerin akl› nas›l bir kenara b›rak›p, Kuran ye-
rine mezheplere, hem de en saçma izahlar›na ra¤men tabi olabil-
diklerini göstermektedir. fiii yönetimleri ve ‹ran devrimini tahlil et-
mek için de Mehdilik konusunun bilinmesi çok önemlidir. fiiiler’e
göre Mehdi ortaya ç›k›ncaya kadar onun vekilleri hüküm sürecek-
tir ve vekillere itaatsizlik, Mehdi’ye itaatsizliktir, Mehdi’ye itaatsiz-
lik ise Allah’a isyand›r. Ayetullah Humeyni de Mehdi’nin bir dö-
nemdeki vekili kabul edilmekteydi. Böylece Ayetullah Humeyni
halk› kontrol edecek ve yönlendirecek kuvveti Mehdi vekilli¤inden
al›yordu. Humeyni’ye itaat fiii inanc›nda farzd›. ‹ran devriminde
halk›n bölünmeden tek kaynaktan büyük bir ba¤l›l›kla idare edilip
ayaklanmas›n›n alt›nda da Mehdiyet inanc› vard›r. Yani yak›n tarih-
te önemli yeri olan fiii- ‹ran devrimini iyi anlaman›n yolu da Meh-
diyet konusunu iyi analiz etmekten geçmektedir. fiiilik’te, Sunni-
lik’teki binlerce Mehdi’ye karfl› tek bir saklambaç oynayan Mehdi
vard›r, fakat bu Mehdi’nin Humeyni gibi vekilleri bile s›rf bu veka-
letten dolay› ihtilal yapacak gücü ellerinde bulundurmufllard›r.
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ÖLÜ D‹R‹LTEN DECCAL

Deccal ise Mehdi’nin savaflaca¤› kiflidir. fieyhini Mehdi ilan
edenler fleyhine karfl› ç›kan veya fleyhin yaflad›¤› devirde karfl› fikir-
lere sahip bir kifliyi Deccal ilan ediverirler. Böylece Mehdiyete hiz-
meti ibadet sananlar, Deccaliyetin ordu veya fikir sistemiyle savafl›
da ibadet sayarlar. Hadislerde bir Mehdi, bir Deccal tarifi varken
binlerce kiflinin Mehdi ve onlara karfl› binlerce kiflinin Deccal ilan
edilmesi konunun nas›l z›vanadan ç›kt›¤›n› gösterir. Deccal hakk›n-
daki hadislerde Deccal’in cenneti ve cehennemi oldu¤u, ölüleri di-
riltti¤i, aln›nda kafir yazd›¤›, kör oldu¤u, yeryüzünde gelmifl geçmifl
en büyük fitne oldu¤u anlat›l›r. 

Kuran’›n Mehdi ve Deccal hakk›nda ne dedi¤inin cevab› koca
bir hiçtir. Yani Kuran’da tek bir ayette bile geçmeyen bu karakter-
ler yüzünden binlerce Mehdilerin pefline düflülmüfl, birçok gele-
nekçili¤in düflman› Deccal diye lanetlenmifltir. Binlerce kiflinin ka-
n› dökülmüfl, adeta bir ‹slam mitolojisi oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.
Her devirde gelecekmifl gibi beklenen Mehdi kiflileri tembelli¤e it-
mifl, birçok Mehdi bekleyicisi kendi ürettikleriyle kurtuluflu araya-
caklar›na, kurtuluflu gelecek Mehdilerden ummufllard›r. Ayr›ca
mezhepçiler, içinde bulunduklar› zay›f, hükmedilen,bilimsel olarak
geri durumun günah›n› da kendilerinde aray›p kendilerini düzelte-
ceklerine, uydurma Deccallere suçu yükleyip kurtulmufllard›r.
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HZ. ‹SA’NIN YEN‹DEN GEL‹fi‹ ‹DD‹ASI

Kuran’da yer almamas›na ra¤men ortaya at›lan iddialardan biri
de Hz. ‹sa’n›n k›yamette yeniden gelece¤idir. Hadislerde Hz.
‹sa’n›n fiam’›n do¤usunda beyaz minareye gelece¤i, Mehdi ile bulu-
flaca¤›, Deccali öldürece¤i anlat›l›r. 12. bölümde baz› hadis uyduru-
cular› anlat›l›rken genifl yer verdi¤imiz Ebu Hureyre’nin, Buhari ve
Müslim gibi gelenekçilerin en güvendikleri iki kaynaktaki bir hadisi
flöyledir: “ Allah’a yemin ederim ki ‹sa’n›n adil bir hakem olarak ara-
n›za inmesi yak›nlaflm›flt›r. O indi¤inde haçlar› k›r›p domuzlar› öl-
dürür, cizyeyi kald›r›p maymunu öldürür ve ‹slam’dan baflkas›n› ka-
bul etmez.” H›ristiyanl›k’tan ilk devirlerde dinimize geçenlerin yay-
d›¤›n› sand›¤›m›z bu uydurma, Kuran ayetleriyle de uyuflmaz.

Allah flunu demiflti: Ey ‹sa, seni vefat ettirece¤im, seni ken-
dime yükseltece¤im, seni inkar edenlerden ay›raca¤›m...

3- Ali ‹mran Suresi 55

Hüseyin Atay bu ayete göndermeler yaparak flu aç›klamay› yapar:
“ Hz. ‹sa hakk›nda Kuran-› Kerim’in verdi¤i bilgi içinde onun öldü-
¤ü fakat öldürülmedi¤i bilinmektedir. Bunlara göre Hz. ‹sa ölmüfl-
tür, hayatta de¤ildir ve dünyaya dönmeyecektir. Hadislerle iman
esaslar› sabit olmaz ve Kuran’a ilave yap›lamaz. H›ristiyan kültünden
ve kültüründen, Hz. Muhammed’in vefat›ndan sonra ‹slam literatü-
rüne geçen hikayelerden birinde; Hz. ‹sa’n›n ölmedi¤i, gö¤e ç›kar›l-
d›¤› ve k›yamet kopmadan dünyaya fiam’daki minareden inece¤i an-
lat›lmaya bafllanm›flt›r. H›ristiyan mitolojisi ‹slamlaflt›r›larak Müslü-
manlar’›n inançlar› aras›na sokulmufltur. Öyle ki buna inanmayanlar,
akl› bafl›nda san›lanlar taraf›ndan bile kafirlikle itham edilmektedir-
ler.” (Hüseyin Atay, Kuran’a Göre Araflt›rmalar, sayfa 53)
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Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas› de¤il-
dir. O Allah’›n elçisi ve Peygamberler’in sonuncusudur.

33-Ahzab Suresi 40

Ayetten Peygamberimiz’in son Peygamber oldu¤unu anl›yoruz.
Kuran’da Hz. ‹sa’n›n da Peygamber oldu¤u geçti¤ine göre, Pey-
gamberimiz’den sonra Hz. ‹sa’n›n gelifli Kuran’›n bu ayetiyle çeliflir.

Selam üzerimedir do¤du¤um gün, ölece¤im gün ve diri
olarak kald›r›laca¤›m gün.

19-Meryem Suresi 33

Meryem suresinde, Hz. ‹sa’n›n a¤z›ndan nakledilen yukar›daki
sözlerde, Hz. ‹sa’n›n üç önemli gününden bahsedilir. Görüldü¤ü
gibi bu günler say›l›rken Hz. ‹sa’n›n k›yamette dünyaya yeniden ge-
lece¤i fleklinde bir günden bahsedilmez. E¤er böyle bir gün olsay-
d›, elbette ki bu da yalanlarla dolu hadislere b›rak›lmadan, flüpheye
yer b›rakmayacak flekilde Kuran’da belirtilirdi.

Ne yaz›k ki Kuran’›n belirtmedi¤i ve Kuran ile çeliflen Hz.
‹sa’n›n gelifli hikayesi, yüzlerce sahte ‹sa’n›n ç›k›fl›na yol açm›flt›r.
Sahte Mehdi enflasyonu gibi, sahte ‹sa enflasyonu da ak›l hastane-
lerimizin önemli vakalar›na baz teflkil etmifltir.
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YECUC MECUC

Yecuc Mecuc, Kuran’da bahsedilen bir kavmin ismidir. Mehdi-
yet, Deccaliyet, Hz. ‹sa’n›n yeniden dünyaya gelece¤i Kuran’da yer
almamas›na karfl›n k›yamet alametleri olarak anlat›l›rken, Yecuc
Mecuc konusunda Kuran’da olmayan, Kuran’a uymayan saçma
izahlar, Kuran’da geçen Yecuc Mecuc konusunu detayland›rmak
için anlat›lm›flt›r. Yecuc Mecuc, Kuran’da iki surede flu flekilde geç-
mektedir:

93- ‹ki setin aras›na kadar ulaflt›, onlar›n önünde hemen
hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu.

94- Dediler ki “Ey Zulkarneyn, Yecuc Mecuc bu yerde
bozgunculuk yap›yorlar. Onlarla bizim aram›zda bir
set infla etmen için sana vergi verelim mi?”

95- Dedi ki “Rabbimin beni içinde tuttu¤u imkan ve güç
daha üstündür. Siz bana bedensel güçle yard›m edin de
sizinle onlar aras›nda sapasa¤lam bir engel yapay›m.”

96- “Bana demir kütleleri getirin. ‹ki ucu eflit düzeye ge-
lince körükleyin.” dedi. Onu atefl haline getirince “Ba-
na erimifl bak›r getirin dökeyim” dedi.

97- Art›k onu ne aflabildiler ne de delebildiler.

98- Dedi ki “ Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbi-
min vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin
vaadi hakt›r.”

18- Kehf Suresi 93-98
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96- Yecuc ve Mecuc’un önü aç›ld›¤› zaman onlar her tepe-
den ak›n ederler.

97- Gerçek olan vaat yaklaflm›flt›r. ‹nkar edenlerin gözleri
birden donup kalm›flt›r. “ Vay bafl›m›za! Biz bundan
gafil bulunuyorduk. Hay›r, biz zalimlerdik.”

21-Enbiya Suresi 96-97

Yecuc Mecuc’un Kuran’da geçti¤i ayetleri, bu konuya ilave ya-
p›lan uydurmalarla ay›rt edebilmeniz için yazd›k. Bir izaha göre Ye-
cuc Mecuc Hz. Adem’in rüyalanmas› sonucu topra¤a akan sperm-
lerden oluflmufl bir millettir. Yecuc Mecuc’un topra¤›n alt›nda bir
kar›fl boyunda bir millet oldu¤u, k›yamete yak›n yeryüzüne ç›kaca-
¤› di¤er bir aç›klamad›r. ‹bni Abbas’›n rivayetine dayanan bu son
hadise karfl› ‹bni Ebi Hatem fiueyh’in hadisi ise flöyledir: “ Onlar üç
s›n›ft›r. Birinci s›n›f büyük a¤aç gibidir. ‹kinci s›n›f dört arfl›n uzun-
luk ve dört arfl›n da geniflliktedir. Üçüncü s›n›f da kulaklar›ndan bi-
rini yatak edip ikincisini yorgan yap›yorlar.” Tüm bu birbirleriyle
çeliflkili nakillerinden daha ilginci ise Yecuc Mecuc’un Türkler ola-
rak tarif edilmesidir. Yecuc Mecuc’u afla¤›layan tüm hadislerin ara-
s›na Yecuc Mecuc’un Türkler oldu¤u izah›n›n girmesi, Türk düfl-
man› Arap milliyetçili¤inin hadis uydurmada nas›l etkin oldu¤unu
göstermektedir.

DABBE

Kuran’da tek bir ayette geçen Dabbe ayn› Yecuc ve Mecuc gibi
uydurma, mitolojik hadislerle anlat›larak sunulmaya çal›fl›lm›fl ve
her seferinde oldu¤u gibi ortaya ç›kan tablo rezillik olmufltur.
Önce Kuran’da geçen dabbe ile ilgili ayeti görelim:
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O söz bafllar›na geldi¤i zaman onlara yerden bir Dabbe ç›-
kar›r›z. O da insanlar›n bizim ayetlerimize kesin bir bilgiy-
le inanmad›klar›n› söyler.

27- Neml Suresi 82

Bu tek ayete karfl›n geçen acayip hadislerden biriyse flöyledir:
“Dabbe’nin bafl› öküz bafl› gibi, gözü domuz gözü gibi, kula¤› fil ku-
la¤› gibi, boynuzu keçi boynuzu gibi, boynu deve kuflunun boynu
gibi, gö¤sü aslan gö¤sü gibi, rengi kahverengi gibi, bö¤rü kedi bö¤-
rü gibi, kuyru¤u koç kuyru¤u gibi, ayaklar› deve aya¤› gibidir.” Ay-
r›ca çok daha garip hadisler vard›r ki bunlardan kimine göre Dab-
be’nin bafl› gökte, kuyru¤u kutupta, ayaklar› Arabistan yar›madas›n-
dad›r. Kimine göreyse Dabbe’nin bir elinde Hz. Süleyman’›n müh-
rü, di¤er elinde Hz. Musa’n›n asas› vard›r. Di¤er tüm konularda
gördü¤ümüz gibi Kuran d›fl›nda dîni kaynak arayanlar›n karfl›lafla-
caklar› izahlar bunlar›n benzerleridir.

DABBE’N‹N NE OLDU⁄UNUN TAHM‹NLER‹

Dabbe’nin ne oldu¤u tahmin edilecekse bu ayete bak›l›p tahmin
edilecektir. Bu konuda hiçbir tahminimiz yoktur. Fakat tahmini
olan baz› kifliler de vard›r. Örne¤in Reflad Halife’ye göre Dabbe
bilgisayar olabilir. Kuran’›n 19 mucizesinin bulunmas›na yarayan
bilgisayar insanlar›n inançs›zl›klar›n› çürütmektedir. Said Nursi’ye
göre Dabbe diflten t›rna¤a yerleflecek virüs tipi bir canl› olabilir. Bu
iki yazar›n bu tahminlerini neye dayand›rd›klar›n›n ayr›nt›lar›na
girmiyoruz. Sadece Dabbe’nin ne olabilece¤ine dair farkl› tahmin-
ler yap›ld›¤›n› göstermek istedik. Belki de Dabbe’yi tahmin edeme-
mizin nedeni Dabbe’nin henüz ç›kmam›fl olufludur. Bu yaz›da bizim
yapmak istedi¤imiz de zaten Dabbe’yi tahmin etmek de¤ildir.

KIYAMET ALAMET‹ UYDURMALARI: ‹SALAR, MEHD‹LER... 223

istanbul_Uydurulan din_189-300  21/10/06  12:06  Page 223    (Black plate)

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



Mitolojik uydurmalara dönüflen k›yamet alametleri ve özellikle
Mehdi, Deccal ve Hz. ‹sa’n›n yeniden gelifli çerçevesindeki iddiala-
r›n sonucu tam bir rezalet, tam bir periflanl›kt›r. Yecuc ve Mecuc ile
Dabbe konular›ysa sadece ve sadece Kuran çerçevesinde ele al›n-
mal›, gösterdi¤imiz saçma hadisler yok say›lmal›, bir tahmin yap›la-
caksa da böyle yap›lmal›d›r. Her fleyin en do¤rusunu Allah bilir.
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Geleneksel ‹slam’›n en çok ilaveler yapt›¤› konular kad›nlarla
ilgili olanlard›r. Kad›n› köleden beter yapan, kad›n›n erkek

egemen toplumda sadece ev iflinde ve cinsellikte kullan›lmas›n›,
hiçbir alanda kad›na hak tan›nmamas›n› savunan izahlar, toplum
nezdinde kabul görsünler diye uydurma hadislere ve mezhep izah-
lar›na dayand›r›lm›fl ve bu bak›fl aç›s› topluma din diye yutturulma-
ya çal›fl›lm›flt›r. Saf dindar kad›nlar›n birço¤u Kuran’›n ‹slam’› ile
bu uydurmalar› ay›rt edemedikleri için, Allah’›n r›zas›n› umarak bu
uydurmalara göre yaflamaya çal›flm›fl ve kendilerini gelenekçi erkek-
lerin s›n›rlar›n› çizdi¤i kapkara bir dünyada bulmufllard›r. Gelenek-
çiler; “Peygamber’imiz, cennetin annelerin ayaklar›n›n alt›nda ol-
du¤unu söylemifl, kad›nlar annemizdir, bac›m›zd›r...” gibi laflar
ederek kad›nlara çok de¤er verdiklerini göstermek istemektedirler.
Oysa birazdan kad›nlarla ilgili gelenekçi kaynaklardaki izahlar› in-
celedi¤imizde, gerçekte kad›na ne kadar de¤er verdiklerini iyice an-
layaca¤›z. Kad›nlarla ilgili Kuran’da geçmeyen uydurma izahlara
de¤indikten sonra, yine bu uydurmalar›n etkisiyle yanl›fl de¤erlen-
dirilen Kuran’daki baz› meselelere de¤inece¤iz. Bundan bir sonra-
ki bölümde (22. Bölüm) ise baflörtüsü gibi günümüzün en çok tar-
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t›fl›lan kad›nlarla ilgili konusunu, ayr› bir konu olarak de¤erlendire-
ce¤iz. Bu bölümün iyice anlafl›lmas›, o bölümün (22. Bölümün) da-
ha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layacakt›r.

KADINLARLA ‹LG‹L‹ MEZHEP VE
HAD‹S KÖKENL‹ UYDURMALAR

Bu uydurmalar›n yap›l›fl›ndaki en temel hedef kad›n›n erke¤ine
kay›ts›z, flarts›z itaatini sa¤lamak olmufltur. Uydurma hadislerle ka-
d›n›n erke¤e her konuda itaati farzlaflt›r›lm›fl ve bir ibadet gibi su-
nulmufltur.

E¤er bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, er-
keklerin kad›nlar üzerinde olan haklar›ndan dolay› kad›nlar›n er-
keklere secde etmelerini emrederdim.

Tirmizi, Rada, 10/1159; Ebu Davud, Nikah 40/2140
Ahmed b. Hanbel, Müsned VI, 76; ‹bn Mace, Nikah 4/1852

Kocan›n vücudu irin ile kapl› dahi olsa ve kar›s› onu yalayarak
temizlese yine de kocas›n›n hakk›n› ödemifl olmaz.

‹bni Hacer El Heytemi 2/121
Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239

Ey kad›nlar! E¤er kocalar›n›z›n size olan haklar›n› bilseydiniz,
ayaklar›n›n tozunu yüzlerinizle silerdiniz.

Haf›z Zehebi-Büyük Günahlar- Sayfa 187

En titiz hadis çal›flmas› olan Buhari’de birinci al›nt›lad›¤›m›z
hadisi görmemiz, Kuran yaln›z ve yaln›z Kuran diye niye defalarca
tekrar edip durdu¤umuzun anlafl›lmas›n› bir kez daha sa¤layacakt›r.
Yukar›daki uydurmalar› Peygamber’e fatura edenler, ne yaz›k ki bu
uydurmalar›n reddi olan Kuran ‹slam’›n› Peygamber düflmanl›¤›,
bu uydurmalar›n kabulü olan hadislerin, mezheplerin, geleneklerin
‹slam’›n› ise Peygamber’i sevme flampiyonlu¤u ilan ediyorlar. Böy-
lece kad›nlar› eksik ak›ll› ve eksik dinli ilan edenler, kimin dinde ve
ak›lda eksik oldu¤unu gösteriyorlar.
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Kad›nlar›n dinleri ve ak›llar› eksiktir.

Sahihi Buhari

Çok lanet ediyor ve kocalar›n›za karfl› nankörlük ediyorsunuz.
Akl› bafl›nda bir erke¤in akl›n› sizin kadar çelebilen akl› ve dini ek-
sik baflka bir varl›k görmedim.

Müslim, ‹man, 34/132
‹bn Mace, Fiten 19/4003

Kad›nlar› erke¤in kölesi yapan zihniyet bununla yetinmeyip ka-
d›nlar›n ço¤unu cehennemlik, dinen eksik ilan edip Kuran’›n aç›k
izahlar›yla da çeliflir.

Kad›nlar aras›nda iyi kad›n, yüz tane karga aras›nda alaca bir
karga gibidir.

Sahihi Buhari

Ey kad›nlar toplulu¤u! Sadaka veriniz ve çok isti¤far ediniz.
Çünkü ben Cehennem halk›n›n ço¤unun sizler oldu¤unu gördüm.

Müslim, ‹man, 34/132
‹bn Mace, Fiten 19/4003

KADINA CENNET V‹ZES‹ KOCADAN

Bu hadisler gibi kad›nlar›n ço¤unun cehennemlik oldu¤unu id-
dia eden hadislerin yan›nda, kad›n›n cennete gidifli için kocas›n›n
kendisinden memnuniyeti flart olarak gösterilir.

Bir kad›n kocas› kendisinden raz› oldu¤u halde ölürse Cennete
girer.

Riyazus Salihin

Kad›nlar›n hay›rl›s›, erkeklerin yaramazl›klar›na, kötü huylar›na
sabredendir, bu sab›r onlar›n cennete girmesine sebeptir.

Kad›nlara Dini Bilgiler sayfa:88

Müslim de, Buhari de, T›rm›zi de, Muvatta da, fiii kaynaklar da,
Emevi ve Abbasi döneminde uydurulmufl, baz› kiflilerin kad›na ken-
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di bak›fl aç›lar›n› dinsellefltirmeye çal›flmalar›n›n ürünü olan, bu tip
uydurmalarla doludurlar. Oysa Kuran’›n hiçbir yerinde biraz önce
örnekledi¤imiz tipteki hadisler gibi kad›nlar›n ço¤unun kötü, ce-
hennemlik, dinen eksik oldu¤u geçmez. Kuran, üstünlü¤ü erkek ve-
ya kad›n olmaya de¤il, Allah’a yak›n olmaya, Allah’›n dininde titiz-
li¤e ba¤lar.

Ey insanlar ! Biz sizi bir erkek, bir difliden yaratt›k ve bir-
birinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler k›ld›k.
fiüphesiz Allah kat›nda en üstün olan›n›z takvaca en ileride
olan›n›zd›r.

49-Hucurat Suresi 13

Ayetten de anlayaca¤›m›z gibi Kuran üstünlü¤ü bir ›rka, bir ka-
bileye veya erkek, kad›n gibi bir cinsiyete de¤il, Allah’›n dinine ti-
tizlik, Allah için hatalardan sak›nma tipi manalara gelen takvaya
ba¤lam›flt›r. Oysa buraya kadar gördü¤ümüz hadislere göre kad›n
olmak daha bafltan cehennemlik olma ihtimalini artt›ran bir unsur-
dur. Bu zihniyet, eksik ve cehennemlik ilan etti¤i kad›n› ezik karak-
terli bir varl›¤a dönüfltürüp, erke¤in kumandas›na verir ve kuman-
daya itaati de din diye insanlara dayat›r. Kuran’›n ‹slam’›n›n bu uy-
durulmufl dinden neden ayr›lmas› gerekti¤ini daha da iyi anlamak
için en itibarl› (!) uydurma kaynaklar›n› inceleyelim:

Namaz› bozan fleyler kara köpek, eflek, domuz ve kad›nd›r.

Sahihi Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338
Ebu Davud, Salat, 110/720

U¤ursuzluk üç fleyde vard›r: Kad›nda, evde ve atta.

Ebu Davud, T›b, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115
Buhari, Nikah, 17/4805

Kad›n› u¤ursuz, namaz› bozucu ilan eden zihniyetin iki meflhur
yazar› ‹mam› fiarani ve ‹mam› Gazali ise kad›n›n neden evde tutul-
mas› gerekti¤i ile ilgili flu ayd›nlat›c› (!) bilgileri ilerideki nesillere
miras b›rakm›fllard›r.
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D‹fiS‹Z, T‹PS‹Z, YAfiLI KOCALARIN KURTULUfiU

‹çinizden biri yafl› ileri, a¤z›ndaki diflleri dökülmüfl, görünüfl iti-
bariyle de çok çirkin olabilece¤i gibi aksine kar›s› da genç ve güzel
olabilir. Bu genç ve güzel kad›n çarfl›ya ç›kt›ktan veya davet edildi-
¤i dü¤ün ve ziyafetten evine döndükten sonra d›flar›da gördü¤ü ya-
k›fl›kl› erkeklerle yafll›, diflleri dökülmüfl kocas›n› k›yas ederek koca-
s›n›n yüzüne dahi bakmak istemez. Belki kocas›n›n kendisini öpme-
sini ve cinsel iliflkide bulunmas›n› dahi istemez. ‹flte genç kad›n›n
erkeklerin çokça bulundu¤u çarfl›, pazar, flenlik ve toplant› gibi yer-
lere gitmesinin kad›n üzerinde yapaca¤› etki en az›ndan budur.

‹mam fiarani-Uhudül Kübra sayfa:773

Dövme yapan ve yapt›rana, yüzdeki tüyleri ald›ran ve estetik
için difllerini seyrelttiren kad›nlara Allah lanet etsin.

Sahihi Buhari

Takma saç takan, takt›ran, kafllar› incelten, kafllar›n› incelttiren,
dövme yapan ve dövme yapt›ran lanetlenmifltir.

Ebu Davud, Tereccul, 5

E¤er bir kad›n peruk takarsa, e¤er kol ve yüzüne dövme ya da
ben yaparsa, yüzünden ve kafllar›ndan c›mb›zla k›l ald›r›rsa, yüzüne
güzellik vermek için flekil de¤ifltirirse lanetlenmifltir.

‹mam fiarani – Uhudul Kubra – Sayfa 313, 867, 889

Bir hadise göre Ashab› Kiram kar›lar›n›n pencere ve kap› aral›k-
lar›ndan d›flar›y› seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üze-
re evlerinin pencerelerini s›k› s›k›ya kapat›rlar, d›flar›ya bakanlara
dayak atarlard›.

‹mam› Gazali-‹hyay› Ulumuddin 2/122

Kad›nlar› zarar vermeyecek miktarda aç, afl›r› gitmeyecek kadar
da k›yafetsiz b›rak›n›z. Çünkü kad›nlar iyice doyar, güzelce giyinir-
lerse onlar için d›flar› ç›k›p gezmekten daha sevimli bir fley yoktur.
Fakat onlar biraz aç, biraz da ç›plak kal›rlarsa onlar için evde otur-
maktan hay›rl› bir fley yoktur.

‹bnül Cevzi, Mevzuat, II/282-283; Suyuti, Leali, II/154
‹bn Arrak, Tenzihü’fl-fieria, II/212-213

KURAN’IN D‹N‹NDE KADIN-UYDURULAN D‹NDE KADIN 229

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



Kad›nlar›n›za evlerinin kap›s›nda oturmamalar› için yeni elbise
yapt›rmay›n, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine d›flar›
ç›kmak arzusu gelir.

‹mam› Gazali-Kimyay› Saadet sayfa:178
‹bn Ebi fieybe, Musannaf, IV/II, 420

D›flar› ç›kmas› kesin gereken kad›n ise kocas›ndan izin ald›ktan
sonra d›flar› ç›kacak ve flu kurallara kesin uyacakt›r:

1-S›k› s›k›ya örtünüp kötü giysilere bürüne,
2-Hiç ç›kmam›fl gibi davrana,
3-Bafl›n› öne e¤ip kimsenin yüzüne bakmaya,
4-Kalabal›¤a kar›flmaya,
5-Erkeklerin bulundu¤u yerlere yanaflmaya,
6-Herkesin dolaflt›¤› sokaklardan uzak dura,
7-‹flini bir an önce bitirip evine döne,

‹mam› Gazali – ‹hyay› Ulumuddin – 2/290

Bu uydurma izahlarla; kendi görüflünü, kad›nlara olan afl›r› k›s-
kançl›klar›n› dîni bir buyru¤a çevirip, topluma dini bu flekilde su-
nanlar, dinsizlerin dinimize sald›r›s› için ortam haz›rlam›fllar ve bir-
çok kimsenin dinimize olan inanc›n›n sars›lmas›na sebep olmufllar-
d›r. Halk›m›z›n bir k›sm› ise bu izahlar› gösterip dinimize sald›ran-
lara k›zmakta, fakat bu izahlar› yapanlar›, örne¤in bir ‹mam› Gaza-
li’yi bafltac› yapmaktad›r. Biz Kuran’› tek kaynak kabul edip, geri
kalan izahlar›, fiaraniler’i, Gazaliler’i reddetmedikçe Kad›n ve fieri-
at budur diye kitap yazanlara da k›zmaya ne kadar hakk›m›z olabi-
lir? Bak›n meflhur Gazali kad›n›n kaç çeflit oldu¤unu nas›l aç›kl›yor
ve halk› nas›l bilgilendiriyor.

KADININ EN MAKBULÜ KOYUN C‹NS‹D‹R

Kad›n sekiz s›fatl›d›r:
1-Giyim kuflam hevesinden maymun.
2-Fakir düflmeye raz› olmad›¤›ndan köpek.
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3-Kocas›na ve di¤er insanlara kibrinden y›lan.
4-Gece gündüz ko¤uculuk yapt›¤›ndan akrep.
5-Evden eflya satt›¤›ndan fare.
6-Erkeklere hile kurdu¤undan tilki.
7-Kocas›na itaat etti¤inden dolay› koyundur.

‹mam› Gazali- ‹hyay› Ulumuddin

Bu izahlardan sonra en makbul kad›n›n koyun cinsi oldu¤u
aç›klan›r. Her türlü özgürlü¤ü elinden al›nan kad›n›n, Allah’›n farz
k›ld›¤› hacca bile tek bafl›na gitme özgürlü¤ü yoktur. Kad›n›n 90
km’den uza¤a yan›nda mahrem biri olmadan (baba, amca, day›, kar-
defl, koca gibi) gitmesi haram ilan edilir. Bu yüzden kad›nlar mah-
remlerinden birini ikna edemezse bu farz› bile yapamaz konuma
gelirler. Oysa Allah hacc› erkek, kad›n ayr›m› yapmadan ve böyle
bir flart belirtmeden farz k›lm›flt›r. Kad›n›n camiye gidip namaz k›l-
mas› da , camiye gitmek için kad›nlar›n evden ç›kmas› gerekti¤i için
engellenmeye çal›fl›lm›fl ve bununla ilgili de hadisler uydurulmufl-
tur. Bu hadislere göre kad›n›n evde namaz k›lmas›, camide k›lma-
s›ndan daha sevapt›r, hatta evde bile yatak odas›nda k›lmas›, otur-
ma odas›nda k›lmas›ndan daha sevapt›r.

Mümin erkeklerle mümin kad›nlar birbirlerinin dostlar›d›r.

9-Tevbe Suresi 71

Ayetten de anlayaca¤›m›z gibi Allah iman eden erkek ve kad›n-
lar›n, cins, mahrem, namahrem ay›r›m› yapmadan dost olmalar›n›
istiyor. Peki camiye gitmek için bile evden ç›kmas›, birazdan göre-
ce¤imiz izahlara göre erkeklerle konuflmas› bile engellenen kad›n
bu dostlu¤u ne zaman ve nas›l kuracakt›r? Hayat sahnesinde yanya-
na faaliyetin, yard›mlaflman›n, beraber hizmetin insan neslinin ya-
r›s› olan kad›n›n d›fllanmas› ve di¤er yar›s› olan erkeklerle irtibat ve
dayan›flmas›n›n kesilmesiyle sa¤lanmas› mümkün müdür? Ayn› aye-
tin devam›nda bu dostlu¤u sa¤layanlar›n Allah’›n rahmetini kazana-
ca¤› söylenir. E¤er bugün Müslüman oldu¤unu iddia eden toplum-
lardan rahmet kesilmiflse kanaatimce birçok sebebinden biri de bu
ayetin gereklerinin yerine getirilmemesidir.
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Hanefilerden baz›lar› kad›n›n sesinin de avret oldu¤u görüflün-
dedirler.

F›khus Siyre sayfa:400

Bir hadis flöyledir: Ancak ve ancak mahremleriniz olan erkek-
lerle konuflacaks›n›z.

‹bni Kesir 4/355

A⁄ZINDA ÇAKIL TAfiIYLA KONUfiMA

B›rak›n kad›n erkek Müslümanlar’›n arkadafll›k etmesini; ha-
remlik selaml›kla, kad›nlar erkeklerden tamamen soyutlanm›fl ve
kendi aralar›nda konuflan kad›nlar›n sesinin bile erkekler taraf›ndan
duyulmamas› gerekti¤i söylenmifltir. Bu arada çok zaruret olursa
kad›n›n a¤z›na çak›l tafl› al›p sesi tan›nmadan erkeklere -o da zaru-
ret miktar›- bir fleyler söyleyebilece¤i izah›n› yapan daha insafl›-
lar(!) da vard›r.

Camiye gitmesi, tek bafl›na hacca gitmesi, erkeklerle konuflma-
s› engellenen kad›n›n, aybafl› oldu¤u zamanlarda namaz k›lamaya-
ca¤›, Kuran okuyamayaca¤›, oruç tutamayaca¤› izahlar›yla da bu
ibadetleri engellenir. Oysa Allah Kuran’da aybafl› olan kad›nla cin-
sel iliflkiye girilmemesini ister. E¤er Allah aybafl›l› kad›n›n namaz
k›lmas›n›, Kuran okuyup, oruç tutmas›n› istemeseydi hiç flüphesiz
bunlar› da bildirirdi. Fakat aybafl›l› kad›n› pis gören mant›k, –‹srai-
liyat kökenli uydurmalar arac›l›¤›yla– Kuran’a ayk›r› bu uygulama-
y› da dinimize sokmufltur. (‹srailiyat kökenli uydurmalar için 5. Bö-
lümün 10. Maddesine bak›n›z)

Sana kad›nlar›n aybafl› halini sorarlar. De ki: O bir ezad›r.
Aybafl› halinde kad›nlardan uzak durun ve onlar temizle-
ninceye kadar kendilerine yaklaflmay›n.

2-Bakara Suresi-222

Kuran her türlü detay› verirken, Kuran’da olmayan zorluklar›
dine sokarak ilaveler yapanlar kad›n›n namaz k›lmas›n›, oruç tutma-
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s›n›, Kuran okumas›n› aybafl› durumunda engelleyerek, kad›n-erkek
ayr›m› yap›lmadan farz k›l›nan Cuma namaz›na gitmelerini engel-
leyerek, eksiltmeler de yapm›fllard›r. Oysa Kuran’›n dininde ilave
gibi eksiltme de hofl karfl›lanmaz. Kad›n bu kadar kötülendikten
sonra hiçbir fikrine de¤er verilmeyen bir varl›¤a çevrilmifl ve “Ka-
d›nlara itaat eden helak olur.” fleklinde Kuran’dan onay alamayacak
uydurma hadisler, Kuran’›n ahlak›yla ahlaklanm›fl olan Peygambe-
rimiz’e atfen uydurulmufltur.

Kad›nlara dan›flmay›n, onlara muhalefet edin. Kad›nlara muha-
lefet edin, zira kad›nlara muhalefet berekettir.

Kad›nlara Dîni Bilgiler 44,45
Suyuti, Leali II, 147; ‹bn Arrak, Tenzihü’fl fieria II, 210

Kim ki kar›s›na itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme
atar.

‹bn Arrak II, 215

KADIN ‹MAM DA OLUR,
MÜEZZ‹N DE, DEVLET BAfiKANI DA

Kuran kad›nlar›n hiçbir göreve talip olmas›n› engellemez. Ka-
d›n cumhurbaflkan› da , halife de, kad› da, yarg›ç da, imam da, mü-
ezzin de olabilir. Çünkü Kuran’da yasaklanmayan her fley serbest-
tir. Serbestlik as›l olan, yasak ise istisnad›r. Yasak için vahye yani
Kuran ayetine ihtiyaç vard›r. Böyle bir yasak olmad›¤›na göre kad›n
topluma namaz k›ld›r›p imam da olur, tüm milleti yönetecek cum-
hurbaflkan› veya baflbakan da olur... Gerek Müslüman memleket-
lerde, gerek di¤er ülkelerde kad›nlar›n neden devlet yönetiminde
ikinci s›rada kald›¤› tart›fl›lmas› uzun bir konudur. Fakat fluras› aç›k-
t›r ki Kuran’›n dininde buna hiçbir engel yoktur.

Bafllar›na bir kad›n› geçiren bir kavim asla iflah olmaz.

‹bni Hanbel Müsned 5/43,50; Tirmizi Fiten:75
Nesai Kudat:8; Buhari Fiten:18
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Birçok hadis kitab›na girmifl yukar›daki uydurma, Kuran’›n ge-
tirmedi¤i hükümleri kad›n aleyhine uyduran gelenekçiler taraf›n-
dan dinimizin içine sokulmufltur. Tahminimiz odur ki, bu uydurma
Hz. Aifle’nin Cemel olay›nda orduya kumanda etmesi üzerine karfl›
tarafta yer alanlar›n uydurdu¤u siyasi kayg›l› bir uydurmad›r. Bunu
gören Süleyman Atefl flu aç›klamay› yapar: “fiimdi bu hadiste taflla-
nan Hz. Aifle’dir. Peygamber Aleyhisselam gerçekten öyle söylemifl
olsayd›, Hz. Aifle’nin Cemel olay›na kat›lmamas›, Talha ve Zü-
beyr’in de onu bafllar›na geçirmemeleri gerekirdi. Kuran’a ters,
olaylara ayk›r› olan bu hadisin do¤rulu¤u flüphelidir. Di¤er sahabi-
lerin bilmedi¤i ve uygulamad›¤› bir hadis, nas›l din hükmü olur?”
(Süleyman Atefl’in Kuran Tefsiri, 6/399-400)

Siyasi kayg›larla bu tip hadisler uydurup Allah’›n dinine kendi
görüfllerini katanlar Kuran’›n Saba melikesini tarifini de gözard›
ederler. Neml suresi 22. ve 44. Ayetler aras›nda Saba kavminden ve
onlara hükmeden kraliçeleri Saba melikesinden bahsedilir. Ayetle-
rin aç›klamalar›nda Saba melikesinin zekas›n›, topluma do¤ruyu
buldurmadaki becerisini, kavmini tehlikeye atmay›fl›n›, tedbirli yak-
lafl›mlar›n› görürüz. Kad›nlar›n yönetici olamayaca¤›na, kad›nlara
muhalefetin iyi oldu¤una dair yüzlerce gelenekçi hüküm ve uydur-
maya karfl› Kuran’da bu manada tek bir cümleye, tek bir onaya da-
hi rastlanmaz.

Kad›nlara yaz›y› ö¤retmeyin. Dikifli ve Nur Suresini ö¤retin.

‹bnü’l Cevzi, Mevzuat II, 269

Siz bakmay›n bugün gelenekçi ‹slam’› savunup da k›zlar›n› üni-
versiteye sokmaya çal›flanlara! Gelenekçi dinin görüflü yukar›daki
gibidir. E¤er Ehli Sünnet alimlerini dikkate alm›yorsan›z niye hala
Ehli Sünnet olmaya devam ediyorsunuz? Sizin dini anlamada yön-
teminiz nedir? Dini kimden, nereden, neye göre anl›yorsunuz?
E¤er Ehli Sünnet alimlerine sayg›n›z, inanc›n›z tamsa bize k›zma-
y›n. Biz görmezden geldi¤iniz baz› izahlar› da aç›klay›p inanc›n›z›n
gere¤ini yapman›za yard›mc› oluyoruz! Lütfen Sunniyim, Hanefi-
yim diyorsan›z bu izahlar› da unutmay›n, uygulay›n! Bir de flu ko-
nuda lütfen bizi ayd›nlat›n: Ehli Sünnet’e göre kad›n, erkek, kar›fl›k
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olarak oturmak haramd›r. Hatta baz› izahlara göre kad›n›n sesinin
duyulmas› da haramd›r. Peki baflörtülü k›zlar› üniversiteye gönder-
mekle bu k›zlar› harama sokmufl olmuyor musunuz? Üstelik bu k›z-
lar› harama sokmak için eylem bile yap›yorsunuz!

C‹NSELL‹⁄‹ SA⁄LAMA ALMAK ‹Ç‹N
HAD‹S UYDURMA

Kifli kad›n›n› yata¤a davet eder de kad›n kaçarak efli sinirli bir
flekilde gecelerse, melekler o kad›na sabaha kadar lanet eder.

Sahihi Buhari 9/36

Kar›s›n›n cinsel iliflki teklifini reddedece¤inden korkanlar bu
uydurmay› Peygamber’e fatura ederek kar›lar›na “Bak Peygamber
böyle demifl, sak›n bana karfl› gelme” diyerek kad›nlar› bu konuda
da uydurma dinleriyle terbiye etmektedirler. Ezilen kad›n›n boflan-
ma hakk› da elinden al›nd›¤› için tüm zulümlere karfl› kad›n›n hiç-
bir s›¤›na¤› kalmaz.

Bir kad›n kocas›ndan boflan›rsa o kad›na cennet kokusu haram
olunur.

Kad›nlara Dîni Bilgiler sayfa 61

Oysa Kuran’da geçen “Boflanm›fl kad›nlar” tipi ifadeler (2-Ba-
kara Suresi-228, 241) hem kad›n›n erke¤i, hem erke¤in kad›n› bo-
flamas› manas›na gelebilir. Kuran, bir tek erkek boflayabilir demedi-
¤ine göre, demek ki kad›n da erkek gibi aynen bu haktan faydalana-
bilir.

Bir hadis de flöyle der: “Camiye gelirken kokulanan kad›n evine
dönüpte cünüplükten ötürü boy abdesti al›r gibi y›kanmad›kça, Al-
lah kat›nda onun namaz› kabul olmaz.”

Avnül mabül 11/230

Erkeklerin güzel koku sürmesinde sevap bulanlar, ayn› fleyi ka-
d›n yap›p koku sürünce hemen günah diye damgalarlar. Erkek gü-
zel kokudan tahrik olur diye de hemen aç›klama yaparlar. Peki ka-
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d›n erke¤in sürdü¤ü güzel kokuyu koklay›p tahrik olamaz m›? Ma-
dem böyle tahrik sorunu var, neden Allah bu konuyla da ilgili bir
ayet indirip, kad›n›n koku sürmesini yasaklamad›? Cevab› asl›nda
basit: Çünkü Allah bunu yasaklamak istemedi.

NEREYE OTURAB‹L‹R‹Z?

Kad›n›n yeri so¤umad›kça erkek, kad›n›n oturdu¤u yere otur-
mamal›d›r.

Kad›nlara Dîni Bilgiler sayfa 24

Günümüzde de otobüs ve minibüslerde gelenekçi dinin uygula-
y›c›lar›n›n, bu hadisten kaynaklanan hareketleriyle sergiledikleri
komik manzaralara flahit olabiliriz. Asl›nda haremlik, selaml›k ve
di¤er tüm izahlara göre ayn› otobüs ve minibüse binmemeleri ge-
rekenler, baflka ç›kar yol bulamay›p ayn› toplu tafl›ma araçlar›na bi-
nince yine de bu önemli uygulamalar›ndan vazgeçememektedirler.

KADINLARLA ‹LG‹L‹ KONULARDA
KURAN’LA ‹LG‹L‹ BAZI YANLIfi ANLAMALAR

Kuran’›n kad›nla ilgili aç›klamalar›ndaki yanl›fl anlafl›lan bilgiler
ilk insanlar Adem ve Havva ile ilgili konulardan bafllar. Kuran’›n
hiçbir yerinde Havva’n›n Adem’i kand›rd›¤› ve günaha soktu¤u flek-
linde bir izah yoktur. Araf Suresi 11. ve 28. ayetlerin aras›n› okur-
sak Adem ile Havva’n›n her ikisini birden kand›ran›n fleytan oldu-
¤unu görürüz. Bu arada kad›n›n erke¤in kaburga kemi¤inden yara-
t›ld›¤›na dair izah da Kuran’da yer almaz.

Kuran’la ilgili yanl›fl iddialardan biri Kuran’›n erkeklere hitap
etti¤idir. Kuran ayetlerinin %90’dan fazlas› genele; yani erkek ve
kad›n kar›fl›k olarak tüm insanlara veya inananlara hitap eder. Bu-
nun yan›nda sadece Peygamberimiz’e, sadece kad›nlara, sadece er-
keklere hitap eden ayetler de vard›r. Kuran’› insanlara ulaflt›ran
Peygamber’imiz erkektir ve erkekler toplulu¤unun bir alt kümesi-
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dir. Erkeklere hitap eden baz› ayetlerdeki üslup bu nokta gözönün-
de bulundurularak okunursa daha iyi anlafl›l›r. Kuran’› eline al›p
okuyan herhangi bir kifli, Kuran’›n genele hitab›n›, sadece bir cinse
hitap etmedi¤ini rahatça anlar. Kuran’› flark› kitab› gibi okuyan ve-
ya hiç okumayanlar›n bu tip iddialar› hiç flüphesiz cehaletlerinin bir
ürünüdür.

Müslüman erkekler, Müslüman kad›nlar, mümin erkekler,
mümin kad›nlar, itaat eden erkekler, itaat eden kad›nlar,
özü-sözü do¤ru erkekler, özü-sözü do¤ru kad›nlar, sabre-
den erkekler, sabreden kad›nlar, korunup sak›nan erkek-
ler, korunup sak›nan kad›nlar, sadaka veren erkekler, sada-
ka veren kad›nlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kad›nlar,
›rzlar›n› koruyan erkekler ve ›rzlar›n› koruyan kad›nlar, Al-
lah’› çokça hat›rlayan erkekler ve Allah’› çokça hat›rlayan
kad›nlar; bunlar için Allah bir ba¤›fllanma ve büyük bir ödül
haz›rlam›flt›r.

33-Ahzab Suresi 35

Kuran’›n büyük bölümü genele hitap olsa da, bu ayette oldu¤u
gibi Allah’›n kad›n ve erke¤i ayr› ayr› vurgulad›¤› ayetler de mev-
cuttur.

TAR‹HTE ÇOKEfiL‹L‹K

Kuran’la ilgili yanl›fl anlafl›lan di¤er bir konu ise erkeklerin çok-
eflli evlili¤idir. Öncelikle flunun bilinmesi gerekir ki ‹slamiyet çok
büyük bir zaman dilimine, genifl bir co¤rafyaya, çok farkl› iklimle-
re, ufak bir kabileye oldu¤u gibi büyük bir imparatorlu¤a, hem ta-
r›m, hem de endüstri toplumuna, hem savafl hem de bar›fl ortamla-
r›na, apayr› al›flkanl›k ve kültürlerin oldu¤u insanlara gelmifltir. Ku-
ran’›n bu her türlü devir, flart, ortam ve kültüre uyumu ise Kuran’›n
serbestiyet dairesinin genifl olmas›yla sa¤lan›r. Buraya kadar bu ge-
nifl helal dairesinin, geleneksel ‹slam anlay›fl›yla s›n›rlan›p, bir Arap
‹slam’› yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› gördük. Örne¤in belli yörenin k›ya-
feti olan sar›¤›n, cübbenin, sakal b›rakma al›flkanl›¤›n›n dinselleflti-
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rilip; böylece ‹slam’›n her yöreye, flarta, kültüre uyumunun engel-
lendi¤ini gördük. Oysa Kuran’›n verdi¤i serbestiyetlikle herkes
kendi kimonosunu, ceketini, kravat›n›, entarisini giyebilir. Kuran’›n
bu noktadaki özgürlü¤ü Kuran’›n ‹slam’›n›n her bölgeye, her kül-
türe uyumunu sa¤lar. Çokefllilik de aynen böyledir. Çokefllilik ‹s-
lam’›n yasaklamad›¤› bir konudur, yoksa ‹slam’›n emretti¤i veya
tavsiye etti¤i bir konu de¤ildir.

Çokefllilik birçok kültürde, zaman diliminde, özellikle erkeklerin
savaflta ölüp, kad›n-erkek oran›n›n bozuldu¤u zamanlarda kad›nlar›n
da talebi olmufltur. Tar›m toplumlar›n›n birço¤unda çok çocuklu ai-
le, gücün simgesi oldu¤u için, bu toplumlarda kad›nlar›n çocuk ve ev
ifllerindeki yüklerinin hafiflemesi için kocalar›n› evlenmeye teflvik
etti¤i bile görülmüfltür. Unutulmamal›d›r ki çokefllili¤i yaflayan tek
bir erkekken, kad›nlar en az iki kiflidir. Evlilik müessesesi de ortak
bir istek veya ç›kara dayand›¤›na göre çokefllili¤i bir erkek isterken
en az iki kad›n da bunu istemifl, kabullenmifl veya ç›kar› olmufl de-
mektir. Yani çokefllili¤in kimi ortamlarda yasaklanmas›na bir erke¤e
karfl› en az iki kad›n karfl› ç›kacak demektir. Baz›lar› kad›nlar›n iste-
¤i olmadan aile bask›s›yla evlendirildiklerini veya daha sonra boflan-
ma haklar› ellerinden al›nd›¤› için isteseler de ayr›lamad›klar›n› söy-
leyebilir. Bu zulümler bizim konumuz de¤ildir, çünkü bunlar ‹s-
lam’›n de¤il erkek egemen toplumun sonucudurlar. Dinimize göre
evlili¤e kad›n da karar verir, kad›n›n boflanma hakk› da vard›r. Yani
kad›n, kocas› çokefllilik yaparsa veya evlili¤inde yolunda gitmeyen
bir fley olursa kendisi de boflanabilir. Kad›n›n boflanmas›n›n yasak-
lanmas›, kad›n›n evlili¤indeki söz hakk›n›n ailesine verilmesi gibi so-
nuçlar gelene¤in sonucudur, Kuran’›n dininin de¤il. Çokefllilik sa-
dece tar›m toplumlar›nda, Do¤u kültürel ortam›nda de¤il Bat› Av-
rupa’da da kimi flartlarda savunulmufltur. Dünya yak›n tarihinin iki
savafl›n›n sonucunda oluflan ortamda bunun sonuçlar›n› yaflayanlar,
‹ngiltere’nin Daily Mail gazetesindeki bir makalede kad›n say›s›n›n
erke¤e oranla çok artt›¤›n› ve çokefllili¤e izin verilmesinin tek ç›kar
yol oldu¤unu savunuyorlard›. 1949’da Bonn halk›, hem de sosyal ka-
d›n kurulufllar›, ilgili mercilere baflvurarak çok kad›nla evlili¤e izin
veren bir maddenin anayasaya konmas›n› istiyorlard›. Kad›n kuru-
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lufllar›n›n benzer faaliyetleri Fransa’da da yafland›. Daha geriye gi-
dersek 1560’da Fransa Meclisi’nin, Normberete Wastefaya anlafl-
mas›ndan sonra çok kad›nla evlilik konusunda karar ald›¤›n› görüyo-
ruz. Avrupa’da sözde tek han›mla evlilik uygulamalar›n› ve savafllar-
dan sonraki ac› tablolar› de¤erlendiren Avrupal› kad›n yazar Annie
Beasant ise flöyle demektedir: “Bir tek kad›nla evlilik Bat›’da sözde
kalm›flt›r. Gerçekte sorumsuz bir çok evlilik usulü al›p yürümüfltür.
Erkek metresinden b›k›nca savar, o da zamanla hafif kad›n halini
al›r. Zavall› metresin durumu, çok han›ml› bir aile yuvas›ndaki mev-
ki sahibi kad›n›n yan›nda çok ac›kl›d›r. Sokaklar› dolduran binlerce
zavall› kad›n gördü¤ümüzde anl›yoruz ki çokefllili¤e izini kötüle-
mek, Bat›l›lar›n a¤z›na hiç yak›flm›yor. ‹¤fal edilmifl, s›¤›n›lacak bir
yer ve sevgiden yoksun, gayri meflru çocu¤u ile ortada, miras hak-
k›ndan yoksun, herkesin zevkine kurban olup yaflamaktansa bir er-
ke¤in meflru han›mlar›ndan biri s›fat›yla sevgi görüp aile yuvas›nda
yaflamak daha sayg›nd›r.” Sorun da biraz buradan kaynaklan›yor, ka-
d›nlar›n bir k›sm› kendilerini hep üstüne bir kad›n al›nan ilk efl gibi
görüyorlar. Oysa Annie Beasant’›n çizdi¤i tablodaki kad›n›n duru-
muna düflen de bir kad›nd›r. Her durumda han›mlardan çokefllili¤i
çirkin görenler ço¤unluktad›r. Onlar çokefllilik yapmayabilirler,
böyle istekleri olan adamlarla evlenmezler, yapmaya kalkan olursa
ondan boflan›rlar.

KÖPEK ET‹ YEMEK VE ÇOKEfiL‹L‹K

Daha evvel de dedi¤imiz gibi çokefllilik bir serbestiyettir, mec-
buriyet de¤il. Yukar›daki örnekleri vermemizin nedeni çokefllili¤i
savunmak de¤il, kimi durum, flart ve kültürlerde kad›nlar›n da bu-
nu istedi¤ini göstermektir. Kuran’da yaln›z lefl, kan, domuz eti ve
Allah’tan baflkas› ad›na kesilen hayvanlar›n yasakland›¤›n› görürüz.
Bunun d›fl›nda her yiyecek helaldir. Bizim sevmedi¤imiz birçok yi-
yecek, örne¤in köpek eti helaldir. Fakat bizim sevmedi¤imiz köpek
eti Çin’de sevilen bir yemek türünü oluflturur. Ayn› çokefllilik gibi
bize çirkin gelen köpek eti yemek bir baflka yerde, flartta insanlar›n
kabulü olabilmifltir. Dinimizin yasaklamad›¤› her fley helal oldu¤u
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için bize çok garip gelebilecek bir çok helal olabilir. Helal dinen ya-
p›lmas›nda günah olmayan davran›fllar› ifade eder. Yoksa helal di-
nen makbul olan bir davran›fl› ifade etmez. Bu çok önemli noktay›
anlamayanlar dini, yasaklamad›¤› baz› fleyler için, kendi kültürleri-
ne göre elefltirmeye kalkm›fl ve böylece de¤iflik kültürlerde, de¤iflik
zamanlarda büyük kolayl›k getiren serbestlikleri anlayamad›klar›n›
göstermifllerdir. Dinimize göre saç›m›z› yeflile boyat›rsak, bir dave-
te futbol flortuyla gidersek, bir toplulukta sesli bir flekilde yellenir
veya ge¤irirsek bir günah ifllemifl olmay›z. Bu fiillerin günah olma-
mas›n›n sebebi Kuran’›n hiçbir ayetinin bunlar› yasaklamamas›n-
dan kaynaklan›r. Hawai’de flort giyerek dü¤üne gitmek, k›z›lderili
kabilelerinde yeflil gibi renklerle kafay› boyamak, kimi kültürlerde
ge¤irmek, kiminde yellenmek normal karfl›lanabilir. Kuran’›n bu fi-
illeri günah olarak belirtmemesi sayesinde tüm bu ayr› kültürlerde
Müslüman olanlar, kendi kültürleriyle bu noktalarda z›t düflmeden
dinlerini yaflayabilirler. Kuran bu fiillere sahip de ç›kmaz, bu fiille-
ri tavsiye de etmez. Yani “Din köpek eti yiyin” diyor, “Din dü¤ün-
lere flortla gidin” diyor, “Saç›n›z› yeflile boyay›n” diyor, “Yellenin,
ge¤irin” diyor fleklindeki aç›klamalar ne kadar hatal›ysa “Çokefllilik
dinde vard›r” fleklinde dine karfl› yap›lan bir elefltiri, o kadar hatal›-
d›r. Dinin emri, tavsiyesi ayr›d›r, din yasaklamad›¤› için serbest
olan fiil ayr›d›r.

Do¤al flartlarda, savafl olmad›¤› zamanlarda insan nüfusunun bi-
re bir efllemeye yak›n flekilde kad›n ve erkeklerden olufltu¤unu gö-
rüyoruz. Bu da tekefllili¤in insanlar›n genelinin tercihi olaca¤›n›,
çokefllili¤in bir istisna olaca¤›n› tabiat kanunu olarak göstermekte-
dir. Kuran’da Allah, kad›nlar aras›nda adalet yapamazsak tek bir efl-
le evlenilmesini söyler. (4-Nisa Suresi-3. ayet) Böylece kad›nlardan
birini ön plana alacak, di¤er kad›nlar› sömürecek evlilik modeline
yasak getirilir. Baz› durumlarda ailesi ölen k›z çocuklar›na miras ka-
l›r ve baz› erkekler evlilik yoluyla bu maddi serveti ele geçirip yetim
k›z›n mallar›n› çarçur edebilir. Kuran buna benzer durumlar› en-
gellemek için Nisa suresinin ayn› 3. ayetinde “Yetimler konusun-
da adaleti yerine getiremeyece¤inizden korkarsan›z, bu du-
rumda size helal olan kad›nlardan ikifler, üçer, dörder nikahla-
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y›n.”  der. Yani Kuran gerekirse çok evlilik yap›lmas›n›, baflka ka-
d›nlarla evlenilmesini; fakat hiçbir durumda yetim k›zlar›n hakk›na
tecavüz edilmemesini söyler. Bu ayet, gördü¤ümüz gibi, yetim k›z
çocuklar›yla ve onlar›n mal varl›klar›n›n sömürülmesiyle ilgilidir.
Çokefllilik, Kuran’›n genifl serbestiyet çemberinde yer al›r, Ku-
ran’›n tavsiye veya yasaklar›ndan biri de¤ildir. Çokefllili¤i sevmeyen
sevmez, yapmayan yapmaz. Kuran, yaz›m›z›n bafl›nda dedi¤imiz gi-
bi ayr› kültürlerin, ayr› zaman dilimlerinin, hem savafl hem de bar›fl
ortam›n›n, hem tar›m hem de endüstri toplumunun, hem büyük
devletlerin hem de küçük ada halklar›n›n dinidir. Kuran’›n ‹slam’›
tek bir medeniyetin, bir tek endüstri toplumunun, bir tek bar›fl or-
tam›n›n dini de¤ildir. Nas›l Emevi ve Abbasi uydurmac›lar› Kuran
d›fl› ilavelerle dinimizi kendi kabile ve yüzy›llar›na göre dondurup
sakal›, cübbeyi, sar›¤› dine soktularsa, baz›lar› da günümüzün gö-
rüfllerini dine sokma arzusundad›rlar. Oysa Emevi ve Abbasiler
kendi dönemlerinde sakal b›rak›p, cübbe, sar›k giyip, çokeflli bir fle-
kilde evlenebilirlerdi. Günümüzde de sakal trafl› olunup, pantolon,
ceket, kravat giyilip, tek eflle evlenilebilir. Her iki ayr› uygulama da
‹slam’a ayk›r› de¤ildir ve yine her iki ayr› uygulama da ‹slam de¤il-
dir. Bu de¤erlerin hiçbiri ‹slam’›n zaman üstü de¤er ve kurallar sis-
temiyle ilintili de¤ildir. Oysa Allah’› tek bilmek, fakirlere yard›m
etmek, oruç tutmak Kuran’›n emirleri oldu¤u için hem Emeviler’i,
hem Abbasiler’i, hem günümüzü, hem de bizden sonrakileri yü-
kümlü k›lar.

PEYGAMBER‹M‹Z‹N EVL‹L‹KLER‹

Peygamberimiz’in birçok han›mla evlenmesine ve bunlarla ilgili
anlat›lan hikayelere gelince; Kuran’da Peygamberimiz’in hiçbir ha-
n›m›n›n ismi geçmez. Peygamber’in 9 yafl›nda bir k›zla evlendi¤i de
Kuran’da de¤il, uydurmalarla dolu hadislerde geçer. Peygamberi-
miz’in han›mlar›yla ilgili anlat›lanlar›n %99’u hadis kaynakl›d›r. Ya-
ni bu hikayeler do¤ru veya yanl›fl olsalar da güvenilir de¤illerdir.
Peygamberimiz’in uygunsuz bir fley yapmayaca¤› apaç›k ortadad›r.
Kuran’da Peygamber’imiz için “Bundan sonra güzellikleri ne ka-
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dar hofluna gitse de evlenmen sana helal olmaz.” (33 Ahzab Su-
resi 52) diye yasak getiren ayet bulunmaktad›r. Bu ayet inmeden ön-
ce di¤er inananlar için helal olan her fley, Peygamber için de helal-
di. Bu ayetle di¤er insanlara getirilmeyen bir k›s›tlama Peygamber’e
getirilmifltir. Ahzab suresi 28. Ayette ise Peygamberin bir han›m› fla-
yet ondan boflanmak isterse, boflanman›n maddi bedelini karfl›lay›p
boflamas› söylenir. Yani di¤er han›mlar gibi, Peygamber’in han›mla-
r› da kendi gönül r›zalar›yla evlenmifllerdir ve istedikleri an nafaka
al›p boflanabilmektedirler. Kendi döneminin flartlar›, kendi k›smeti
ölçüsünde, Kuran’a ters düflmeden, Peygamber de evlilik yapabilir
ve yapm›flt›r. Bizi alakadar eden her bilgi Kuran’da mevcuttur. Bu-
nun d›fl›ndakilerle din ad›na u¤raflmak abesle ifltigaldir. Peygambe-
rimiz’in elçi s›fat›yla bize getirdi¤i Kuran, dinimizi oluflturur. Uy-
durma hadislerin de kar›flt›¤› kesin olan Peygamberimiz’in özel ha-
yat›ysa ancak o dönemde ve o dönemin flartlar›nda yaflayarak de¤er-
lendirilebilir. Günümüzde hangisinin do¤ru, hangisinin yanl›fl oldu-
¤u belli olmayan hadislerle Peygamber’in özel hayat› hakk›nda tar-
t›flmaya imkan yoktur. Hadis uydurmac›l›¤›n›n b›rakt›¤› kötü miras-
lardan biri de bu gereksiz tart›flmad›r. Kuran’a dönüfl, di¤er hastal›k-
lar› tedavi etti¤i gibi bu yaray› da kapayacakt›r.

KADINLARIN fiAH‹TL‹⁄‹

Kuran’la ilgili gelenekçilerin çarp›tt›¤› konulardan biri de kad›-
n›n flahitli¤i konusudur. Kuran kad›n ile erke¤in flahitli¤ini bir tu-
tar, hiçbir yerde bir erke¤in flahitli¤i iki kad›na eflittir diye geçmez.
Örne¤in zinan›n tespitinde 4 flahit gerekir ve Kuran’da bu flahitler
4 kad›n veya 2 erkek, 4 erkek veya 8 kad›n gibi ifadeler kullan›lma-
dan 4 flahit diye belirtilir. Yani herhangi 4 flahit ifllevi görür, kad›n
erkek ayr›m› yap›lmaz. ‹stisnai, yanl›fl anlafl›lan konu ise Bakara su-
resi 282. ayette, vadeli borçlanmalarla ilgili konuda geçer. Bu ayet-
te borçlar›n yaz›lmas› ve yaz›c› ile flahitlerin bu görevden kaçmama-
lar› geçer. Ayr›ca ayetin sonunda yaz›c›ya ve flahitlere zarar verilme-
mesi gerekti¤i geçer. Görüldü¤ü gibi maddi menfaatlerin söz konu-
su oldu¤u bu konuda flahitlik insanlar›n kaç›nd›¤› bir görevdir. Al-
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lah da bu kaç›n›lan görevi erkeklere yükleyip, iki erkek flahit bulun-
mas›n› söyler. Dikkat edin ayette iki erkek veya dört kad›n flahit bu-
lun diye geçmez, direkt iki erkek flahit bulunulmas› geçer. Böylece
ticaretle daha az u¤raflan ve bask›lara karfl› daha hassas olan kad›n
bu kaç›n›lan vazifeden korunur. E¤er iki erkek bulunamaz ve bir er-
kek bulunursa o zaman bir erkek ve iki kad›n bulunmas› gerekir.
Böylece hem flahit sorunu çözülür, hem olumsuz bir durumun or-
taya ç›k›fl› ihtimalinde bir erkekle bir kad›n›n karfl› karfl›ya kalmas›
önlenip kad›n korunur. Ortaya borcun miktar› konusunda bir yan-
l›fl anlama ç›kt›¤›n› düflünelim. ‹ki flahidin farkl› flahitli¤i durumun-
da kad›n, erkekle karfl› karfl›ya kalacak ve iki taraftan birinin yalan-
c› oldu¤unun kesin oldu¤u bir ortamda yo¤un stres ve bask› alt›n-
da kalacakt›r. Oysa bir erkek, iki kad›n flahitle flahit say›s› üçe ç›k›n-
ca mesuliyet da¤›laca¤› için flahitlikteki stres azalacak ve bask› yap-
mak isteyen art niyetli kimselerin bu sefer iki kifliden birini de¤il,
üç kifliden ikisini kand›rmalar› gerekti¤i için iflleri zorlaflacakt›r. Ka-
d›nlar›n bask›lardan korunmas›n› sa¤layan bu uygulamay› anlama-
yanlar; kad›n› bask›lardan koruyup, kaç›n›ld›¤› belirtilen bir mesu-
liyeti erke¤e yükleyen bu ayeti anlamayarak, bir erke¤in flahitli¤i iki
kad›n›n flahitli¤ine eflittir diyerek Kuran’› çarp›tm›fllar ve evvelki
uydurma izahlar›ndan kaynaklanan bak›fl aç›lar›n› bu alana da sok-
mufllard›r. Oysa bu ayet d›fl›nda Kuran’da geçen di¤er flahitliklerde
kad›n, erkek ayr›m› yoktur. E¤er böyle bir ayr›m olsa Allah bunu ya
her flahitlikle ilgili ayette belirtir, ya da bir erke¤in flahitli¤i iki ka-
d›n›n flahitli¤ine eflittir diye genel bir hüküm koyard›. Böyle bir
hükmün olmamas› böyle bir durumun da olmad›¤›n› gösterir. Ti-
caretle tarihin her döneminde daha az alakal› olan kad›n, ticaretle
alakas›n›n azl›¤› veya bask›ya u¤ramas› sonucu do¤ru flahitlikten sa-
parsa di¤er kad›n›n hat›rlatmas› sonucu bu zorlu¤u aflabilir ve me-
suliyeti paylafl›p mesuliyetini azalt›r. Ayette “Yazana da, flahitlik
edene de zarar vermeyin. Yapacak olursan›z do¤ru yoldan sap-
m›fl olursunuz.” fleklindeki ifadeyi flahide ve yaz›c›ya yap›lan bas-
k›y› ve bu ba¤lamda ayetin mant›¤›n› anlamak için gözönünde bu-
lundurmam›z gerekmektedir.
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KADINLAR DÖVÜLÜR MÜ?

Kuran’da geçen kad›nla ilgili en yanl›fl anlafl›lan ayetlerden biri
de Nisa Suresi 34. ayet olmufltur. Bu ayeti iki yazardan al›nt›larla in-
celeyelim. Prof. Yaflar Nuri Öztürk flöyle demektedir: “Bu ayet er-
keklerin mutlak anlamda üstünlüklerinden de¤il, varl›k yap›lar›nda-
ki bir farkl›l›ktan bahsediyor. O da erkeklerin kad›na “kavvam” yani
koruyucu, kollay›c›, gözetici olmalar›d›r. Ne var ki Kuran ayetlerini,
kad›n› horlamak için pervas›zca tevil eden ve sürekli anlam kayd›r-
malar› yapan ço¤u müfessirler bu kavvam kelimesini hakim, yöneti-
ci gibi Kuran’daki kullan›m›na uymayan anlamlar vererek erkek des-
potizmine gerekçe yapm›fllard›r. Ayn› ayetteki “fadribu” kelimesi
Kuran’da kullan›lan anlamlar›ndan yaln›z bir tanesiyle kay›tlanm›fl
ve emirden hep dövmek ç›kart›lm›flt›r. Bütün tevillerini ve yorumla-
r›n› kad›n aleyhine yapan yaklafl›mlardan zaten baflka bir fley bekle-
nemezdi. Oysa ki, kelimenin di¤er anlamlar› ayetin amac›n› ve dü-
zenlenen konunun maksad›n› çok daha doyurucu biçimde önümüze
koymaktad›r. ‹flin esas› flu ki, Kuran birçok yerde sergiledi¤i kelam
mucizesini burada da sergileyerek, bir tek kelimeyle birkaç alterna-
tifi birden vermifltir. Biraz teknik detay verirsek flunlar› söyleyece¤iz:
“Fadribu” emrinin kökü olan “darb” kelimesinin 30’a yak›n anla-
m›ndan en önemlileri “vurmak, dövmek, huruc(ç›kmak), zehab(git-
mek) ve dolaflmakt›r”. (Bak›n ‹bn Mansur, Lisanul Arab, Darb Mad-
desi) Durum bu olunca konumuz olan ayetteki emri bu anlamlar›n
muhtemel olan herbiriyle de¤erlendirmek gerekmektedir. Buna gö-
re emri ayn› zamanda ifal kal›b›ndan da anlad›¤›m›zda ifade etti¤i
manalar flunlar olur. 1- Onlar› evden ç›kar›n , 2- Onlar› bulunduk-
lar› yerin d›fl›na gitmek zorunda b›rak›n, 3- Onlar› dövün. Kuran
böylece içinde bulunulan duruma ve karfl›lafl›lan flartlara göre bu üç
seçenekten birinin kullan›lmas›n› istemektedir. Ve dikkat edilirse ilk
iki seçenek düzenlenen konuda sonuç almak bak›m›ndan hem insan
psikolojisine hem de hukuk mant›¤›na daha uygundur.” (Yaflar Nu-
ri Öztürk, Kuran’daki ‹slam, sayfa 552-554)

Dr. Edip Yüksel ise ayn› ayetin yanl›fl anlafl›lmas› ile ilgili flu
izahlar› yapar: “Ayette geçen (erricalü kavvamune alennisai) ifade-
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sinin erkekler kad›nlar› gözetir, yahut kad›nlar›n geçiminden so-
rumludur biçiminde çevrilmesi gerekirken gördü¤üm tüm Türkçe
mealler buradan erke¤in kad›nlar üzerinde otoriter oldu¤u anlam›-
n› ç›karm›fllard›r. Nisa 135’te geçen “kavvam” kelimesine “gözeten,
tam yerine getiren, ayakta tutan” gibi anlamlar veren meallerimiz
neden Nisa 34’te geçen ayn› kelimeye “hakim, yönetici” gibi farkl›
anlamlar vermektedirler. 5, Maide Suresi 8. ayette geçen “kavvam”
kelimesine de ayn› flekilde “gözeten, ayakta tutan” anlam›n› veren
meal yazarlar›m›z, neden kad›nlar söz konusu olunca kelimenin an-
lam›n› de¤ifltirip sertlefltirme ihtiyac› hissetmifllerdir? “Kavvam”
kelimesi “kvm” kökünden türer. Bu kökün türevlerinin geçti¤i tüm
ayetleri incelersiniz hiçbir yerde yönetici hakim anlam›n› bulama-
yacaks›n›z. Ayn› ayetteki “badehum” kelimesindeki “ hum” zamiri-
ni sadece erkeklere gönderdi¤inizde anlam flöyle olur: “ Allah, er-
keklerin baz›s›n› baz›lar›na üstün k›lm›flt›r.” Bu anlam kuflkusuz
ayetin içinde bulundu¤u metinle uyuflmamaktad›r. Ancak “ bade-
hum” kelimesindeki “hum” zamirini erkek ve kad›nlardan oluflan
karma bir toplulu¤a gönderdi¤inizde anlam flöyle olur: “Allah, er-
keklerin ve kad›nlar›n baz›s›n› baz›lar›na üstün k›lm›flt›r.” Türk-
çe’ye en uygun çeviri flöyle olabilir: “Allah, her birine farkl› yete-
nekler ve özellikler vermifltir.” Nisa 34 ayetindeki “idribuhanne”
kelimesi “ o kad›nlar› dövün” diye çevrilmifl. Bu kelime üzerinde in-
celemeye geçmeden önce kar› koca iliflkisi üstüne Kuran’›n bir de-
¤erlendirmesini hat›rlatmak isterim. 30, Rum suresi 21. ayette flöy-
le geçer: “Kendileriyle rahatlay›p huzur bulas›n›z diye sizin
için türünüzden efller yaratmas› ve aran›za sevgi ve merhamet
koymas› O’nun ayetlerindendir. Düflünen bir toplum için
bunda iflaretler vard›r.” Görüldü¤ü gibi evlili¤in amac› sevgi ve
merhamete dayal› huzurdur. Herhangi Arapça bir sözlü¤e bakarsa-
n›z bu kelimenin alt›nda uzun bir anlamlar listesini bulacaks›n›z.
Denilebilir ki “daraba” kelimesi Arapça’da en zengin anlama sahip
kelimedir. Arapça’da paray› Daraba yapars›n yani basars›n. Nitekim
“darphane” Arapça, Farsça bileflimi bir kelimedir. Arapça’da greve
gitmek “Drab” t›r. Türkçemizde de vurmak kelimesi ayn› flekilde
de¤iflik anlamlarda kullan›l›r. Tutmak ve çalmak da öyle. Radyoyu
çald›m diyen birisi bu ifadeyle ya h›rs›zl›¤›n› itiraf eder, ya da rad-
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yoyu kulland›¤›n› bildirir. Nitekim “idrib” kelimesi de “ç›k d›flar›”
anlam›na gelir. Kuzey Afrika’da Arapça konuflanlar hala “ Daraba”
fiilinin emir kipini bu anlamda kullanmaktad›rlar. Çok anlaml› bir
kelimeyle karfl›laflt›¤›m›zda uygun olan anlam›n› metnin içeri¤ini,
kullan›fl biçimini ve sa¤duyuyu dikkate alarak seçeriz. Örne¤in 13,
Rad suresi 17. ayetindeki “ Daraba” kelimesini aç›klamak yerine
dövmek olarak anlasayd›k saçma bir sonuçla karfl›lafl›rd›k: “ ‹flte Al-
lah hakk› ve bat›l› böyle döver.” Nisa 34’teki “nufluz” kelimesi de
meallerde flirretlik, itaatsizlik olarak çevrilmifl. Halbuki bu kelime
flörtten bafllayarak gayri meflru cinsel iliflkiye kadar uzanan sadakat-
sizlik ve iffetsizlik anlam›n› da içerir. Nitekim Nisa 34 ayetini dik-
katle inceledi¤imizde bu ikinci anlam›n sözün gelifline daha uygun
oldu¤unu görüyoruz. Nisa 34 ayeti sadakatsiz ve iffetsiz davranan
efline kocas›n›n nas›l davranaca¤›n› ö¤retiyor. Bu uygunsuz tavr›n
bafllang›c›nda koca ö¤üt vermeli. E¤er kad›n baflkas›yla flörte de-
vam ederse kocas› yataklar› ay›rmal›. E¤er bu da yarar sa¤lamaz ve
kad›n ifli zinaya kadar götürürse, o zaman kocas› onu evden ç›kar-
mal›. Erke¤ini kand›rarak evlilik anlaflmas›na ihanet eden bir kad›-
n› dövmek nihai bir çözüm olamaz. Ancak ondan ayr›lmak ameliyat
gibi s›k›nt›l› da olsa bir çözümdür.” (Dr. Edip Yüksel, Türkçe Ku-
ran Çevirilerindeki Hatalar, sayfa 13-20)

Yaflar Nuri yorumuyla beraber “ Darabe” köklü kelimeye iki ay-
r› manas›n› çizgiyle ay›rarak ayeti çevirir ve uygun manan›n düflü-
nülüp, araflt›r›lmas›n› mealinde bize b›rak›r.

Erkekler, kad›nlar› gözetip kollay›c›d›rlar. fiundan ki, Allah
insanlar›n baz›lar›n› baz›lar›ndan üstün k›lm›flt›r ve erkek-
ler mallar›ndan bol bol harcam›fllard›r. ‹yi ve temiz kad›n-
lar sayg›l›d›rlar. Allah’›n kendilerini korudu¤u gibi gizlili¤i
gereken fleyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden
korktu¤unuz kad›nlara önce ö¤üt verin, sonra onlar› yatak-
lar›nda yaln›z b›rak›n ve nihayet onlar› evden ç›kar›n/bu-
lunduklar› yerden baflka yere gönderin. Bunun üzerine si-
ze sayg›l› davran›rlarsa onlar aleyhine baflka bir yol arama-
y›n. Allah çok yücedir, s›n›rs›zca büyüktür.

4 Nisa Suresi 34 Prof. Dr. Yaflar Nuri Öztürk çevirisi
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Edip Yüksel ise yukar›da al›nt›lad›¤›m›z aç›klamalar›ndan sonra
ayeti flöyle çevirir:

Erkekler kad›nlar› gözetmekle yükümlüdür. Zira Allah,
herbirine farkl› yetenekler ve özellikler vermifltir. Nitekim
erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kad›nlar
(Allah’›n yasas›na) boyun e¤er ve Allah’›n korumas›n› em-
retti¤i (onur ve iffetlerini) tek bafllar›na bile olsa korurlar.
Onur ve namuslar› konusunda endifle duydu¤unuz kad›n-
lara ö¤üt verin, yataklar›n›z› ay›r›n, nihayet onlar› ç›kar›n.
Ancak sizi dinleyip vazgeçerlerse onlara karfl› bir yol ara-
may›n. Allah yücedir, büyüktür.

4- Nisa Suresi 34Dr. Edip Yüksel’in çevirisi

KADIN VE M‹RAS

Kuran’› bütünsel olarak de¤erlendirmemek yüzünden kad›nlar-
la ilgili yanl›fl anlafl›lan di¤er bir konuysa miras meselesidir. ‹lk an-
lafl›lmas› gereken mesele, Kuran’a göre mal, para v.b.’nin paylafl›-
m›nda önceli¤in vasiyette oldu¤udur. Kuran’›n bu aç›k hükmünü
geleneksel ‹slamc›lar “Varise vasiyyet yoktur.” fleklinde uydurma
bir hadisle ortadan kald›rma cüretini göstermifllerdir. Kuran’a göre
önce vasiyet ve borçlar halledilir. 5-Maide suresi 106. ayette, 2-Ba-
kara suresi 180. ayette vasiyet yap›lmas›n›n söylendi¤ini görebiliriz.
4-Nisa suresi 11. ve 12. ayette de Allah tavsiye etti¤i paylaflmay› an-
lat›rken, bu paylaflman›n vasiyet ve borçlar›n halledilmesinden son-
ra oldu¤unu söyler. Kad›n ve erkek miras›n› incelerken Kuran’›n
tüm sistemi içinde para ak›fl›n›, maddi iliflkileri anlarsak mirastaki
paylaflmay› daha iyi anlar›z. Kuran’a göre erkek evlenirken kad›na
mehir verir. (Mehir kad›na verilir, kad›n›n ailesine de¤il) Kuran
mehirin miktar›n› belirtmedi¤i için örne¤in maddi ihtiyaç halinde
olan, evini yurdunu terkedip evlenecek olan kad›n yüksek mehir
olarak ev, araba v.b. isteyebilir. Koca aday›yla bu mehirde anlafl›rsa
evlilik olur. Yok kad›n›n durumu iyiyse ve böyle bir mehire ihtiya-
c› yoksa mehir bir yüzük, bir hediye, bir tak› v.b. de olabilir. Kuran

KURAN’IN D‹N‹NDE KADIN-UYDURULAN D‹NDE KADIN 247

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



mehirin uygun bir tarzda verilmesini ister, miktar›n› belirlemeye-
rek birçok konuda oluflturdu¤u esnek ortam› burada da oluflturur.
Mehir iki taraf›n üzerinde anlaflt›¤› bir miktard›r. Fakat her durum-
da erkekten kad›na bir maddiyat transferi mehirle gerçekleflir. Ay-
r›ca Kuran’a göre erkek, kad›n›n ve çocuklar›n geçimini üstlenir.
E¤er boflanma olursa çocuklar›n masraflar›, anne çocu¤u emziri-
yorsa annenin de masraflar›, Kuran’a göre erke¤in yükümlülü¤ün-
dedir. Yani Kuran’a göre erkek hem mehirle hem de kar›s›n›n ve
çocuklar›n›n masraflar›n› karfl›lamakla kad›na yüklenmeyen bu
masraflardan sorumlu tutulur. Dul kalan kad›nlar›n ise ald›klar›
mehir ve di¤er varl›klar› geçinmelerine yeterli de¤ilse, ihtiyaçlar›
varsa uygun tarzda geçindirilmeleri Allah’tan korkan herkesin vazi-
fesidir.(2-Bakara suresi 241) Görüldü¤ü gibi erke¤in paras›, maddi
varl›¤› sürekli bölünür ve üzerinde birçok sorumluluk vard›r. Buna
karfl› Allah, erkek çocu¤a, k›z çocu¤unun iki kat› miras önerir.(4-
Nisa suresi 11) Miras ile ilgili teferruatlar Nisa suresi 11.,12. ve
176. ayette okunabilir. Mirasç› olan anne, baba ise mirastan ikisi de
alt›da bir olarak eflit hisse al›rlar. Görüldü¤ü gibi Allah erke¤in ma-
l›n› bölece¤i, ifl kurmak için sermaye gerekece¤i yafllarda k›z karde-
flinin iki kat› önermektedir. Fakat çocu¤u ölen anne ve babalarda
böyle endiflelerin olmas› pek muhtemel de¤ilken önerilen miras her
birine hem erkek babaya, hem kad›n anaya alt›da birdir.

Kimi insanlar›n flu anda devir böyle, art›k kad›nlar da çal›fl›yor,
o¤lumun han›m› da, kendi de zengin, k›z›m›n kocas› da kendisi de
fakir gibi kendi özel flartlar›n› ifade eden durumlar› oluflabilir. Da-
ha evvel de dedi¤imiz gibi Kuran’da aslolan vasiyettir, tüm bu mi-
ras da¤›t›mlar› vasiyet ve borçlardan geri kalan içindir. Kiflilerin bu
tarz özel durumlar›, özel istekleri varsa vefat etmeden k›zlar›na b›-
rakacaklar› vasiyetle o¤ullar›yla miras› dengeleyebilir ve Kuran’›n
izin verdi¤i bu esneklikten yararlanabilirler. Bu konuda da gördü-
¤ümüz gibi sorun Kuran’a flartl› yaklafl›mlarda ve Kuran’› bütün
olarak kavramaya çal›flmamaktad›r. Yoksa Kuran her konunun en
mükemmel flekilde çözülece¤i flartlar› sa¤lam›flt›r.
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B‹RB‹R‹M‹Z‹N G‹YS‹LER‹Y‹Z

Kuran’›n kad›n-erkek iliflkisi hakk›ndaki hükümlerinde bir yan-
l›fl anlama da cinsel iliflkinin tarlaya tohum ekmeye benzetilmesini
anlamama yüzünden olmufltur. 2-Bakara suresi 223. ayette “Ka-
d›nlar sizin tarlan›zd›r, tarlan›za diledi¤iniz flekilde var›n.” flek-
lindeki aç›klamayla, cinsel iliflkinin her flekilde yap›labilece¤i, bu
konuda hiçbir k›s›tlama olmad›¤› anlafl›l›r. Bu ayet her fleyi k›s›tla-
maya merakl› gelenekçilerin cinsellik alan›n› da k›s›tlamaya çal›fl-
mas› önünde set olmufl bir ayettir. Bu ayete ra¤men Erzurumlu ‹b-
rahim Hakk› gibi baz› gelenekçiler (27. Bölüm’de görece¤iz) cinsel-
lik alan›nda hangi gün cinsel iliflki yap›labilece¤ine kadar teferruat-
lar ve yasaklamalar ile insanlar›n cinsel hayatlar›na da burunlar›n›
sokmufllard›r. Oysa ayet cinselli¤i s›n›rlay›c› görüflleri y›kar. “Tar-
la” kelimesinin Türkçe’de kula¤a kaba gelmesi bizi aldatmamal›d›r.
E¤er “tarla” sözcü¤ü kula¤›n›za kaba geliyorsa “ürün alma alan›”
fleklinde bir tamlamay› ayette ayn› yere koyun: “Kad›nlar›n›z sizin
ürün alma alan›n›zd›r. O halde ürün alma alan›n›za diledi¤iniz
flekilde var›n.” Bu deyim uzun anlat›ml› olsa da ayetin Arapças›n›n
ayn› manas›n› verir.

Topra¤a tohum b›rak›l›nca canl› olan fidan› netice verir, han›-
m›n içine eflinin spermlerini b›rakmas›yla evlili¤in fidan› olan çocuk
ortaya ç›kar. Bu yüzden bu benzetme insanlar› düflünmeye sevke-
den, gereksiz yasaklara set çeken çok güzel bir benzetmedir. Ku-
ran’da bu tip düflündürücü güzel benzetmeler s›kça yap›l›r. Baflka
bir ayette de kad›nla erkek birbirlerinin giysileri olarak tan›t›l›rlar.

Onlar sizin giysileriniz, siz de onlar›n giysilerisiniz.

2-Bakara Suresi-187

KURAN’IN ‹SLAMI’NA GÖRE
KADININ YER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Bu bölümün bafl›nda uydurma hadisler ve mezhepler arac›l›¤›y-
la bedevili¤in kad›na bak›fl›n›n nas›l dine sokulup, kad›n›n; seyahat
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edemez, evde oturmaya mahkum, hiçbir yönetici s›fat› olmayan, er-
ke¤e itaati farzlaflt›r›lan, sesini bile erke¤e duyurmamas› gereken,
kalkt›¤› yere bile so¤umadan oturulamayan.... bir konuma getirildi-
¤ini gördük. Bu zihniyetin oluflturdu¤u kafa yap›s›n›n, Kuran’›n
izahlar›n› çekifltirmesi ve uydurma hadislerle kar›flt›rmas› sonucu
oluflan yanl›fl anlamalar› bunun ard›ndan inceledik. Böylece mez-
heplerin, geleneklerin uydurmalarla dolu ‹slam’›ndan, zihnimizi
ar›nd›rman›n, Kuran’› tam ve sa¤l›kl› anlamak için en önemli flart
oldu¤unu kavrad›k. Sadece ve sadece Kuran’a giderek kad›n›n yeri-
ni anlamaya çal›flt›¤›m›zda sa¤l›kl› sonuca varaca¤›m›za eminiz.

Allah’›n bir k›sm›n›z› bir k›sm›n›zdan üstün k›ld›¤› fleyleri
isteyip durmay›n. Erkeklere kendi kazand›klar›ndan bir
pay, kad›nlara da kendi kazand›klar›ndan bir pay vard›r.

4-Nisa Suresi 32

Ayetten de anlayaca¤›m›z gibi kad›n›n erke¤e, erke¤in de kad›-
na üstün oldu¤u alanlar vard›r. Bir cinsin di¤erine her alanda üs-
tünlü¤ünü savunmak veya her iki cinsin her alanda eflitli¤ini iddia
etmek yarat›l›fl›n kanunlar›yla, akl›n gerekleriyle çeliflen iddialard›r.
Eflitlik sloganlar›yla erke¤e çocuk do¤urtmaya, kad›na savaflta er-
keklerle ayn› vazifeleri yüklemeye kalk›p her iki cinsin farkl›l›klar›-
n› iyi de¤erlendiremezseniz her iki cinse de zulmetmifl olursunuz.
Her iki cinsi de yaratan Allah, her iki cinsin farkl›l›klar›n› ve bu
farkl›l›klara ra¤men (ayn› zamanda farkl›l›klar sayesinde) nas›l
ahenkle bir arada olacaklar›n› (2-Bakara suresi 187. ayetin belirtti-
¤i gibi nas›l birbirlerinin elbiseleri gibi olacaklar›n›) en iyi flekilde
bilir. Yine Kuran’›n mucizevi anlat›m›yla sorarsak: “Yaratan yarat-
t›¤›n› bilmez mi?” Elbetteki Yaratan yaratt›¤›n› bilir ve her fleyi
bilen yarat›c›, mesaj› Kuran’da kad›n- erkek iliflkilerini de her fleyi
oldu¤u gibi en mükemmel flekilde düzenlemifltir. Bu düzenlemeler-
deki mükemmeliyet kimi zaman bir hüküm getirilerek, kimi zaman
ise hüküm getirilmeyerek olmufltur. Kuran’›n her döneme, kültüre,
zamana ve topluma uyumu böylece sa¤lanm›flt›r. Kuran’›n hüküm
getirmesi gibi, gerekmeyen konularda hüküm getirmemesinin mu-
cizeli¤ini kavrayamayan gelenekçi, mezhepçi, kökü Emevi ve Abba-
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silere dayanan zihniyet; bugün gördü¤ümüz dejenerasyonu ne ya-
z›k ki ‹slam ad›na ortaya ç›karm›fl ve genifl kitlelere “‹slam budur”
diye yutturmufltur.

ÜSTÜNLÜK C‹NS‹YETTE DE⁄‹L,
‹Y‹ F‹‹LLER GERÇEKLEfiT‹RMEDE

Kuran’›n genel zihniyetinin ve bedevi zihniyetinin mant›klar›n›n
temelini anlarsak; Kurani izahla, uydurma izahlar› daha rahat ay›rt
edebiliriz. Bunun yan›nda her izah› Kuran’dan teker teker inceleye-
rek konuyu siz de araflt›rabilirsiniz. Örne¤in Müslim’deki namaz›
kad›n›n, kara köpe¤in ve domuzun bozdu¤una dair izah› ele alal›m.
Böyle bir izah› duydu¤umuzda (Kuran’›n temel zihniyetine ayk›r›
oldu¤unu bilmemize ra¤men, iyice tetkik edip tam bir malumata sa-
hip olmak için) Kuran’da böyle bir izah›n olup olmad›¤›n› araflt›r›-
r›z. Kuran çevirilerinin arkas›ndaki fihristlerde abdest, kad›n, kö-
pek,domuz gibi kelimeleri taramam›z iflimizi kolaylaflt›r›r. Kuran’da
bu izah› bulmamam›z bu izah›n uydurma oldu¤unu ilan edebilece-
¤imiz manas›na gelir. Üstelik Kuran’dan abdestin sadece tuvalete gi-
dince al›nmas› gerekti¤ine dair izah› buluflumuz ve Allah’›n hiçbir
fleyi unutmad›¤›, Kuran’›n her detay› verdi¤ine dair ayetleri hat›rla-
mam›z bu kanaatimizi flüphesiz k›lar. Kuran’da, Allah’tan olmayan
bir hükmü Allah’›n hükmü gibi gösterenlerin zalim oldu¤u söylenir.
fiimdi gelenekçi ‹slamc›lara sorular›m›za devam edelim. Siz bu ab-
desti kad›n, köpek, domuz bozar izah›n› yapan Müslim’in ve benze-
rini yapan Buhari’nin, bu izaha dayanan mezheplerin zalim oldu¤u-
nu kabul ediyor musunuz? E¤er kabul etmiyorsan›z, bu izah›n do¤-
ru oldu¤unu mu kabul ediyorsunuz? E¤er her ikisini de kabul etmek
gibi mant›ksal bir çeliflkiye düflüyorsan›z; mezhep imamlar›n›n, Bu-
hari’nin, Müslim’in Allah’a yalan olan göndermelerde bulunup yeni
dîni hükümler oluflturduklar›nda bu hatalar›n›n affedildi¤ine dair
özel bir af oldu¤unu mu iddia ediyorsunuz?

Erkek olsun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim iyi fiiller ger-
çeklefltirirse onlar cennete girecek ve onlar bir çekirde¤in
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s›rt›ndaki tomurcuk kadar bile haks›zl›¤a u¤ramayacaklar-
d›r.

4-Nisa Suresi 124

Erkek olsun, kad›n olsun, her kim inanm›fl olarak iyi fiiller
gerçeklefltirirse onu mutlaka güzel bir hayatla yaflat›r›z ve
onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle mutlaka veririz.

16-Nahl Suresi 97

‹slam’a göre as›l hayat ahiret hayat›d›r. Dünya hayat› k›sa bir
yolculuk, ahiret ise as›l var›lacak yerdir. Gerek yukar›daki ayetler,
gerek di¤er ayetlerde erkek veya kad›n olman›n de¤il, iyi fiiller ger-
çeklefltirmenin üstünlük sebebi oldu¤unu görüyoruz. Kad›n›n do-
¤ufltan dezavantajl› oldu¤unu, cehennemin ço¤unlu¤unu olufltur-
du¤unu iddia eden zihniyet; tüm bu ayetlerle, yani Kuran’la, yani
Allah’›n diniyle çeliflir.
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Peygamberimiz’in vefat›ndan sonra din ad›na yap›lan sapt›rma
ve ilavelerde, kad›nlarla ilgili konular›n özel bir yeri oldu¤unu

bir evvelki bölümde gördük. Kad›nlar›n kapanmas› ise kad›nlarla il-
gili uydurulanlar içinde özel bir yere sahiptir. Bu yüzden kitab›m›z-
da bu konuyu ayr› bir bafll›k alt›nda inceliyoruz. ‹nsan memeli can-
l›lar içinde tek ç›plak do¤an ve tek giyinendir. 7 Araf suresi 22.
ayetten insanlar›n giyinmesinin insanl›k tarihi kadar eski oldu¤unu
ö¤reniyoruz. K›yafet, zamana, toplumun geleneklerine, iklimin
flartlar›na, meslek gruplar›na, makama, mevkiye, yafla ve birçok fak-
töre göre hem toplumlar aras› hem de toplum içi çeflitlilik göster-
mifltir. Baz› toplumlar, Hint-Avrupa ›rk›nda oldu¤u gibi tarih bo-
yunca k›yafetlerinde birçok kere de¤ifliklikler yapm›fllard›r. Baz›
toplumlar ise, Asya toplumlar›nda oldu¤u gibi tarih boyunca k›ya-
fetlerinde çok daha az de¤ifliklikler yapm›fllard›r. Toplum içi k›ya-
fet farkl›l›klar›n›nsa en iyi örneklerinden birisi Osmanl›’d›r. Os-
manl›’da padiflah üç sorguçlu sar›k takarken, veziri azam iki sorguç-
lu, halk ise tek sorguçlu takabilirdi. ‹ki veya üç sorguç halka yasak-
t›. Sarayl›n›n, esnaf›n, tekkecinin, ayr› din mensubu kad›n ve erkek-
lerin bafll›klar›, k›yafetleri, renkleri Osmanl›’da hep farkl›yd›. Bu k›-
yafetlerin farkl›l›¤› kanunlar ile korunurdu. Görüldü¤ü gibi hem
toplumlar aras›, hem toplum içi k›yafetlerin farkl›l›¤›, gelenek ve

22. BÖLÜM

BAfiÖRTÜSÜ VE
KAPANMA
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flartlar›n bu k›yafetleri oluflturmas›, zengin malzemeli bir tarih ve
sosyoloji konusudur.

SORUN GELENE⁄‹N D‹NSELLEfiMES‹D‹R

Daha önce de¤indi¤imiz gibi din ad›na uydurulanlar› inceler-
sek; toplumun belli bir dönemindeki bak›fl aç›s›n›n ve gelenekleri-
nin dinsellefltirilmesinin bunlarda önemli bir yeri oldu¤unu görü-
rüz. Bu gelenekleri dinden ay›rman›n yolu Kuran’dan anlafl›lan ka-
panman›n din oldu¤unu; Kuran’dan ç›kmayan kapanma flekilleri-
nin, izahlar›n din ad›na uydurma, geleneklerin dine sokulmas› ol-
du¤unu bilmektir. fiunu bir daha belirtelim ki geleneklerin bir k›-
yafet oluflturmas›n›n bir mahsuru yoktur. Yanl›fl olan, tarihin belli
bir an›n›n ihtiyaçlar›ndan do¤an ve o toplumu ilgilendiren k›yafet-
lerin, evrensel olan ve binlerce y›ll›k zaman dilimine inmifl olan di-
ne maledilmesidir. Örne¤in, sar›¤› belli bir dönemde erkeklerin k›-
yafetini tamamlayan bir aksesuar, s›caktan koruyan bir bafll›k olarak
erkeklerin tümüne yak›n›n›n giymesi yanl›fl de¤ildir. Yanl›fl olan,
sar›¤›n dinen kutsal bir giyecek olarak giyilmesi, baflkalar›na dîni k›-
yafet diye empoze edilmesi ve Kuran’da hiç bahsedilmeyen bir uy-
gulaman›n sevap diye dine sokulmas›d›r. Görüldü¤ü gibi sorun bel-
li bir toplumun gelene¤i sonucu sar›¤›n tak›lmas› de¤il, o gelene¤in
din olarak takdimidir. Bu temel mant›¤› iyice kavramam›z çarflaf,
peçe, baflörtüsünün nas›l dinsellefltirildi¤ini anlamam›zda ve bu k›-
yafet flekillerini gere¤i gibi de¤erlendirmemizde faydal› olacakt›r.
‹lk önce yapmam›z gerekeni yapal›m ve Kuran’da kapanmayla ilgi-
li geçen tüm ayetleri inceleyip Kuran’›n yani dinin istedi¤i ölçüyü
bulal›m.

Ey ademo¤ullar›! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs
k›yafeti indirdik.

7- Araf Suresi 26

Araf 26’dan ve Araf 22’den avret yerlerini örtmenin ilk insan-
dan beri hem erkek, hem kad›n için örtünmenin minimumu oldu-
¤unu anlar›z. Kad›nlara özel giyinme ile ilgili ise Kuran’da 3 ayet
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vard›r. Bu 3 ayeti incelemek kad›n›n k›yafetinin nas›l olmas› gerek-
ti¤ini, ‹slam’›n neyi söyleyip, neyi söylemedi¤ini anlamam›z› sa¤lar.

KURAN’DA BAfiI KAPAMAK GEÇM‹YOR

Mümin kad›nlara da söyle: Bak›fllar› ölçülü olsun ve cinsel
organlar›n› korusunlar. Süslerini, kendili¤inden görünen-
ler hariç açmas›nlar. Örtülerini yaka aç›klar›na koysunlar.
Süslerini flu kiflilerden baflkas›na göstermesinler: Kocalar›,
yahut babalar›, yahut kocalar›n›n babalar›, yahut o¤ullar›,
yahut kocalar›n›n o¤ullar›, yahut kardeflleri, yahut kardefl-
lerinin o¤ullar›, yahut kendi kad›nlar›, yahut ellerinin al-
t›nda bulunanlar, yahut kad›na ihtiyaç duymaz olmufl er-
keklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar, yahut ka-
d›nlar›n mahrem yerlerini henüz anlayacak yafla gelmemifl
çocuklar. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklar›n› yere
vurmas›nlar. Ey müminler, hepiniz topluca Allah’a tövbe
edin ki kurtulufla erebilesiniz.

24- Nur Suresi 31

Kad›n› kendi zihniyetine göre yaflatmak isteyen zihniyetin çar-
p›tt›¤› ayetlerin bafl›nda bu ayet gelir. Bu ayetteki “h›mar” kelimesi
genifl manal› bir kelime olup örtü manas›na gelir. Eski Arap yaz›la-
r›na bak›l›rsa h›mar›n yere konulan, masaya örtülen veya herhangi
bir örtüyü tarif edebilece¤ini görürüz. H›mar, bafl› örterse baflörtü-
sü olur, masaya konursa masa örtüsü olur. Allah e¤er “h›mar” keli-
mesi ile bafl›n örtülmesini isteseydi “h›marürres” gibi bir vurgula-
ma ile baflörtüsü diyebilirdi: Böylece “res” kelimesi ile bafl bölgesi
vurgulan›r ve örtü kelimesi olan “h›mar” ile beraber baflörtüsü net
bir flekilde anlafl›l›rd›. Nitekim abdest al›nmas›yla ilgili ayette bafl›n
s›vazlanmas› söyenirken, bafl kelimesi Arapça karfl›l›¤› ‘res’ ile vur-
gulan›r.

Üstelik ayette kapat›lacak yerin yaka aç›¤› oldu¤u geçer. Yani
h›mar›n bafl› kapatmas› de¤il, ayette aç›kça yaka dekoltesini örtme-
si istenir. (Yaka aç›¤› manas›na gelen ‘cuub’ kelimesi hem bu ayet-
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te kapan›lacak bölgeyi belirtmek için, hem Hz. Musa’n›n yaka aç›-
¤›na elini soktu¤unu belirten ayetlerde geçer.) “H›mar” kelimesi
s›rf baflörtüsü manas›na gelse bile bu ayetten bafl› örtmek de¤il, yi-
ne yaka dekoltesini kapatmak anlafl›lacakt›. Üstelik baflörtüsünü
Kuran’a maletmek isteyen zihniyet, aç›k bir sapt›rma yaparak “fel-
yedribne” fiilini “sals›nlar” diye tercüme etmeye kalkm›flt›r. Böyle-
ce ayeti okuyan “baflörtüsünü yaka aç›klar›na sals›nlar” fleklinde
okuyacakt›r. Oysa hiçbir flekilde “darabe” kökünden türeyen “fel-
yedribne” fiili “sals›nlar” manas›na gelmez. Bu fiille örtünün yaka
aç›¤›na konulmas› yani kapat›lmas› anlat›l›r. Kuran’da sals›nlar, in-
dirsinler manas›nda “felyüdnine” kelimesi kullan›l›r. Allah böyle bir
ifade kullanmak isteseydi “felyedribne” fiili yerine “felyüdnine” fii-
lini kullanabilirdi. Bu örnek bize gelenekçi zihniyetin, kendi fikir-
lerini do¤ru ç›kartmak u¤runa gere¤inde Kuran’daki kelimelerin
manas›n› kayd›rmaktan çekinmedi¤ini göstermektedir.

Ayette di¤er dikkat etmemiz gereken nokta “süsler” kelimesi ile
neyin kastedildi¤idir. Bizim kanaatimize göre “süsler” kelimesi ile
özellikle “gö¤üsler” kastedilmektedir. Çünkü ayetteki tüm nokta-
larla mant›kl› bir flekilde gö¤üs bölgesinin uyum sa¤lad›¤› kanaatin-
deyiz. Birincisi, ayette yaka aç›klar›n›n kapat›lmas› geçiyor, yaka
aç›klar›ndan ise gö¤üsler gözükür. ‹kincisi, ayette gizlenen süslerin
belli edilmesi için ayaklar›n yere vurulmamas› geçiyor. Ayaklar ye-
re vuruldu¤unda vücutta belli olacak yer özellikle gö¤üslerdir. (süt-
yenin o dönemde icad edilmedi¤ini düflünürsek bu daha da iyi an-
lafl›l›r.) Üçüncüsü, ayetten kendili¤inden görünenler hariç süslerin
kapanmas› söylenmektedir. Ne kadar kapat›lmaya çal›fl›l›rsa çal›fl›l-
s›n özellikle iri gö¤üsler, çeflitli fiziksel hareketlerde, hatta rüzgar›n
esmesiyle elbise yap›fl›nca bile kendini belli edebilir. Ayetten bunun
do¤al oldu¤u anlafl›l›r. Dördüncüsü, ayette süslerin kimlerin yan›n-
da aç›labilece¤i söylenir. Kuran’daki di¤er ayetlerden kad›nlar›n bir
k›sm›n›n iki y›l gibi uzun bir süre çocuklar›n› emzirdi¤ini görüyo-
ruz. Kad›n›n, babas› gibi yak›nlar›n›n yan›nda, çocu¤u ac›kt›¤›nda
ve a¤lad›¤›nda onu emzirmesi gerekebilir. Ayetteki bu aç›klaman›n
özellikle bu konuda kad›nlara büyük kolayl›k sa¤layaca¤› kanaatin-
deyiz. Tüm bu izahlara gö¤üs gibi uyan baflka bir bölge bulunma-
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d›¤› için süslerle özellikle gö¤üslerin kastedildi¤i sonucuna varabi-
liriz. Süsler kelimesinden ziynet, tak› gibi maddelerin anlafl›lamaya-
ca¤› ayetin bütünsel olarak ele al›nmas›yla aç›¤a ç›kar. Çünkü ayet-
te kad›nlar›n süslerini kendi kad›nlar› yan›nda açabilece¤i geçiyor.
Tak› gibi maddeler tahrik unsurundan daha çok hava atma unsuru
olabilir. E¤er bu hava atma olay› engellenilmeye çal›fl›lsayd›, buna
ilk karfl› cins erkekler yerine, ayn› cinsten olan kad›nlar dahil edilir-
di. Ayr›ca ayaklar› yere vurunca hangi ziynet, tak› eflyas› belli olur?
Kendili¤inden gözüken ziynet, tak› ne olabilir? Araf suresi 31’de
ziynet eflyalar›n›n mescid yan›nda giyilebilece¤inin söylenmesi, ta-
k›lar›n cami yan› gibi en kalabal›k yerlerde de teflhir edilebildi¤ini,
yani saklanmas›na gerek olmad›¤›n› gösterir. Görüldü¤ü gibi man-
t›ksal bir elemeyle gidildi¤inde ayetin özellikle gö¤üs bölgesinin
kapanmas›n› vurgulad›¤› anlafl›l›r.

KURAN’DA TESETTÜR KEL‹MES‹ YOK

Günümüzde kad›n›n kapanmas› için kullan›lan “tesettür” ifade-
si de Kuran’da geçmez. ‹slam ad›na etraf›nda bu kadar büyük f›rt›-
nalar kopar›lan bir kavram›n, yani “tesettür” ifadesinin ‹slam’›n te-
mel kayna¤› olan Kuran-› Kerim’de bulunmamas› önemlidir. De-
mek ki “tesettür” kelimesi dîni bir kavram olarak sonradan olufltu-
rulmufltur.

“Ayette geçen “humur” ve onun tekili olan “h›mar” kelimesi ka-
d›nlar›n bafllar›na örttükleri beze verilen özel isim de¤ildir. Her-
hangi bir örtüdür. Bir fleyi örten fleye “h›mar” yani o fleyin örtüsü
denir.” Arapça sözlükler El- Mucem ul Vas›f, El Müncid, Lisan-›
Arap, Tacul Arus’dan “h›mar”›n temel manas›n›n “örtmek” oldu-
¤unu göstermektedir. Anlafl›l›yor ki mezheplerin yorumundan son-
ra “h›mar” kelimesi ile s›rf baflörtüsünün anlafl›lmaya çal›fl›lmas›, bu
sözlüklerde bu kelimenin bir manas›n›n “baflörtüsü” olmas›n› sa¤-
lam›flt›r. Fakat kelimenin temel manas› mezheplerin kelimeleri tah-
rif etmesine ra¤men bu sözlüklerden bile bellidir. Daha evvel aç›k-
lad›¤›m›z gibi ayette kapat›lacak yerin yaka aç›¤› oldu¤u söylenir,
bafltan bahsedilmez. “Arapça’da kad›nlar›n bafllar›na örttükleri fle-
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yin özel ad› “h›mar” de¤il “mikna” ve “nas›yf”t›r. Hangi Arapça
sözlü¤e bak›l›rsa bak›ls›n “mikna(ço¤ulu mekani)” ve “nas›yf›n” ha-
n›mlar›n bafllar›n› örttükleri kumafl›n ad› oldu¤u yaz›l›d›r.”

KURAN’DA ÜN‹FORMA YOK

Kad›nlar›n kapanmas› konusunun daha da iyi anlafl›lmas› için
ikinci olarak Ahzab suresinin 59. ayetini de inceleyelim:

Ey Peygamber! Efllerine, k›zlar›na ve müminlerin kad›nla-
r›na söyle cilbablar›n›(elbiselerini) üzerlerine giysinler. Bi-
linip incitilmemeleri için bu daha uygundur.

33-Ahzab Suresi 59

Bu ayetin anlafl›lmas›nda kilit kelime “cilbab”d›r. “Cilbab”
Arapça’da gömlek, elbise gibi üste giyilen giysileri ifade eden bir
kelimedir. Fakat hiçbir flekilde cilbab; belli bir yerden belli bir yere
kadar örten giysi manas›na gelmez. Gelenekçi ‹slamc›lar›n kimisi
kad›n›n yüzü de dahil vücudunun tümünün örtülmesinin farz oldu-
¤unu, kimisi iki gözü, kimisi tek gözü d›fl›ndaki her yerini örtmesi-
nin farz oldu¤unu, en ›l›ml›lar› ise yüz, eller ve ayaklar d›fl›nda her
yerini örtmesinin farz oldu¤unu savunurlar. Oysa kad›nlar›n kapan-
mas›yla ilgili dinin tek kayna¤› olan Kuran’da aç›klananlar bu iki
ayetle s›n›rl›d›r. Yani kad›nlar›n bafl›n› örtmesi, peçe giymesi ve di-
¤er anlat›lan s›n›rlar Kuran’›n de¤il geleneklerin ve flahsi görüfllerin
dine sokulmas›n›n sonucudur. E¤er Allah böyle kat› s›n›rlar çizmek
isteseydi, bir ayette “Cilbabla; yüzünüz ve elleriniz d›fl›nda her ye-
rinizi örtün” fleklinde bir s›n›rla kapanman›n s›n›rlar›n› çizebilirdi.
Örne¤in abdest ile ilgili ayette Allah, y›kanacak yerleri tek tek say-
m›fl ve “Dirseklere kadar ellerinizi y›kay›n” gibi ifadelerle kesin s›-
n›rlar› koymufltur. E¤er Allah kapanmada da kesin s›n›rlar koymak
isteseydi, bunu en az›ndan bir cümleyle belirtebilirdi. Geçmifl ka-
vimlerin bafl›na gelenleri bile detaylar›yla anlatan Kuran, her fleyi
aç›klad›¤›n› kendisi söyleyen Kuran, e¤er kapanmada s›n›rlar› belir-
lenmifl bir ölçü olacaksa ve bu bir tek cümleyle bile aç›klanabilecek-
se, niye bu cümleyi içermesin? Bu aç›klaman›n olmamas›, hafla Al-
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lah’›n unutmufl olmas›ndan de¤il, bilakis bu tarzda kesin bir s›n›r
koymak istememesindendir. Yukar›daki 33-Ahzab suresi 59. ayeti
ele al›rsak, ayette kesin hatlar› olmayan esnek bir ölçünün oldu¤u-
nu görürüz. Ayetten, üzere al›nan elbiseyle kad›n›n bilinece¤ini,
böylece incitilmeyece¤ini anlar›z. Kad›n namuslu bilinirse, bilin-
memeden dolay› bir incitilmeye u¤ramaz. Baz› insanlar namussuz,
fahifle sand›klar› kad›nlara tak›l›p onlar› incitebilir. Ayet kad›n›n
üzerine elbise al›p bunu önlemesini sa¤l›yor.

Peygamber’in döneminde kad›nlar›n bir k›sm›n›n ç›r›lç›pla¤a
yak›n, gö¤üsleri aç›kta dolaflt›¤›, hatta ‹slam’›n hakimiyetinden
önce putperestlerin Kabe’de hacc› ç›plak yapt›¤› söylenir. (Kurtu-
bi, el Cami-il Ahkamil Kuran 7/189) 33-Ahzab suresi 33. ayetten
de ‹slam’dan önceki cahiliye döneminde kad›nlar›n süslerini aç›¤a
vurdu¤unu anlayabiliriz. Kendi dönemindeki ölçüyü ve fahifle ka-
d›nlar›n aç›kl›¤›n›n derecesini bilen kad›nlar, elbiselerini ona gö-
re ayarlay›p bu tacizden kurtulurlar. Günümüzde de e¤er böyle
bir durum olursa; kad›nlar, kendi yörelerini, geleneklerini, flartla-
r›n› gözönünde bulundurup, kendilerini fahifle tipli kad›nlardan
ay›r›p tacizden kurtulurlar. Burada fluna dikkat edelim; kad›nlar
elbise giyip tan›nmamaktan dolay› oluflan tacizden korunur. Top-
lumda kad›n nas›l giyinirse giyinsin taciz edecek adamlar da ola-
bilir. Ayet namuslu bilinmemeden dolay› oluflan tacizi önlüyor ve
bunu önlerken “daha uygundur” tarz›nda yumuflak ifadeler kulla-
n›yor. Yoksa baz› erkeklerin be¤endi¤i bir kad›n› terbiyesizce ta-
ciz etmesi bu ayetin konusu de¤ildir. Ayetin esnek ve flartlara gö-
re ayarlanacak ifadesinden anlafl›lmaktad›r ki kad›n cilbab›n› (elbi-
sesini) öyle giyecektir ki; ç›plakl›¤›yla fahifle mesaj› verenlerden
ayr›lacak, tan›nacak ve böylece tacizden korunup, daha uygun bir
hareket tarz›nda bulunacakt›r. K›yafet nas›l olmal›d›r sorusu gö-
rüldü¤ü gibi ayetin içinde gizlidir; k›yafet ayetin amac›na uygun
olmal›d›r. E¤er ki amaç yerine s›n›rlar önemli olsayd› ve bunda
kat›l›k gerekseydi, Allah ayeti ona göre indirirdi. Kapanmay› te-
mel olarak bu iki ayet tarif etmektedir. Kapanmay› tarif etmeme-
sine ra¤men, kad›nlar›n giyimine de¤inen son ayetse 24-Nur su-
resi 60. ayettir:
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Nikah arzular› kalmam›fl, hay›zdan kesilen kad›nlar›n süs-
lerini göstermeye çal›flmadan siyablar›n› (giysilerini) ç›kar-
malar›nda kendilerine bir günah yoktur. Sak›nmak için if-
fetli davranmalar› onlar için daha hay›rl›d›r. Allah ‹flitendir,
Bilendir.

24-Nur suresi 60

Bu ayette geçen “siyab” kelimesi de hiçbir flekilde belli bir yer-
den belli bir yere kadar olan bölgeyi kapatan bir elbise manas›na
gelmez. Bu ayetten, belli bir yafla gelmifl kad›nlar›n, k›yafetlerine
daha az dikkat edebilece¤ini anl›yoruz.

SICAKTA BAfiIN ÖRTÜLMES‹ KÜLTÜRELD‹R

Görüldü¤ü gibi Kuran’›n tarif etti¤i kapanmada, ‹slam ad›na
bugün uygulanan kapanma flekillerinin, peçelerin, çarflaflar›n, ba-
flörtülerinin tarifi yoktur. Yani bunlar›n temeli dinimiz de¤il, örfle-
rin, geleneklerin dinsellefltirilmesidir. Peygamberimiz’in dönemin-
de erkek, kad›n birçok kiflinin gelenek olarak bafl›n› örttü¤ü söyle-
nir. K›yafetlerin giyiliflindeki temel sebeplerden birinin s›caktan
korunma oldu¤unu 16 Nahl suresi 81. ayette söylemektedir. S›cak
yörelerde bafl› örtmek, böylece güneflin etkilerinden, günefl çarp-
malar›ndan korunmak birçok s›cak iklimli bölgenin kültüründe var-
d›r. Fakat ne yaz›k ki dinimizde kad›n›n bafl›n›n kapanmas› gelene-
¤i farzlaflt›r›lm›fl, erke¤in bafl›na sar›k takmas› da sar›kl› namaz k›la-
n›n 70 kat daha fazla sevap alaca¤› izahlar›yla dîni bir k›yafete dö-
nüfltürülmüfltür. Oysa ne erke¤in sar›¤›n›n, ne kad›n›n bafl›n› ört-
mesinin Kuran’da geçmemesi, bunlar›n dinsel bir nitelikleri olma-
d›¤›n›n delilidir. Allah isteseydi “Erkekler sar›kla namaz k›ls›n” ve-
ya “Kad›nlar saçlar›n›n tek teli gözükmeyecek flekilde baflörtüsü
taks›n” izahlar›yla konuya aç›kl›k getirirdi.

Günümüzde baflörtüsü için yap›lan flamatay› ve eylemleri gören-
ler Kuran’da geçmeyen bu hükmün ‹slam’›n en temel hükümlerin-
den biri oldu¤unu, Kuran’da ›srarla üzerinde duruldu¤unu sanmak-
tad›rlar. Gelene¤in savunulmas›, radikal hareketlerin karfl› radikaliz-
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mi art›rmas›, baflörtüsünü birçok kere gündemin birinci maddesi
yapm›flt›r. Baflörtüsünü ›srarla savunup eylemler yapanlara, her ey-
lemin, z›tlaflman›n sonunda, u¤runda bu kadar zahmete katland›kla-
r› fleyin, din de¤il de gelenek oldu¤unu anlatmak daha da zorlaflmak-
tad›r. Yap›lan her eylem ak›ll› düflünmeyi, objektifli¤i kenara b›rak-
t›r›p, ak›lc›l›k, Kuran’› samimi de¤erlendirme yerine örfe sahip ç›k-
may›, inad› ön plana ald›rmaktad›r. Baflörtüsü yüzünden okulundan
ayr›lan bir k›za, “Baflörtüsü diye, pardesülü kapanma diye bir fley
dinde yok, sen din ad›na Arap örf ve adetlerine, Emevi ve Abbasi dö-
neminin uydurmalar›na sahip ç›k›yorsun” deyince o k›z sizi ne kadar
objektif de¤erlendirebilir? Bu yüzden hepimiz dinci yobazl›k kadar,
kiflisel hak ve özgürlükleri k›s›tlayan; baflörtüsü, k›yafet yasa¤› gibi
gereksiz uygulamalarla insanlar› radikal çizgilere iten yasaklamac›
kafalarla da mücadele etmek zorunday›z. Çünkü bu kafalar ancak
dinci yobazl›¤›n ve radikalizmin artmas›na sebep olurlar.

KADINLARI POfiETE SOKMA

Kuran’da gerekli malzemeyi bulamayan gelenekçilik , uydurma
hadislerle, uydurma yorumlarla, mezhep izahlar›yla kad›nlar› poflete
sokulmufl flekilde kapatacak malzemeyi türetmifltir. Kuran’da 33-Ah-
zab suresi 52. ayette Peygamber’in, bu ayetin iniflinden itibaren gü-
zelli¤i hofluna giden bir kad›n dahi olsa, art›k evlenmesinin helal ol-
mad›¤› söylenir. Demek ki Peygamber’in döneminde kad›nlar›n k›ya-
fetleri kimin ne kadar güzel oldu¤unu bilmeyi engellemiyordu. Oysa
mezheplerin izahlar›ndaki çarflaftan, peçeden, baflörtüsünden hangi
han›m›n ne kadar güzel oldu¤u nas›l anlafl›labilir? Birçok konuda ol-
du¤u gibi bu konuda da Kuran’›n gözard› edildi¤ini görüyoruz.

Her zaman oldu¤u gibi uydurma hadislerle dolu kitaplardan ise,
ifle gelen hadis al›nm›fl, ifle gelmeyen hadis görmezlikten gelinmifl-
tir. Oysa hadis külliyat›nda Peygamber döneminde kad›n ve erkek-
lerin ayn› kaptan abdest ald›klar› da geçer.(Bak›n Buhari, vudu 43-
Ebu Davud, taharet 39- ‹bni Mace, taharet 36-Nesai, taharet 56)
Abdeste konu yerler ayak, dirseklere kadar eller, yüz ve bafl oldu¤u-
na göre bu hadisten kad›nlar›n erkeklerle kar›fl›k ve bafl› aç›k olduk-
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lar› anlafl›l›r. Oysa gelenekçi ‹slamc›l›k bu hadisi yorumlayarak atar
ve kendi kafas›na uygun di¤er malzemelere sar›l›r. Peki madem ka-
d›n›n sizin söyledi¤iniz flekilde kapanmas›n›n aç›k bir hüküm oldu-
¤unu söylüyorsunuz, niye ayr› ayr› kapanma flekillerini savunuyor-
sunuz? Neden kiminiz peçe farzd›r, kiminiz ise de¤ildir diyor? Ne-
den kiminiz kad›nlar›n elleri gözükemez deyip yaz-k›fl kad›nlara el-
diven giydiriyor da, kiminiz kad›nlar›n elleri gözükebilir diyor? Ne-
den kiminiz çarflaf d›fl›nda hiçbir fleyle kapan›lamaz diyor da, kimi-
niz pardesü ile de olabilir diyor? Hiç flüphesiz kesin s›n›rl› bir hü-
küm olsa, böyle ayr› ölçüler ç›kmazd›. Tüm bu ayr› ölçüler, hüküm-
ler kapanma konusunda geleneklerin, örfün, Emevi, Abbasi döne-
minin kad›na bak›fl aç›s›n›n dinselleflmesinin neticeleridir. Her bir
ayr› kapanma modeli de “Allah’›n iste¤i tam budur.” diye savunu-
lup sanki Allah’›n ayn› konuda befl-on tane ayr› görüflü varm›fl gibi
bir komedi ortaya konulmufltur. Allah’›n kad›nlar›n giyinmesi ko-
nusundaki hükmü yukar›daki 3 ayette bellidir ve bunlardan anlafl›-
lan neyse kad›n›n giyim tarz› öyle olmal›d›r. Verilen esneklik de,
tam bir s›n›r›n olmamas› da muhakkak hikmetlidir. Çünkü Kuran’›
indiren hikmetli olan Allah’t›r ve Allah bu dini yüzlerce y›ll›k za-
man dilimine, apayr› kültürlere, apayr› adetlere, apayr› iklimlere in-
dirmifltir. Ayetlerdeki esneklikler dinimizin her flart ve zaman dili-
mine uyumunu sa¤layan Allah’›n rahmet ve hikmetleridirler. Eme-
viler’in, Abbasiler’in kendi görüfllerini dondurup, Allah’›n görüflü-
nü kendi bak›fl aç›lar›na hapsetmeye çal›flmalar›ndan dinimizi kur-
tarmak hepimizin Allah’a karfl› borcudur.

TEK GÖZ ‹ZAHI

Buraya kadar Kuran’›n kapanma ile ilgili ayetlerini gördük.
fiimdi de gelenekçilerin vard›¤› uçuk sonuçlar› görelim: fiafii ve
Hanbeli mezheplerinde kad›n›n istisnas›z tüm vücudu her zaman
kapanmas› gereken bölgedir (yüz ve eller de dahil). Hanefi ve Ma-
liki mezheplerinde ise bir tek eller ve yüz, o da fitne olmayan ko-
flullarda aç›k olabilir.(Sabuni Tefsirul Ayatil Ahkam 2/154,155) Es
Suddi: “Kad›n gözlerinden birini ve yüzünün aç›k kalan göz k›s-
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m›ndaki taraf›n› kapat›r. Sadece bir göz aç›kta kal›r.” Ebu Hayyan:
“Endülüs’te adet böyle idi. Kad›n›n bir gözünden baflka hiçbir yeri
görünmezdi.”( Ebu Hayyan, El Bahrul Muhit) fiafii imamlar› kad›-
n›n kesilmifl olan t›rnaklar›na dahi bakmay› yasaklam›fllard›r.(‹bni
Hacer el Heytemi, ‹slam’da Helal ve Haramlar 2/13) ‹slam’›n kad›-
na farz k›ld›¤› örtünme kad›n›n yüzünü de içine almaktad›r.(F›khus
siyre sf:240) Kad›n›n, yabanc› erke¤in gö¤süne, s›rt›na, baca¤›na
lezzet korkusu olmasa bile bakmas› caiz de¤ildir. Yüz ise fitne aç›-
s›ndan ayaktan, saçtan ve bacaklardan daha ileridedir. Bu k›s›mlara
bakmak ittifakla haram oldu¤una göre, yüze bakmak da evveliyetle
haram olmas› gereken bir fiildir. (Sabuni, Revai 2/156)

Gelenekçilikte var›lan uçuk sonuçlar saymakla bitmeyecek kadar
çoktur. Yukar›da gördü¤ümüz gibi b›rak›n kad›n›n komple kapan-
mas› gerekti¤i, kad›n›n kesilen t›rna¤›n›n bile görülemeyece¤i iddi-
alar aras›ndad›r. Tüm bu izahlar› yapan gelenekçilerin sanki dinin
tek kayna¤›n›n Kuran oldu¤unu kabul ediyorlarm›fl gibi “h›mar” ke-
limesini ve ayetleri çekifltirip, Kuran’› kendi kafalar›ndaki modele
örnek gösterme çabalar› flafl›lacak bir tutumdur. As›l sorun kad›n›n
kalkt›¤› yere oturulamayaca¤›n›, hiçbir yönetici vasf› olmad›¤›n›, er-
ke¤in kölesi gibi olmas› gerekti¤ini, kad›nlar›n ço¤unun cehennem-
lik oldu¤unu zanneden zihniyette olmakt›r. Baflörtüsü ve di¤er ka-
panma çeflitleri kitab›n 21. bölümünde gördü¤ümüz zihniyetin so-
nucudur. Fakat günümüzde baflörtüsünün özel bir yer kazanmas›
mevcut gösteri ve eylemlerin neticesidir. Yoksa baflörtüsünün kad›-
n›n kalkt›¤› yere oturulamayaca¤› izah›ndan bir fark› yoktur. Baflör-
tüsünün bu kadar tart›fl›lmas› ça¤›m›za mahsustur. Çünkü uydurma-
lar›n ortaya at›ld›¤› ilk dönemlerde tart›flma konusu “Kad›n›n hangi
bölgelerinin d›fl›ndaki yerler gözükebilir?” fleklindeydi. Tart›flma
“Tek göz mü, çift göz mü, tamamen peçe ile mi?” fleklindeydi. Bu
dönemde kad›nlar› tamamen kapatanlar›n ço¤u baflörtüsü de¤il, çar-
flaf gibi tepeden t›rna¤a örtüleri kullan›yorlard›. Görüldü¤ü gibi ba-
flörtüsünü “h›mar” kelimesiyle aç›klamaya kalkmak yeni bir gayret-
tir. Daha eski y›llarda “h›mar”› peçe fleklinde tan›mlama gayretleri,
bugünkü baflörtüsü gayretlerinin önündeydi! Asl›nda Kuran bu
izahlar›n hiçbirine geçit verecek izahlar içermez. Yoksa Kuran kesi-
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len t›rna¤›n›z› göstermeyin mi diyor? Kuran peçe ile yüzünüzü ör-
tün mü diyor? Kuran’da saç›n›z›n tek telini göstermeyin deniyor
mu? Saç›n kapanmas›na dair bir aç›klama var m›? Peki, bafl›n›z› ör-
tün diye hiçbir ifade var m›? Madem ki Kuran’da tüm bu izahlar yok
samimi bir flekilde Kuran d›fl› kaynaklar› kullan›p bu uygulamalar›
ç›kard›¤›n›z› itiraf edin. Kuran’›n kad›nlar›n giyimiyle alakal› 3 aye-
ti de, di¤er izahlar da ortadad›r. Hiç olmazsa kendi fikriniz içinde sa-
mimi olun, Kuran’› çekifltirmeyin. Ayr›ca flunu da belirtelim ki Ku-
ran’da namaz k›yafeti diye ayr› bir k›yafet yoktur. Baflörtüsü, peçe,
çarflaf diye dinimizde bir fley olmad›¤›na göre, elbette ki namazda da
bunlar› giymenin bir mecburiyeti yoktur.

FUTBOL OYNAYAN ERKEKLER
SEYRED‹LEB‹L‹R M‹?

Gelenekçiler kad›nlar›n kapanmas› ile ilgili bu izahlar› yapar-
ken, erkekler için de Kuran’da olmayan birçok zorluk getirmifller-
dir. Erke¤in diz ile göbek aras›n› örtmesinin farz oldu¤u kimi mez-
heplerin uydurmas›d›r. Gerçi Peygamber’in bald›r›n›n gözüktü¤ü-
ne dair de hadis vard›r ama, baz› mezhep imamlar› öbür hadisi be-
¤enip erke¤in bald›r› ile dizinin aras› gözükemez demifllerdir. Üs-
telik erkeklerin birbirinin diz ile göbek aras›na bakmas›n›n da ha-
ram oldu¤una kanaat getirilmifltir. Bu izaha göre futbol, basketbol
gibi erkeklerin flortla oynad›¤› oyunlar› da seyretmek haram olur.
Türkiye’de yayg›n olan Hanefi mezhebinin koyu savunucusu tele-
vizyonlar, kendi mezheplerine göre haram olmas›na ra¤men; fut-
bol, basketbol gibi sporlar›n maçlar›n› hiç çekinmeden göstermek-
tedirler. Bu da bizce bu gruplar›n kendi inançlar›nda ne kadar sa-
mimi olduklar›n›n bir göstergesidir! Erkeklerin sar› ve k›rm›z› gi-
yemeyece¤i de yine mezheplerin ‹slam’›n›n uydurmalar›ndan biri-
sidir.(Bak›n Müslim libas 27 ve Miflkat 2/1247) Erkeklerin parlak
olanlar›n›n peçe giymesi gerekti¤i izah› da gelenekçi eserlerdeki bir
izaht›r. Sakal konusunda yap›lan izahlar ise tam bir felakettir. Diye-
biliriz ki kad›nda nas›l baflörtüsü uydurma bir dîni sembole dönüfl-
türülmüflse, erkekte bu sembolün bir karfl›l›¤› varsa o da sakald›r.
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Sakal b›rakmak sünnet, baflörtüsü farzd›r izahlar› yap›labilir, ama
sakal› b›rakmaya sünnet diyenler garip bir mant›kla kesmeye haram
demifllerdir. Türkiye’ye hakim olan en büyük mezhep Hanefili¤e
ve di¤er mezhepler Maliki’ye, Hanbeli’ye göre sakal› kesmek haram
görülmüfltür. (Halil Günenç, ‹slam’da K›l›k K›yafet ve Örtünme
sf:177) Tabi ki di¤er uydurmalar gibi erkeklerin sakal b›rakmas› ge-
rekti¤ine dair bir izah Kuran’da yer almaz. Fakat mezheplerin ‹s-
lam’›n› savunanlar: “Allah sakal ç›kar›yor, sen kesiyorsun. Sonra Al-
lah yine sakal ç›kar›yor, sen Allah’la savafl›p bir daha kesiyorsun...”
gibi enteresan aç›klamalarla sakal› kesmenin, Allah’la savaflmak an-
lam›na geldi¤ini halka anlatmaktad›rlar. Allah’a flükür ki Allah kita-
b› Kuran’da her türlü detay› verdi ve böyle saçma uygulamalar› sa-
vunan f›k›h ve hadis kitaplar›na bizi muhtaç etmedi. Ne mutlu Ku-
ran’›n yeterlili¤ini anlayanlara. Ne mutlu Kuran’a güvenenlere.

Kendilerine okunmakta olan kitab› sana indirmemiz onla-
ra yetmiyor mu?

29-Ankebut Suresi 51
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Kitab›m›zda Kuran d›fl› kaynaklar›n neden din olamayaca¤›n›
anlatma gayretindeyiz. Bunu yaparken özellikle mezhepler ve

hadisler arac›l›¤›yla yap›lan tahribat› belgelemeye çal›fl›yoruz. Bu
bölümde farkl› olarak mezhep ve hadislerde bile yer almamas›na
ra¤men, kimi cahillerce din san›labilen hurafeleri ve bu hurafeleri
dinci k›l›kl› adam veya yay›nevlerinin sahiplenmesiyle dinimizde
yap›lan tahrifat› göstermeye çal›flaca¤›z.

EVL‹YALARDAN MEDET UMMA

Evliya diye bilinen kimselerin mezarlar›nda ip ba¤lamak, mum
yakmak, tel çekmek en s›k rastlanan hurafelerdir. Bir yazar flahit ol-
du¤u trajikomik olay› flöyle anlat›r: “ Bir Bursa gezisinde Osman
Gazi türbesinin ve itfaiye kulesinin bulundu¤u tepeye ç›km›flt›m.
Etraf› demir korkuluklarla çepeçevre sar›l› tepede bir bank›n üzeri-
ne oturmufl, flehrin o güzelim manzaras›n› seyrediyordum. Bir ara
korkuluklar›n yan›nda kümelenmifl bir grup kad›n›n yamaçtan yük-
selen a¤açlar›n dallar›na bezler ve ipler ba¤lad›¤›na tan›k oldum. O
kubbeli mubbeli türbeleri b›rak›p da neden bu a¤aca dadand›klar›-
n› merak ederken söz konusu a¤ac›n el yetiflmesi mümkün olmayan,
hatta kufllar›n bile zor konaca¤› dallar›n›n üzerinde de birtak›m bez
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parçalar› bulundu¤unu görünce hayretler içinde kald›m. Merakla
sa¤a sola sordum. Bir bilen ç›kmad›. Yamaçtaki a¤açlar›n zirvesine
o bezlerin nas›l tak›ld›¤›n› kimse aç›klayamad›. Sonunda o bölgenin
yerlilerinden biri do¤ru aç›klamay› yapt›. Me¤er eskiden iftar ve sa-
hur zamanlar›n› bildirmek için otuz metre ötedeki itfaiye toplar›
kullan›l›rm›fl. Bu toplar›n a¤z›na s›k›flt›r›lan bez parçalar›n›n bir k›s-
m› yamaçtaki a¤açlar›n dallar›na çarp›p tak›l›rm›fl. Böylece türbele-
ri ziyarete gelen kad›nlar taraf›ndan evliya türbesi oldu¤u zannedil-
mifl ve ip ba¤lanmaya bafllanm›fl. fiimdi buraya gelen kad›nlar, bu-
rada büyük bir evliyan›n yatt›¤›na ve dualar›n kabul edildi¤ine ina-
n›yorlarm›fl!” Ne yaz›k ki günümüzde böyle garip adetli, mumlu,
bezli türbe ziyaretlerini yapanlar kendilerini “ inançl›” diye adlan-
d›r›yorlar. Halk›n bir k›sm› da bu tarz, ‹slam’a z›t davran›fllar sergi-
leyenlerin “inançl› kifli” oldu¤una inan›yor. Oysa bu inanç her ney-
se Kuran’›n inanc› olmad›¤› kesindir. Bu tarz fiilleri sergileyenler,
Kuran’› üfürük kitab› gibi de¤erlendirirken, ›sl›k çalma, gece ayna-
ya bakma tipindeki yasaklar› dîni bir hüküm, dînin bir gere¤i san-
maktad›rlar.

Dine sokulan ve dinin bir parças› olarak gösterilen bu hurafele-
ri, bunlar› savunan kaynaklardan ö¤renmek istiyorsan›z size Pamuk
yay›nevinin “Kuran-› Kerim’in Havas ve Esrar›” kitab› ile Kudret
fiandra’n›n derledi¤i “ Dert Sizde, Derman Bende, fiifa Reçeteleri”
kitab›n› öneriyoruz. Gerek yay›nevi, gerek kitab›n ismi, gerek yaza-
r›n kimli¤i kitaplar›n dîni kimlik kazanmas›na sebep olmaktad›r.
Zaten binlerce hurafe ile dinin zorlaflt›r›ld›¤› yetmiyormufl gibi,
“dîni özel bilgiler” gibi takdim edilen hurafeler, Kuran’›n güzel di-
nini tan›mayanlar›n dîni; saçma, mant›ks›z, uydurma sanmalar›na
sebep olmufltur. Size yüzlerce hurafeyi sayamayaca¤›m›z için, bu iki
kitaptan on örnek hurafeyi yazmakla yetinece¤iz. Bu hurafelerde
Allah’›n mübarek kelam›, rehberimiz Kuran’›n surelerinin nas›l
kullan›ld›¤› ayr› bir ibret vakas›d›r:

1. Örnek Hurafe: Rum suresinde geçen bu üç ayeti kerime ile,
Es Saffat suresindeki bu üç ayeti kerimeyi okumay› adet haline ge-
tiren kimselerin denizler, yahut da çöllerdeki kumlar kadar günah›
olsa yine de Cenab› Hak ba¤›fllar derlerdi. Bir kimse bu surenin ta-
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mam›n› a¤›z k›sm› dar olan cam bir kap içerisine yazar ve hasta ol-
mas›n› istedi¤i kimsenin evine b›rak›rsa, o evde bulunanlar›n tama-
m› derhal hastalan›rlar. Hatta o eve, evin yabanc›s› olan bir kimse
dahi girse derhal hastal›¤a yakalan›r...

2. Örnek Hurafe: Sanc›dan k›vranan bir hasta üzerine Mücade-
le suresi okunursa sanc›s› geçer ve tatl› tatl› uykuya dalar. Gece ve
gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse h›rs›zlara karfl› koru-
nur. Surenin tamam› bir ka¤›t üzerine yaz›l›p herhangi bir mahsul
üzerine at›l›rsa, o mahsul her türlü haflerenin tahribat›ndan kurtu-
lur, bolluk ve bereket meydana gelir.

3. Örnek Hurafe: Bir kimse Maun suresini ev eflyas› üzerine
okuyup üfürse, k›r›lmaktan ve kaybolmaktan kurtar›lm›fl olur. Bu
surenin okunmas›n› al›flkanl›k haline getiren kimsenin sözü her yer-
de geçerli olur. Hiç kimse bir dedi¤ini iki edemez.

4. Örnek Hurafe: Para biriktirip zengin olmak isteyenler her
namaz›n sonunda Humeze suresine devam etmelidirler. Bir kimse-
yi teflhir etmek için de 101 adet biber üzerine okunup, niyet edile-
ne yak›l›r.

5. Örnek Hurafe: S›k s›k hamamc› olan kimseler, bir flap üzeri-
ne Tar›k suresi’ni okuyup, yast›¤›n alt›na kor ve bu flekilde uyudu-
¤u taktirde hamamc› olmaktan kurtulur.

6. Örnek Hurafe: Basur hastal›¤›na yakalanan kimse namazla-
r›n sonunda Ala suresini yedifler defa okursa hastal›¤› geçer. Cuma
ezan›nda yazd›r›p üzerine alan, k›skançl›k, nazar ve sihre karfl› ken-
dini korur.

7. Örnek Hurafe: Felak suresini bir ka¤›t üzerine bafltan sona
yaz›p, ay›n son Cumartesi günü günefl do¤madan ve yedi kuyudan
al›nacak, günefl görmemifl kuyu suyuna çivit mürekkebi ile yaz›l›p
silinerek, herhangi bir düflman›n üzerine, 41 kere de kap› efli¤ine
okunarak, o evde geçimsizlik ç›kmas›na ve ayr›lmalara sebep olu-
nur.

8. Örnek Hurafe: Bir çirifle 7 ilmik at›l›r. Birinci ilmi¤e ..., ve
yedinci ilmi¤e Sure-i Kevser okunur. Her dü¤ümde: “Yarabbi fila-
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n›n flehvetini, cinsel organ›n› akl›n› fikrini 360 beden azas› ile 72
endam› ile ba¤lad›m ve dü¤ümledim.” Bu çirifl rüzgara karfl› as›l›r.
‹cap etti¤inde çözmek için kaybolmamas› da flartt›r.

9. Örnek Hurafe: ‹çinde 17 Mim harfi bulunan Ayetel Kürsi’yi
yine bir çirifl al›p bakire bir k›za 17 kez dü¤ümlenecek flekilde ilmik
att›r›l›r. Her ilmi¤e 10 adet Ayetel Kürsi okunur... Kimin için ni-
yetleniyor, ne için isteniyorsa “ Ya Rabbi falan›n flehvetini, dilini ya
da yolunu ba¤l›yorum. Ayetel Kürsi’deki ‹smi Azam›n ve esma-i
ilahiyenin yüzü hürmetine dü¤ümledim.” diyerek bakire k›za bir
dü¤üm att›r›l›p, iflaretle hiç konuflmadan 17 ilmik böylece dü¤üm-
lenir ve 170 adet Ayetel Kürsi okunmufl olur. Bu okunmufl çirifl ka-
ranl›k bir yerde a¤›r bir tafl alt›na konarak muhafaza edilir.

10. Örnek Hurafe: Erkekli¤i ba¤l› bir flahs›n çözülmesi için; te-
miz bir ka¤›da Ayetel Kürsi, di¤er bir ka¤›da da Sure-i Haflr’›n son
dört ayeti ile Amener Resuli ayeti kelime olarak ayr› harf harf yaz›-
l›r. Ayetel Kürsi sa¤ kola, di¤er yaz›l› Amener Resuli ve Hafl›r Su-
resi sol kola ba¤lan›r. Sonra hiç kullan›lmam›fl bir baltan›n deli¤in-
den ba¤l› erkeklik uzvunu geçirip ifler...

KURAN ÜFÜRÜK K‹TABI DE⁄‹LD‹R

Kuran’›n bu istismar edilifli Edip Yüksel “‹lginç Sorular” kita-
b›nda benzer örneklerle anlat›l›r ve devam›nda flöyle der:

Kuran

Bizleri do¤ruya ulaflt›ran bir rehber (Huda)
Yolumuzu ayd›nlat›c› bir ›fl›k (Nur)
Do¤ruyu yanl›fltan ay›ran bir ölçü (Furkan)
‹htilaf içinde bocalayanlara bir delil (‹lim)
Tüm befleriyet için bir mucize (Ayet)
Kalplerinde manevi hastal›k bulunanlara bir ilaç (fiifa)
S›k›nt›daki müminlere bir müjde (Büflra)
Tüm insanlara bir ö¤üt ve hat›rlatma (Zikr)
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Her fleyi detayl› olarak aç›klayan bir yasa (Mufassal)
Düflünenlere bir bilgelik kayna¤› (Hikmet)
Her fleyi aç›klayan bir kitap (T›byan)
Hakl›y› belirleyen bir kan›t (Beyyine)
Müminler için bir ba¤›fl (Rahmet)
Geride kalmay›p ilerlemek isteyenler için bir uyar› (Zikra)
Akleden müminler için apaç›k bir kitap (Kitabul Mümin)
Adalet arayan toplumlar için evrensel bir yasa (Hüküm)
Peygamber’in risaletini devam ettiren ölümsüz bir elçi (Resul)
Birbirine düflmüfl insanlar› birlefltirici bir ip (Hablullah)
Müslümanlar için k›yamete dek yaflayan bir önder (‹mam)
Dirileri uyars›n diye gönderilen bir kitap (Kuranun Mübin)

‹flte böyle nitelikteki bir Kitab’›n tüm bu niteliklerini gizlemek
ve amac› d›fl›nda kullanmak için insanlardan ve cinlerden olan fley-
tanlar elele vermifller ve ne yaz›k ki bu fleytani tuzaklar›na insanla-
r›n ço¤unu düflürmüfllerdir. ‹nsanlar› ortak kofluculu¤un ve zulmün
karanl›¤›ndan Allah’a imana ve adaletin ayd›nl›¤›na ç›karacak bir
rehber olan Allah’›n kitab›n› yüzy›llard›r sahtekarlar ve cahiller bir
aspirin veya bir merhem gibi de¤erlendirmifl ve mikroplu üfürükle-
riyle istismar etmifllerdir. Allah’›n yüce kelam›n› basur, ishal, kab›z-
l›k gibi hastal›klar› iyilefltirmede büyüvari yöntemlerle kullanarak
Kuran’a hakaret eden ve uydurduklar› yalanlar› Allah ad›na halka
yutturan üfürükçüler ve muskac›lar toplumumuza çok büyük zarar-
lar vermifllerdir.

1-De ki: Sabah›n Rabbine s›¤›n›r›m.

2-Yaratt›klar›n›n kötülü¤ünden

3-Çöktü¤ü zaman gecenin kötülü¤ünden

4-Dü¤ümlere üfürenlerin kötülü¤ünden

5-Ve k›skand›¤› zaman k›skanan›n kötülü¤ünden.

113- Felak suresi 1-5
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Allah dü¤ümlere üfürenlerin kötülü¤ünden, bu tip büyüvari ha-
reketlerin kötülü¤ünden kendisine s›¤›nmam›z› Kuran’da söyler-
ken, Kuran’› üfürme, dü¤ümlere üfleme gibi yollarda kullanmak ne
yaman bir çeliflkidir! Uyduruk karelerde sureleri ve Arapça harfleri
kullanarak yaz›lan muskalara, t›ls›mlara, efsunlara kudsi, mübarek,
dîni bir hava verilmifl ve din nam›na özellikle halk›n cahil kesimle-
ri yüzy›llard›r kand›r›lm›flt›r. Kuran’›n musikisi yerine manas›, üfü-
rülmesi yerine okunmas›, ölülere hitab› yerine canl›lara hitab› as›l
olmad›kça bu kaos, bu rezalet ne yaz›k ki devam edecektir.

EVL‹YA ALDATMACASI

2- Bu kitap onunla uyarman için ve inananlara hat›rlat›c› olarak
indirildi. Öyleyse bundan dolay› gö¤sünde bir s›k›nt› olmas›n

3- Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan baflka evliya-
ya(dostlara) uymay›n. Ne kadar az hat›rl›yorsunuz?

7- Araf Suresi 2-3

Allah Kuran’a uymam›z› ister. O’ndan baflka evliyaya uymama-
m›z› söyler. Oysa günümüzde hurafelerle dolu bir çok kitab›n yaza-
r› Kuran’da kullan›lan “evliya” kelimesiyle isimlendirilip kitaplar›
Marifetname(bir sonraki bölümde inceleyece¤iz) diye, ilmihal kita-
b› diye, hadis, tefsir, mezhep kitab› diye sat›lmaktad›r. Kuran’›n in-
sanlar›n uydu¤u yanl›fl adres olarak evliyay› göstermesi ve günü-
müzde Kuran d›fl› kaynak ve insanlara uyanlar›n bu kaynak ve ya-
zarlar› Kuran’da geçen ayn› kelimeyle isimlendirmeleri ilginçtir.
(“Evliya” Arapça’daki “veli” kelimesinin ço¤ulu olup “dostlar” de-
mektir.) Kuran’›n kelimeleri bu flekilde kullanmas›na ra¤men mez-
hepçi zihniyet kendi mezhep büyüklerinin evliyal›k delillerini gös-
tererek(!) (Kuran’›n bu tarz kullan›m›na karfl›n mezhepçi literatür-
de evliya kelimesi insanüstü, adeta süpermen kifli manas›nda kulla-
n›l›r) onlar›n eserlerinin de dinin kayna¤› oldu¤unu ispatlamaya
gayret eder.

Para için önüne geleni basan yay›nevleri, akl›ndan her geçeni
yazan yazarlar, bunlar› rekortmen yapan cahil al›c›lar, Kuran’› reh-
ber yerine üfürük uygulay›c›s› yapanlar oldukça, halimiz bakal›m ne
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olacak!.. Hele bir de bu üfürükçüleri din adam›, hoca sananlar yok
mu!.. Bu üfürükçülere gidip muskas›na, göbe¤ine efsunlu dualardan
yazd›r›p medet umanlar... Bunlara paralar› verip flifa isteyenler, fa-
kat Allah yolunda zekata geldi mi üfürü¤e harcad›¤›n›n yar›s›n› har-
camayanlar... Kurflun dökmeye üflenmeyip, namaz söz konusu ol-
du¤unda üflenenler... Kuran’› 40 bohça içinde duvarda tutup, eline
al›p manas›n› anlamak, hayat›n rehberi yapmak için okumayanlar...
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Kuran evde bohçalar içinde sar›l›, okunmadan dururken dini ya-
y›nlar ad› alt›nda öyle kitaplar sat›lmakta ve okunmaktad›r ki

buna ak›l erdirmek hiç mümkün de¤ildir. Bu bölümde 250 y›l› afl-
k›n bir süredir rekor düzeyde satan, hala sadelefltirilip farkl› yay›-
nevleri taraf›ndan tekrar tekrar bas›lan Erzurumlu ‹brahim Hak-
k›’n›n Marifetnamesi’ni inceleyece¤iz.

‹L‹M, ‹RFAN OKYANUSUNUN K‹TABI

Erzurumlu ‹brahim Hakk›, gelenekçi dini savunanlar taraf›ndan
büyük alim, ilim ve irfan okyanusu olarak takdim edilir. ‹brahim
Hakk›’n›n Marifetname’deki izahlar›na geçmeden, bu kitab› öven
aç›klamalara bir iki örnek verece¤iz. Bu övücü aç›klamalar› akl›n›z-
da iyi tutarsan›z ‹brahim Hakk›’n›n de¤erli (!) aç›klamalar›n› oku-
du¤unuzda daha iyi de¤erlendirebilirsiniz. Kitsan taraf›ndan 1984
y›l›nda bas›lan Marifetname’nin 2. sayfas›nda ‹stanbul Müftüsü Se-

24. BÖLÜM

B‹R REZALETNAME:
MAR‹FETNAME VE

B‹L‹MSEL GER‹L‹⁄‹N
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lahattin Kaya’n›n takdimi flöyledir. “Yaz›ld›¤› as›rlara ›fl›k tutan, gü-
nümüze kadar de¤erinden bir fley kaybetmeksizin dini eserler ara-
s›nda müstesna bir yer iflgal eden Marifetname’nin tekrar irfan ha-
yat›m›zda yer almas› sevindirici bir olayd›r.”

Bedir Yay›nevi ise Erzurumlu ‹brahim Hakk›’y› tan›t›rken, bi-
zim gibi mezhepleri elefltirenleri ve sonuç olarak da Marifetname’yi
de elefltirenleri k›nayarak ve ‹brahim Hakk›’y› överek okuyucular›-
n› bu muazzam (!) esere haz›rlar: “Bu kitab›n müellifi Erzurumlu
‹brahim Hakk› hazretleri zahir bat›n ilimlerinde son derece yüksek
bir mevkiye sahip olup, hem ulema-i amilinden, hem de meflayihi
kiramdan bir zat-› celil-ül kadirdir. Kendisini rahmetle anar, onun
ve di¤er piran›n ruhaniyetlerinin bizimle beraber olmas›n› Hak Te-
ala’dan niyaz ederiz. Müellif hazretleri Ehl-i Sünnet Vel Cemaat
mezhebindedir. Zaten hem itikad ve hem amelde tek yol Sünnilik-
tir. Zaman›m›zda ‹slâm dünyas›nda ve bu arada memleketimizde
türeyen baz› gafil ve cahiller Ehl-i Sünnet yolundan saparak yüce
dinimizin safiyetini bozmak istemektedirler. Reformcular, Vehha-
biler, Selefiye cereyan› salikleri, mezhepleri inkar edenler, mezhep-
leri birbirine kar›flt›rmak isteyenler, ‹ran Rafizilerinin pefline dü-
flenler, din perdesi alt›nda hizipçilik, anarfli ve terör kundakç›l›¤› ya-
panlar ortal›¤› ifsad etmektedirler. Tüm mü’min kardefllerimizin
bu zararl› bidat cereyanlar›na karfl› son derece uyan›k bulunmalar›,
onlar›n aldat›c› propagandalar›na kanmamalar› ve Ehl-i Sünnet
mezhebine s›ms›k› sar›lmalar› laz›md›r. Ta ki dinimiz yücelsin, üm-
metimiz selamet bulsun. Marifetname’nin bu bask›s› büyük emek-
lerle haz›rlanm›fl gerekti¤i zaman selahiyet sahiplerine dan›fl›lm›fl ve
elden geldi¤i kadar eksiksiz bir eser vermek için gayret sarf edilmifl-
tir. Türkiye’mizin yetifltirmifl oldu¤u büyük ‹slâm alimi ve arifi olan
fieyh ‹brahim Hakk› Erzurumi hazretlerinin Marifetname’si eski
tabirle bir muhital maariftir yani bir ilim ve irfan okyanusudur. Bafl-
tan sona kadar inceliklerle, hikmetlerle dolu bir hazinedir. Böyle
bir eseri milletimize sunmaktan bahtiyarl›k duyuyoruz ve bizi buna
muvaffak k›ld›¤› için Hal›k›m›za hamdu senalar ediyoruz.” Bedir
Yay›nevinin kitab› takdimi bu flekildedir.

274 UYDURULAN D‹N ve KURAN’DAK‹ D‹N

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



Birazdan verece¤imiz örnekleri incelemeniz Ehli Sünnet alimi
diye gösterilenlerin seviyelerini anlaman›z›, dini yücelttiklerini sa-
n›rken neler yapt›klar›n›, bunun yan›nda bunlar› öven mezhepçi
zihniyeti elefltirmekte isabetli veya isabetsiz oldu¤umuzu belirleme-
nizi sa¤layacakt›r.(E¤er bu kitab› almak isterseniz ‹brahim Hak-
k›’n›n yapt›¤› Cennet haritas›n› da kapsayan bir kitab› al›n. Ne ya-
z›k ki Marifetname’nin baz› bask›lar› bu çok de¤erli(!) haritay› ki-
taptan ç›karm›fl bulunuyorlar.) De¤erlendirmelerinizi daha rahat
yapabilmeniz için Marifetname’den (Bafll›klar bize aittir) örneklere
geçiyoruz:

MELEKLER‹ KORKUTAN YAKUT GÖZLÜ YILAN

Bütün bu saf saf olan meleklerin ötesinde bir büyük y›lan var-
d›r. Arfl› azam› bafl› kuyru¤unun üzerine gelmek üzere çevrelemifl-
tir. Bafl› beyaz inciden, bedeni sar› alt›ndan ve gözleri k›rm›z› ya-
kuttan yarat›lm›flt›r. Her bir tüyünün dibinde bir mele¤in tespih et-
ti¤i yüz bin kanad› vard›r. Bu sar› y›lan›n tespihinin sesi di¤er bü-
tün meleklerin tespih seslerini bast›rarak onlara korku verir. A¤z›-
n› açt›¤› zaman gökleri ve yeri bir lokma etmesi mümkündür. E¤er
o büyük y›lana ilham olunmasa idi, onun sesinin heybetinden bü-
tün mahluklar helak olurdu.

ALTI YÜZ KANATLI, ALTMIfi B‹N TELEKL‹ MELEK

Birisi Cebrail aleyhis-selamd›r ki alt› yüz kanad› vard›r. Her bi-
rinin yüz tele¤i vard›r ki her tele¤in uzunlu¤u Bat› ile Do¤u’nun
aras› kadard›r. Tüm kanatlar› renkli nurlarla olmakla beraber, bü-
yük cüssesi kardan beyazd›r. Ayaklar› yerin alt›na kadar uzan›r. Ka-
nad›n›n bir tüyü ile da¤lar› devirecek kadar kuvvetlidir.

YED‹ GÖK

.... Bunun alt›nda dördüncü gök vard›r ki beyaz gümüfltendir.
Bunun ismi Erkalun’dur. Buran›n melekleri at suretindedir. Reisle-
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rinin ismi Kabail’dir. Bu dördüncü gö¤ün bekçisidir. Bunun alt›n-
da üçüncü gök vard›r ki sar› yakuttand›r. Bunun ismi Maun’dur.
Buran›n melekleri kartal suretindedir. Reislerinin ismi Saftail’dir.
Bu üçüncü gö¤ün bekçisidir.

KULPLU GÜNEfi VE KILIFLI AY ARABALARI

Allah sözü edilen derya içinde Günefl için üç yüz altm›fl kulplu
elmastan bir araba yarat›p, üzerine Günefl koymufltur. Günefl’i ara-
bas› ile do¤udan bat›ya do¤ru çekip götürmeleri için her kulpundan
tutacak bir melek tayin etmifltir. Ay içinde Hak Teala üç yüz kulplu
sar› yakuttan bir araba yaratarak, üzerine Ay’› yerlefltirmifltir. Ay’›
arabas› ile do¤udan bat›ya çekip götürmeleri için her kulpu tutacak
bir melek tayin edilmifltir. Ayr›ca Ay için cevherden altm›fl kulplu bir
k›l›f yaratm›fl, her kulptan tutacak altm›fl melek tayin etmifltir. Ay’›n
arabas›n› götüren melekler onu her gün Günefl’ten uzaklaflt›rd›kça,
k›l›f›n› tutan melekler de k›l›f› her gün Ay’dan biraz daha s›y›rarak
Günefl ile Ay karfl› karfl›ya geldi¤inde k›l›f›ndan tamamen ç›k›p do-
lunay halinde görülür. Sonra Ay’› Günefl’e melekler yavafl yavafl yak-
laflt›rd›kça k›l›f›n› da di¤er taraftan her gün biraz daha yaklaflt›r›p Ay
Günefl’e iyice yaklaflt›¤›nda k›l›f›n› Ay’a tamamen giydirirler. K›ya-
mete kadar bu flekilde devam eder. Bu sebepten Ay bazen hilal, ba-
zen yar›m ay, bazen dolunay fleklinde görülür.

KIRK B‹N BAfiLI, KIRK B‹N AYAKLI,
KIRK B‹N BOYNUZLU KIRMIZI BO⁄A L‹YUNAN

Hak Teala yedi gö¤ün her birisini bal›klar gibi binlerce çeflit ya-
rat›kla dopdolu etmifltir. Yedi gö¤ün duvar› olan Kaf Da¤›n›n öte-
sinde bir büyük y›lan yaratm›flt›r. Y›lan büyük da¤› halka gibi kufla-
t›p bafl›n› kuyru¤u üzerine koymufltur. K›yamete kadar Hak Tea-
la’y› yüksek flan›yla tespih eder. Bu denizler ortas›nda yedi yer bir
gemi gibi hareketli ve huzursuz iken, Hak Teala bir büyük melek
tayin etmifltir ki; yerlerin etraf›n› kavray›p, bir omuzu üzerinde sa-
kin k›lm›flt›r. Sonra Hak Teala, o mele¤in aya¤› sa¤lam dursun di-
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ye yeflil yakuttan büyük bir kare biçiminde kaya yaratm›flt›r ki, onun
en üst düzeyinde bin vadi yarat›p, her birini bir deniz ile ve her de-
nizi binlerce çeflit yarat›kla doldurmufltur. Daha sonra Hak Teala o
kayay› sabit tutmak için bir büyük k›rm›z› öküz yaratm›flt›r ki onun
k›rk bin bafl›, k›rk bin boynuzu, k›rk bin aya¤› vard›r. Her iki aya¤›
aras› bir y›ll›k yoldur. Kayay› boynuzlar› ve s›rt› üzerine yerlefltir-
mifltir. Bu öküzün ad› Liyunan’d›r. Sonra Hak Teala onun ayakla-
r›n› sabitlefltirmek için bir büyük bal›k yaratm›flt›r ki yedi deniz
onun a¤z›nda bir damla gibidir. Sonra Hak Teala o bal›¤›n alt›nda
bir büyük deniz yaratm›flt›r ki bu büyük bal›k, bu büyük denizde su-
kun ve karar etmifltir. Sonra Hak Teala o denizin alt›nda yedi taba-
ka cehennem yaratm›flt›r. O büyük deniz cehennem üzerinde sakin
olmufltur. Sonra Hak Teala yedi cehennemin alt›nda sert rüzgar ya-
ratm›flt›r ki cehennemin iki tabakas› onun üzerinde karar k›lm›flt›r...

HANIMLAR ‹Ç‹N ÖNER‹LER

Han›m›n› insanlar›n kalabal›k oldu¤u yerlere bakan eyvanlarda
oturtmamak. Ta ki namahreme bak›p, halka meyli akmas›n. Han›-
m›na de¤erli ve süslü elbise giydirmemektir. Ta ki ziynet satmak
için d›flar› ç›kmay›p evine ba¤l› olsun.

FAK‹RL‹⁄‹N SEBEPLER‹

1. Günah ifllemek
2. Yalan söylemek
3. Sabah vakti uyumak
4. Bir gün bir gecede sekiz saatten çok uyumak
5. Soyunup ç›plak yatmak
6. Ç›plak iken abdest bozmak
7. Bir yan› üzerine yaslan›p ekmek yemek
8. Ekmek k›r›nt›lar›n› yere dökmek
9. Cenabet iken a¤z›n› y›kamadan yemek
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10. So¤an ve sar›msak kabuklar›n› yakmak
11. Geceleyin evi süpürmek
12. Çöpleri evin içinde biriktirmek
13. Yafl›ndan büyüklerin önünde yürümek
14. Anne ve babas›n› isimleri ile ça¤›rmak
15. Eline geçen çer çöple difllerini kurcalamak
16. Toprak ve çamur ile ellerini ovalamak
17. Eflik üzerinde oturmak
18. Kap›n›n bir kanad›na dayanmak
19. Helada abdest almak
20. Elbisesini üzerinde dikmek
21. Yüzünü y›kay›nca yeniyle ya da ete¤i ile silmek
22. Evde örümcek yuvas›n› saklamak
23. Namaz› k›lmada gevflek davranmak
24. Sabah namaz›n› k›ld›ktan sonra camiden erken ç›kmak
25. Her sabah çarfl›ya erken gitmek
26. Çarfl›dan eve geç dönmek
27. Dilencilerden ekmek k›r›nt›lar›n› sat›n almak
28. Kendi evlad›na beddua etmek
29. Biti atefle atmak
30. Gece kaplar›n a¤z›n› aç›k b›rakmak
31. Mumu, kandili nefesle söndürmek
32. Bo¤umlu kalemle yazmak
33. Difli k›r›k tarakla taranmak
34. Anne, baba ve üstad›na duay› unutmak
35. Sar›¤›n› otururken sarmak
36. Ayak donunu ayakta giymek
37. Dilenciye k›z›p bofl çevirmek
38. K›s›p ihtiyac›ndan az harcamak
39. ‹sraf edip haddinden çok harcamak
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40. Geçim ifllerinde gevflek davranmak
41. Kap›s›z evde yaln›z yatmakt›r.

UNUTMANIN SEBEPLER‹

1. Çok günah ifllemek
2. Çok düflünmek ve üzülmek
3. ‹fl ve meflguliyeti çok ve da¤›n›k olmak
4. Taze çeflnifl yemek
5. Ekfli elma yemek
6. Ense çukurundan kan ald›rmak
7. Deve katar› aras›ndan geçip gitmek
8. Mezar tafl›ndaki yaz›lar› okumak
9. As›lan adam›n yüzüne bakmak
10. Canl› biti yere atmak

‹fiTE SÜNN‹LER‹N SATIfi
REKORU KIRAN K‹TABI BUDUR

Verdi¤imiz bu örnekler, mezhepçi ‹slam’›n koyu savunucula-
r›ndan olan ve mezhepçilerin hararetli takdirlerini, övgülerini kaza-
nan Erzurumlu ‹brahim Hakk›’n›n iki yüz elli y›l› aflk›n bir süredir
rekor say›larda satan kitab›ndan al›nt›lard›r. Bu kitapta yaz›lanlar
din ad›na yaz›lm›fl ve bu kitap ‹slami kitaplardan biri say›lm›flt›r. Bu
kitaptaki bilgiler dini bir bilgiymifl gibi takdim edilmifltir. Kuran
Müslüman› ile kendine Ehl-i Sünnet diyenler aras›ndaki fark bu ki-
tapta da ortaya ç›kmaktad›r. Kuran’› tek kaynak gören biri bu kita-
b› fliddetle yererken, “Ehl-i Sünnetim” diyenler ›srarla kitab› temi-
ze ç›karmaya çal›flmaktad›rlar. Uyuflturucu ile beyni y›kanm›fl bir
adam›n hayal dünyas›nda bile canland›ramayaca¤› manzaralar, Ku-
ran’a, akla ve bilime ters olmas›na ra¤men savunulmufl ve üstelik
müftüler, ‹slami yay›nevleri bu izahlar› yapan kitaba ve yazar›na öv-
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güler ya¤d›rm›fllard›r. Bu bilimsel(!) aç›klamalar› yapan ‹brahim
Hakk› hazretleri (!) ise tüm bu izahlar›n “Tecrübe ile sabit” izahlar
oldu¤unu yine marifetli kitab› Marifetname’de söylemektedir. Bu
izahlar›n nas›l bir tecrübe ile sabit olabildi¤ini kitab›n yazar›na sor-
mak isterdik ama hayatta de¤il. Vard›r herhalde bir aç›klamas› !

‹BRAH‹M HAKKI’NIN ÖNDER‹,
BÜYÜK AL‹M ET‹KETL‹ TABER‹

‹brahim Hakk› bu izahlar›n›n bir ço¤unu uydurma hadislere da-
yand›r›r ve kendisinden önceki Sunni alimleri kaynak olarak kulla-
n›r. ‹brahim Hakk›’dan 900 y›l kadar önce yaflam›fl Taberi de ‹bra-
him Hakk›’n›n kaynaklar›ndan biridir. Sunnilere göre büyük alim
(!) olan Taberi’nin kitaplar›n› okuyanlar, Cebrail’in kanad› ile Ay’›n
ateflini söndürdü¤ünü, Günefl ve Ay’›n kulplu arabalarda seyahati-
ni, Günefl ve Ay’›n gökteki bir denizde yüzdüklerini, meleklerin ka-
natlar›n› kapatmalar›yla gece oldu¤unu, Ay’›n ve Günefl’in çekile-
rek bat›ya getirildi¤ini, meleklerin arabadan düflen Günefl’i yerine
koyduklar›n› ö¤renebilirler. Taberi de ‹brahim Hakk› gibi dinsel
motiflerle süslü bilimsel(!) izahlar›n› din dersi havas›nda uzun uza-
d›ya anlat›r. Baz› insanlar Kuran’›n bilimsel mucizelerine, ak›lla, bi-
limle çeliflmeyen, akl› kullanmay›, bilimin temeli olan araflt›r›c›l›¤›
teflvik eden izahlar›na ra¤men Müslümanlar’›n özellikle son yedi
yüz y›lda nas›l bilim platformunda geri kald›klar›n› merak ederler.
Ne yaz›k ki ‹slam aleminin rehberi Kuran olmam›flt›r! Kuran ölü-
lerin arkas›ndan okunan okuma kitab›d›r. Kuran tercümesi yasakla-
nan kitapt›r. Kuran rehberlikte kenara konmufl, Taberiler, Erzu-
rumlu ‹brahim Hakk›’n›n Marifetnameler’i rehber olmufltur. Reh-
berleri yukar›daki izahlarla dolu kitaplar olanlar›n bilimsel alanda i-
lerlemesi, toplumun refah›na, mutlulu¤una var›lacak yolda katk›
yapmalar› mümkün olabilir mi?

Kanaatimizce dinsizlik ad›na yap›lan sald›r›lar bile bu tarz kitap-
lar kadar dine zarar vermemifltir. Bu tarz kitaplar; ya dinsizlerin sal-
d›rmalar› için malzeme olufltururlar, ya da Kuran’›n yeterlili¤ini bil-
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meden dini kaynak diye bu kitaplar› okuyanlar›n akl›n› kar›flt›r›rlar.
Dini; bir mitoloji, mant›¤a ayk›r› izahlar›n kabulü, bilimin reddi gi-
bi gösterecek olan bu kitaplar› basan, yazan, savunan din dostlar› ol-
dukça (!) tahminimiz dinin düflmana hiç ihtiyac› kalmayacakt›r.

B‹L‹MDE GER‹ KALMIfiLI⁄IN KÖKEN‹

Peygamberimiz’in vefat›ndan sonraki ilk birkaç yüzy›lda hura-
feler, uydurmalar ç›km›fl olsa da Sünnili¤in, fiiili¤in, hadisçi ‹slam
ö¤retisinin bu yüzy›llarda tam bir hakimiyetini göremiyoruz. Ha-
dislerin dinin kayna¤› kabul edilmesine ve akl›n bir kenara b›rak›l-
mas›na karfl› ç›kan Mutezile gibi ekollerin bu yüzy›llardaki varl›¤›,
hatta Abbasi halifelerinin kimisinin Mutezile ekolünü benimseme-
si bunun delilidir.

‹flte ‹slam’›n bu ilk as›rlar›nda dünyan›n en ileri, en medeni top-
lumu ‹slam toplumuydu. Afla¤› yukar› her bilim tarihi kitab›, bugün-
kü Avrupa medeniyetinin, Rönesans›n›n, sanayi toplumunun, kapi-
talizminin ve bunlarla ilintili olarak bilimsel ilerlemesinin kökenin-
de ‹slam ülkelerinden al›nan düflünsel ve bilimsel miras› kabul eder.
H›ristiyan toplumlar›n do¤ru dürüst kitapl›¤›n›n olmad›¤› dönemde
‹spanya’ya yerleflmifl Müslümanlar, ‹spanya’da yetmifl büyük halk ki-
tapl›¤› yapm›fllard› ve s›rf Kurtuba’daki kütüphanede 600.000’lere
ulaflan kitap say›s›yla düflünce hayat› ayd›nlat›l›yordu. Astronomi,
kimya, t›p, botanik, matematik ilimlerinde büyük at›l›mlar hep Müs-
lüman bilim adamlar›nca yap›l›yordu. Müslümanlar’›n çeviri alan›n-
da da bu yüzy›llarda büyük u¤rafllar› vard›. Çevirisi yap›lan kitaplar-
la geçmiflteki bilgi birikimi kullan›l›yor ve mevcut bilgilerle birleflti-
rilip at›l›mlar yap›l›yordu. Hatta Avrupa, kendi medeniyetinin tarih-
sel kökeni diye övündü¤ü Eski Yunan’›n ünlü düflünürleri Aristo,
Platon ve di¤erleriyle de Müslümanlar’›n yapt›¤› çeviriler sayesinde
tan›flt›. ‹flte ilk yüzy›llar›nda ‹slam toplumunda böylesi bir bilimsel
merak ve bunun sonucu olan ilerleme vard›. Müslümanlar çok k›sa
sürede topraklar›n› ‹spanya’ya kadar geniflletmekle kalmam›fl, bilim-
sel, düflünsel birikimler oluflturup, bu birikimlerini de bu topraklara
yay›p insanl›¤›n hizmetine sunmufllard›r.
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‹NSANLAR KEND‹LER‹N‹ BOZMADI⁄I
SÜRECE TOPLULUKLAR BOZULMAZ

Peki ilk yüzy›llar›nda dünyan›n en ileri medeniyeti oldu¤u ka-
bul edilen ‹slam medeniyeti, sonradan ne olmufltur da bugünkü ac›-
nacak durumuna düflmüfltür.

Gerçek flu ki Allah kendi benliklerinde olan› de¤ifltirme-
dikçe bir toplulukta olan› de¤ifltirmez. Allah bir topluma
periflanl›k dileyince de art›k onu geri çevirebilecek bir güç
yoktur.

13 Rad Suresi 11

Allah e¤er ‹slam ülkelerine verdi¤i bilimsel üstünlük gibi bir ni-
meti de¤ifltirmiflse, biz, Müslümanlar’› incelemeli, onlarda ne flekil-
de de¤ifliklikler oldu¤unu anlamal›y›z ki bugünkü duruma niye dü-
flüldü¤ünü kavrayal›m. ‹lk yüzy›llarda insanlar›n zihniyetini flekil-
lendiren Kuran’d›. Akl› iflletmeyi, araflt›rmay›, delil üzerinde olma-
y› ö¤ütleyen Kuran’›n flekillendirdi¤i zihinler, bilimsel düflünmeye,
bilim yapmaya da müsaittiler. Fakat daha sonra hadislerin ‹slam’›
hakim olunca, taklitçilik ve ak›lc› düflünce düflmanl›¤› egemen oldu.
Çünkü kitab›n bu bölümlerinde ve daha evvelki bölümlerinde gö-
rüldü¤ü gibi hadislerle anlat›lan dinde mant›¤›n, akl›n yeri olamaz-
d›. Ayn› flekilde tarikatç›l›¤›n temeli olan fleyhe kay›ts›z, flarts›z, ak›l
süzgecinden geçirmeksizin itaat de rasyonel düflünceyle ba¤dafla-
mazd›. (15. bölümü okuyun) Bu uydurulan dinin mensuplar› hadis-
leri inkar etmemek, tarikatlar›n› temize ç›karmak için ak›lc› düflün-
cenin gereklili¤ini inkar etmifllerdir. Ak›l ve ak›lc› düflünceyle bir
arada olan araflt›rma faaliyeti olmay›nca ise bilim ad›na bir fleylerin
oluflmas›n› beklemek bofltu. Ak›lc› ‹slam’›n yerine hadisçi, mezhep-
çi, tasavvufçu, tarikatç›, akl› d›fllayan ‹slam’›n yerleflmesinin en bü-
yük sorumlular›ndan ‹mam› Gazali “Arifler Yolu” kitab› sayfa 83’te
flöyle ö¤ütler vermektedir: “Ey o¤ul! Elinden geldi¤ince hiç kimse
ile herhangi bir konuda düflünsel tart›flmaya giriflme. Çünkü düflün-
sel tart›flma bir çok y›k›mlara neden olur. Zarar› yarar›ndan büyük-
tür. Çünkü düflünsel tart›flma ikiyüzlülük, k›skançl›k, büyüklenme,
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düflmanl›k, böbürlenme gibi bir çok kötü huylar›n kayna¤›d›r.” Ga-
zali’nin yaflad›¤› dönemde Gazali’nin de katk›lar›yla iflte bu düflün-
me faaliyetini kötü gören, tekkelerdeki semalardan, tarikat faaliyet-
lerinden medet uman zihniyet galip geldi. Bu hakimiyetle ise ‹slam
dünyas› bir daha hiçbir zaman bilim platformunda galip gelemedi,
hep yenik ve ezilmifl kald›.

HAD‹S ET‹⁄‹

Max Weber “Protestan Ethic” kitab›nda Protestan mezhebinin
insanlar›n zihinlerini nas›l flekillendirdi¤ini ve bu flekillendirmenin
nas›l kapitalizm sistemini meyve verdi¤ini anlat›r. Bir fikrin, bir
inanc›n, bir mezhebin ve bir sistemin oluflumu sonucunu veren zi-
hinlerdeki alt yap›y› nas›l oluflturdu¤una bir dünya klasi¤i olan
“Protestan Ethic” kitab› örnektir. E¤er ayn› tarz bir araflt›rmayla
hadislerin, hadisçi mezheplerin, tarikatlar›n oluflturdu¤u zihinsel
alt yap›n›n nelere sebep oldu¤u incelenirse; günümüzdeki ‹slam
ad›na bilimsel, zihinsel ve kültürel alandaki geri kal›nm›fll›¤›n köke-
ninde hep bu hadislerin, tarikatlar›n oluflturdu¤u yap›n›n yatt›¤› an-
lafl›l›r. Ayn› flekilde e¤er ‹slam’›n ilk as›rlarda s›f›rdan, çöl bedevili-
¤inden dünyan›n en geliflmifl medeniyet seviyesine yükselmesinin
kökeninde hangi sebeplerin oldu¤u araflt›r›l›rsa; Kuran’›n verdi¤i
ak›lc›, araflt›r›c› zihniyetin bunun bafl sebebi oldu¤u anlafl›l›r. Ku-
ran’›n izahlar›n›n yo¤urdu¤u zihinler bilimsel ilerlemeyi gerçeklefl-
tirmeye müsait hale gelmifller ve gerçeklefltirmifllerdir.

DÜNYA DÖNSEYD‹ NE FELAKETLER OLURDU

Marifetnameler, Taberiler... hep Kuran’› dinin kayna¤› olarak
yeterli görmeyenlerin, Kuran d›fl› izahlarla dolu eserleridir. Bu
eserler hadisçi ‹slam’›n meyvesidir. Bu meyvelerin meyvesi ise akl›
kullanmadan fleyhlere teslim olan, mezhep imamlar›n›n insiyatifine
b›rak›lan dini, Allah’›n dini diye kabul eden sürü psikolojili y›¤›n-
lard›r.
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Bu ac› meyvelerden Suudi Arabistanl› meflhur fieyh Abdul Aziz
Bin Baz, “Dünya’n›n Sakin Günefl’in Hareketli Oldu¤una ve Geze-
genlere Ç›kman›n ‹mkans›zl›¤›na Dair Akli ve Hissi Deliller” isim-
li resmi makamlarca bas›lan risalesinde flunlar› söylemektedir: “Kim
bunu iddia ederse küfür ve delalete düflmüfl olur. Çünkü bu iddia
hem Allah’›n, hem Kuran’›n, hem Peygamber’in reddidir. Bunu id-
dia eden kifli tövbeye davet edilir. Ederse ne ala! Aksi takdirde kafir
ve dinden dönmüfl bir kifli olarak öldürülür ve mal› da Müslüman-
lar’›n hazinesine kat›l›r... E¤er ileri sürdükleri gibi Dünya dönüyor
olsayd› ülkeler, da¤lar, a¤açlar, nehirler, denizler bir kararda kal-
mazd›. ‹nsanlar bat›daki ülkelerin do¤uya, do¤udaki ülkelerin bat›-
ya kayd›¤›n› görürlerdi. K›ble’nin yeri de¤iflir, insanlar k›bleyi tayin
edemezlerdi. Velhas›l (bunlar›n hiçbiri görülmedi¤ine göre) bu id-
dia (dünyan›n hareketli oldu¤u iddias›) saymas› uzun sürecek birçok
nedenden dolay› bat›ld›r.”

Bu risaleye göre Dünya’n›n hareket etti¤ini söyleyenlerin öldü-
rülmeleri gerekir. K›sacas› Marifetname, Taberi, Buhari, Müslim
ve di¤erlerinin bilim ve ak›l d›fl› izahlar› dinin bir parças› yap›ld›¤›
gibi, bunlar› inkar edenlerin öldürülmesine de fetva verilmifltir.
Eserin yaz›m tarihini size sorsalar tahmininiz ne olurdu? Bu eser
bundan bin y›l önce de¤il, 1975’te yaz›lm›flt›r, hem de resmi ma-
kamlarca! ‹flte fleriat diye insanlara yutturulan budur! Bilim d›fl›,
ak›l d›fl› hadis bafll›kl› uydurmalar›n yol açt›¤› budur! Kifli Kuran ile
yetinmeyince sonucu budur!

Allah’tan ve ayetlerinden sonra hangi hadise (söze) inan›-
yorlar.

45 Casiye Suresi 6
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Arapça’da “nesh” kelimesine silme, ortadan kald›rma anlamlar›
verilir. Mensuh ise silineni, ortadan kalkan› ifade eder. Gele-

neksel ‹slâmc›lar Kuran’›n içinde nasih ve mensuh oldu¤unu, bir
k›s›m Kuran ayetlerinin, di¤er baz› Kuran ayetlerini iptal ettikleri-
ni iddia etmifllerdir. Hatta hadislerin bile Kuran’›n ayetlerini iptal
edebilece¤ini söylemifllerdir. Sonuç olarak Kuran ayetlerinin bir
k›sm› hadisler arac›l›¤› ile iptale kalk›fl›lm›flt›r. Dine bir çok ilaveler
yapmakta kullan›lan hadisleri Kuran’a efl koflulmufltur diye elefltirir-
ken böylelikle hadislerin Kuran’›n üstüne ç›kar›ld›¤›na da flahit ol-
maktay›z. Mezhep kitaplar› nasih ve mensuh için dört flart ileri sür-
müfllerdir.

1- Hükmü kald›ran nasih olmal›
2- Hükmü kald›r›lan mensuh bulunmal›
3- Nasih mensuhtan sonra gelmeli
4- Her ikisi aras›nda aç›k çeliflki olmal›

Eldeki kaynaklar› incelersek Kuran ayetlerinin hangi tarihte,
hangi s›rayla indi¤ine dair herkesin ittifak etti¤i bir s›ra olmad›¤›n›

25. BÖLÜM

D‹N‹ OYUNCA⁄A
ÇEV‹RME:

NAS‹H - MENSUH
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görürüz. Hadis rivayetinde ise; hangi hadisin, hangi ayetten önce
veya sonra söylendi¤ini belirten bilgiler belirsizdir. Nasih-mensuh
iddias›n› inceledi¤imizde as›l yap›lan›n dinin mezhep imamlar›n›n
insaf›na, görüflüne b›rak›lmas› oldu¤unu görüyoruz. Mezhep imam›
neyin nasih, neyin mensuh oldu¤unu belirler. Böylece nasih men-
suh sihirli de¤ne¤ini eline alan mezhep imam›, Kuran’›n hükmünü
iptal edebilecek güce de kavuflur. Yani nasih-mensuh ile dini oyun-
ca¤a çevirmenin sonucu; mezhep imamlar›n›n dindeki otoritesini
sa¤lamlaflt›rmak ve mezhep imamlar›n›n “din kurucusu” konumu-
nu pekifltirmektir. Daha önce gördü¤ümüz gibi, mezhep imamlar›
on binlerce çeliflkili uydurma hadisin içinden istedi¤ini seçerek za-
ten dinde istedikleri tasarrufu yapabilmektedirler. Nasih mensuh
ise mezhep imamlar›n›n gerekti¤inde Kuran’›n hükmünü de aflabil-
melerini sa¤lamaktad›r. Böylece mezhep imam›, Kuran ve hadisin
üstünde bir yerde duran ve diledi¤i kaynaktan diledi¤ini seçme ve-
ya iptal ettirme yetkisini tafl›yan kifli olmaktad›r. S›rf Allah’›n teke-
linde olan dine, uydurma hadislerle sanki Peygamber de ortakm›fl
gibi bir hava verilmifltir. Fakat sonuçta on binlerce hadisten diledi-
¤ini seçme ve nasih-mensuh sihirli de¤ne¤ini istedi¤i gibi kullanma
yetkisine sahip olan mezhep imamlar› Peygamber’in, hatta Allah’›n
üstünde bir konumla dini oluflturma yetkisini ellerine alm›fllard›r.
Bu tahrifat› yapanlar, Kuran’›n flimdi görece¤imiz bir ayetinin ma-
nas›n› kayd›rarak bu zihniyetlerini temize ç›karmaya kalk›flm›fllar-
d›r. Önce ayeti görelim, sonra inceleyelim.

Biz daha hay›rl›s›n›, ya da bir benzerini getirmedikçe bir
ayeti (delili,belgeyi,iflareti) neshetmeyiz (silmeyiz, yürür-
lükten kald›rmay›z) veya unutturmay›z.

2- Bakara Suresi 106

AYET KEL‹MES‹N‹N KURAN’DAK‹ MANASI

Kuran’da kullan›lan “ayet” kelimesi Allah’›n varl›¤›n›n ve söyle-
diklerinin ispat› olan her fley için kullan›l›r. Türkçe’de belge, muci-
ze, delil, iflaret, Kuran ayeti fleklinde ifadesini bulan her fley Arap-
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ça’da “ayet” olarak tan›mlan›r. Kuran’a göre Allah’›n yaratt›¤› her
fleyde, bitkilerde, insanda, eski kavimlerin bafllar›na gelenlerde, ge-
ce ile gündüzde “ayet” ler vard›r.(Türkçemiz’de ayet kelimesinin
sadece Kuran ayetleri manas›nda kullan›lmas› yanl›fl anlamaya ze-
min haz›rlayan nedenlerden biridir.)

Baz› çevirilerde Arapça’da hiç geçmemesine ra¤men “hüküm”
kelimesi de yukar›daki ayetin çevirisine ilave edilip “ayetin hükmü”
fleklinde çeviri yap›l›p, sanki ayetlerin hükmü neshedilebiliyormufl
gibi bir hava verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Oysa Kuran’da geçen “ayet”
kelimesine bakt›¤›m›z vakit çok ilginç bir kullan›m flekli oldu¤unu
görüyoruz. “Ayet” kelimesinin ço¤ul flekli olan “ayat” kelimesi tüm
Kuran’da mucize, belge, delil, iflaret, Kuran ayetleri manas›nda kul-
lan›l›r. Fakat “ayat”›n tekil ifadesi olan “ayet” kelimesi Kuran›n hiç-
bir yerinde Kuran ayeti manas›nda kullan›lmam›flt›r. Tekil olan
“ayet” kelimesinin geçti¤i flu ayetleri inceleyip söyledi¤imizi göz-
lemleyebilirsiniz: [2- Bakara Suresi 106,118,145,211,248,259; 3-Ali
‹mran Suresi 13,41,49,50; 5- Maide Suresi 114; 6- En’am Suresi
4,25,35,37,109; 7- Araf Suresi 73,106,132,146,203; 10- Yunus Su-
resi 20,92,97; 11- Hud Suresi 64,103; 12- Yusuf Suresi 105; 13-
Ra’d Suresi 7,27,38; 15- Hicr Suresi 77; 16- Nahl Suresi
11,13,65,67,69,101; 17- ‹sra Suresi 12; 19- Meryem Suresi 21; 20-
Taha Suresi 22,47,133; 21- Enbiya Suresi 5,91; 23- Müminun Su-
resi 50; 25-Furkan Suresi 37; 26- fiuara Suresi 4,8,
67,103,121,128,139, 154,158 ,174,190,197; 27- Neml Suresi 52;
29- Ankebut Suresi 15,35,44; 30- Rum Suresi 58 34- Sebe Suresi
9,15; 36- Yasin Suresi 33,37,41,46; 37- Saffat Suresi 14; 40- Mümin
Suresi 78; 43- Zuhruf Suresi 48; 51- Zariyat Suresi 37; 54- Kamer
Suresi 2,15; 79- Naziat Suresi 20] Listeden de gördü¤ümüz gibi,
söz konusu ifade Bakara Suresi 106. ayette “ayet” olarak tekil flekil-
de geçti¤i için, bu ifadeden Kuran’›n ayetlerini de¤il Allah’›n kai-
nattaki delilleri, belgeleri, mucizeleri, iflaretleri manas›ndaki “ayet-
leri” anlamak do¤ru olur. Bu anlafl›ld›¤›nda, Kuran’›n ayetleriyle
nasih-mensuh oyunca¤›yla oynama çabas› suya düfler. Zaten Kuran
kendisinde hiçbir çeliflki olmad›¤›n› ifade ederek bu tarzda uydur-
malara geçit vermemifltir.
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KURAN’DA ÇEL‹fiK‹ YOKTUR K‹
NAS‹H-MENSUH OLSUN

Onlar Kuran› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o Allah’tan
baflkas›n›n kat›ndan olsayd›, kuflkusuz içinde bir çok çelifl-
kiler bulacaklard›.

4- Nisa Suresi 82

Madem ki Kuranda hiçbir çeliflki yoktur, içinde nasih mensuh
da olamaz. Çünkü nasih ve mensuhun temelinde, iki çeliflkili ifade-
nin olmas› ve bu ifadelerden birinin di¤erini geçersiz k›lmas› vard›r.
Zaten Bakara Suresi 106. ayeti anlamak için zahmet edilip de bir
önceki ayet olan Bakara Suresi 105. ayet okunursa, Bakara Suresi
106. ayette daha evvelki ümmetlere verilen delillerin, belgelerin,
iflaretlerin kastedildi¤i anlafl›l›r.

Ehli kitaptan kafirler ve ortak koflanlar, Rabbinizden size
bir hay›r indirilmesini istemezler. Ama Allah rahmetini di-
ledi¤ine özgüler. Allah büyük lûtfun sahibidir.

2- Bakara Suresi 105

Kuranda “ayetin” yerine “ayetin” gelmesi 16. Nahl Suresi
101’de de geçer:

Biz bir ayeti (delili, belgeyi, iflareti) bir baflka ayetin (deli-
lin, belgenin, iflaretin) yerine koydu¤umuzda -ki Allah ne-
yi indirdi¤ini daha iyi bilmektedir- onlarsa flöyle der: “Sen
yaln›zca iftira edicisin” Hay›r onlar›n ço¤u bilmezler.

16- Nahl Suresi 101

Bu ayete ve devam›na dikkat edersek Peygamber’i, düflmanlar›-
n›n iftira edici olarak nitelemesinin sebebi, Kuran’da ayetlerin ken-
di içinde birbirini nesh etmesi de¤ildir. Peygamber’in iftirac› olarak
nitelenmesinin sebebi, Kuran’›n Allah taraf›ndan gönderildi¤ini
söylemesi ve Kuran’daki ayetlerin (belgelerin, delillerin, iflaretlerin)
unutulan veya hükmü kalkan ayetlerin (delil, belge,iflaretlerin) yeri-
ni almas›d›r. Nitekim ayn› konuyu anlatmaya devam eden Nahl Su-
resi’nde iki ayet sonra 103. ayette Peygamber’e, Kuran’›n bir insan
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taraf›ndan ö¤retildi¤i iftiras›n›n yap›ld›¤›n› görüyoruz. Bakara Su-
resi 106. ayeti yeniden incelersek yeni “ayetin”, nesh edilen “aye-
tin” ve “unutulan” ayetin yerine geldi¤ini görüyoruz. Ayette neshin
yan› s›ra unutma fiili de geçer. Bu nedenle bu ayete dayanarak Ku-
ran’da nesih-mensuh oldu¤unu savunanlar, Kuran’da unutulmufl
ayetler olabilece¤ini de iddia etmifl olurlar. Oysa bu iddia Kuran’›n
korundu¤unu söyleyen afla¤›daki ayetler ve Kuran’›n de¤iflmedi¤ini
ispat eden matematiksel mucizeler ile çeliflir. (Kuran’daki bu mate-
matiksel mucizeleri “Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize” kitab›m›zda
gösterdik.)

Hiç flüphesiz Zikri (Hat›rlat›c›’y›) biz indirdik biz. Onun
koruyucular› da gerçekten biziz.

15- Hicr Suresi 8

NESH’‹N ARAPÇASI NED‹R?

Kuran’da neshin olmad›¤›n› savunan Prof. Dr. Hüseyin Atay
silme, ortadan kald›rma anlamlar›n›n neshin ikinci dereceden an-
lamlar› oldu¤unu, nasih mensuh nazariyesinden sonra bu manaya
a¤›rl›k verildi¤ini söyler. Hüseyin Atay’a göre nesh kelimesine
Türkçe’de kopya etme, ayn›s›n› yazma, nüsha ç›karma manalar›n›
vermek daha uygundur. Nitekim dilimizdeki nüsha kelimesi Arap-
ça’daki “nesh” kelimesinden türeyerek dilimize girmifltir. Bu mana-
n›n as›l oldu¤unu söyleyen Hüseyin Atay 45- Casiye Suresi 29.
ayette “nesh” kelimesinin “Biz sizin için yapt›klar›n›z›n kopyas›-
n›, nüshas›n› al›yoruz.” fleklinde kullan›lmas›n› da delil olarak
göstermektedir. (Hüseyin Atay - Kurana Göre Araflt›rmalar I-III)
Hüseyin Atay’›n bu tespiti çok önemlidir, çünkü neshin bu flekilde
manaland›r›lmas› halinde; bir Kuran ayetinin baflka bir Kuran aye-
tinin yerini almas› fleklinde manaland›rma yap›lamad›¤› için nasih-
mensuh oyunca¤›n›n dayand›r›lmak istendi¤i bu ayetten, bu sonuç
hiç ç›kmayacakt›r. Gerçi biz “neshin” mezhepçilerin kulland›¤› ma-
nas›n› al›p, bu manada kullan›ld›¤› taktirde de mezhepçilerin arzu
ettikleri sonucu ç›kartamayacaklar›n› gösterdik.
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NAS‹H-MENSUH HAD‹SLERDEN B‹LE ÇIKMIYOR

Nasih ve mensuhun Kuran’›n içinde olamayaca¤›n› savunan Ab-
dullah Y›ld›z ve fiemseddin Özdemir flöyle demektedirler: “Kuran-›
Kerim’den herhangi bir ayetin neshedilmifl oldu¤una dair bir tek ha-
dis rivayet edilmemifltir. Sahihi Buhari’yi, Sahihi Müslim’i, Ebu Da-
vud’u, Tirmizi’yi, Nesei’yi, ‹bn-i Mace’yi, Darimi’yi, Malik’in Mu-
vatta’s›n› bafl›ndan sonuna kadar tetkik eder ve bunlara Zeyd bin Ali
Müsnedi’ni, ‹bn-i Sad’›n Tabakat’›n›, ‹bn-i Hanbel’in Müsned’ini,
Tayalesi’nin Müsned’ini, ‹bn-i Hiflam’›n Sireti’ni ve Vakidi’nin Me-
¤azsi’ni ilave ederek hepsinin mufassal bir indeksini vücüda getiren
de¤erli müsteflrik Vensisk’in eserini ve bu eseri ilavelerle Arapça’ya
nakleden Mehmet Fuad Abdulbaki’nin Meftahu Kûnuzi Elsine’sini
tetkik ettim; tüm bu kitaplar›n nasihten ve mensuhtan bahseden bir
tek hadis rivayet etmediklerine emin oldum.” (Abdullah Y›ld›z ve
fiemseddin Özdemir, Kuran’› Anlamak Farzd›r, sayfa 92) Yani , da-
ha evvel içlerinde yüzlerce uydurma girdi¤i için güvenilmez olduk-
lar›n› gördü¤ümüz hadis kitaplar›nda nasih - mensuh uydurmas›n›
destekleyecek izah yoktur. Hadislerin kendi aralar›nda ve Kuran’la
çeliflkisinden kaçanlar nasih-mensuhu bir liman olarak görmüfller-
dir. Peki iki hadis aras›nda veya hadis ile Kuran aras›nda çeliflki var-
sa hangi hadisin di¤erinden önce söylendi¤i nas›l bilinecektir? Böy-
lece hangi hadisin di¤erinin hükmünü iptal etti¤i nas›l anlafl›lacak-
t›r? En do¤ru dedi¤iniz hadis kitaplar›na bakmaya kalksan›z, onlar
bile hangi hadisin hangi y›lda söylendi¤ini bildiklerini iddia etmez-
ler. Dini böylece tamamen mezhep imam›n›n insaf›na terk etmiyor
musunuz? Tek sahibinin Allah oldu¤u dini. Dinin tek kayna¤› Ku-
ran’dan böyle bir fley ç›kamayaca¤›n›, bilakis nasih-mensuhun Ku-
ran’a z›t bir kavram oldu¤unu bu bölümde gördük. Tüm bu tezatla-
ra ra¤men mezhepçi, gelenekçi ‹slâmc›lar nasih-mensuhla dini, ken-
di arzu ve görüfllerine daha rahat uydurabilecekleri için ortaya kor-
kunç sonuçlar ç›karan bu uydurmaya sar›lm›fllard›r.

Bu korkunç sonuçlar›n en kötüsü nasih-mensuh ile hadislerin
bile Kuran’›n hükmünü iptal edebilece¤i iddias› olmufltur. Böylece
yüz binlerce hadisi istedi¤i gibi kullanan mezhep alimleri, alt› bin
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küsür ayetli Kuran’la oyuncak gibi oynam›fllard›r. Örne¤in “Varise
vasiyet yoktur.” [Ebu Davud Vesaye 6] hadisi ile Kuran’da vasiyet
b›rak›lmas›na dair ayet iptal edilmeye kalk›fl›lm›flt›r. Oysa Kuran’da
aslolan vasiyettir, arta kalan mallar Kuran’daki tavsiyeye göre da¤›-
t›l›r. Zina edenin tafllanarak öldürülmesi gerekti¤ine dair izah da
hadisle Kuran’›n ayetinin iptal edilmeye kalk›fl›lmas›na delildir. Ki-
tab›m›z›n bir sonraki bölümünde konunun önemine binaen “recm”
(tafllayarak öldürme) konusunu özel olarak iflledik. Hadisle, Ku-
ran’›n hükmünün iptal edilmeye kalk›fl›lmas› ile ortaya ç›kan felake-
te o bölümü okuyarak tan›k olabilirsiniz. O bölümü okudu¤unuzda
hadislerle beraber, keçi denilen bir hayvana da Kuran’› nesh etme
yetkisinin verildi¤ini göreceksiniz. Ondan sonra da keçinin yiyerek
nesh etti¤i ayetin, nesh olmas›na ra¤men, Kuran’daki bir hükmü
neshedebildi¤i gibi bir z›rva ile karfl›laflacaks›n›z. (26. bölümü oku-
yunuz)

‹flte bunlar Allah’›n ayetleridir ki onlar› sana hak olarak
okuyoruz. Hal böyle iken Allah’tan ve O’nun ayetlerinden
sonra hangi hadise (söze) inan›yorlar?

45-Casiye Suresi 6

Allah Kuran’dan sonra hangi hadise inan›laca¤›n› ayette sorar-
ken, hadisçiler hadislerle Kuran’›n ayetlerinin hükmünü ortadan
kald›rm›fllard›r. Hadis Arapça’da “söz” demek oldu¤u için ayetin
çevirisinde “hadis” yerine “söz” diye tercüme edilirse de do¤ru
olur. Fakat hadis kelimesinin aynen kullan›lmas›, Kuran’›n hükmü-
nü ortadan kald›rmaya u¤raflmak için kullan›lacak kayna¤› mucize-
vi bir flekilde göstermesi aç›s›ndan anlaml›d›r.

KURAN’I PARÇA PARÇA YAPANLAR

91- Onlar ki Kuran’› parça parça yapt›lar.
92- Rabbine and olsun, onlar›n hepsinden hesap soraca¤›z.
93- Yapmakta olduklar› fleylerden

15- Hicr Suresi 91-93
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... Yoksa siz kitab›n bir bölümüne inan›p da bir bölümünü
inkar m› ediyorsunuz?...

2- Bakara Suresi 85

Kuran’a göre Kuran’› parça parça yapmak, kitab›n bir bölümü-
nü kabul, bir k›sm›n› göz ard› etmek olacak fley de¤ildir. Oysa na-
sih-mensuh oyunca¤›n›n elinde Kuran’›n ayetleri nasih ve mensuh
diye ikiye bölünmekte, bir k›s›m ayetlerin mensuh’tur diye hükmü
kabul edilmemektedir. Oysa Kuran’›n tümü içinde, Allah bölücülü-
¤ü kabul etmez. Yine Kuran’da Allah, Yahudiler’in kelimelerin an-
lamlar›n› kayd›rarak dini tahrif etmelerinden, ifllerine gelenleri ka-
bul, ifllerine gelmeyenleri reddetmelerinden bahseder. Bakara Su-
resi 41. ayette anlat›lan bu tablodan ne yaz›k ki Müslümanlar yeter-
li dersi alamam›fl, Bakara Suresi 106. ayet örne¤indeki gibi baz› ke-
limelerin manas›n› kayd›r›p Kuran’› bölük bölük yapma yoluna git-
mifllerdir. Çözüm tüm Kuran’› tek bir ilave ve eksiltme yapmadan,
nasihsiz-mensuhsuz kabul etmek, yaln›z ve yaln›z Kuran’a tabi ol-
makt›r.

Geleneksel ‹slâmc›lar her fleyde ayr›ld›klar› gibi nasih mensuh-
ta da ayr›ld›lar. Kimilerine göre iki yüz tane nasih mensuh varken,
kimine göre altm›fl, kimine göre befl, kimine göre üç nasih mensuh
vard›r. Nasih-mensuhta iddia edilen en meflhur befl örne¤i gösterip,
nasih-mensuh iddias›n›n geçersizli¤ini bir de bu flekilde sergileye-
ce¤iz.

MEfiHUR 5 NAS‹H-MENSUH ‹DD‹ASI

1. Hamr: “Hamr” Arapça’da “flarap veya sarhoflluk veren mad-
de” anlam›na gelir. Bakara Suresi 219. ayette “Hamr”›n kötülükle-
rinin yararlar›ndan fazla oldu¤u geçer. Maide Suresi 90. ayette
“Hamr” fleytan ifli bir pislik olarak tan›t›l›r. Nisa Suresi 43. ayette
ise sarhofl iken ne söylendi¤inin fark›na var›l›ncaya kadar namaz k›-
l›nmamas› geçer. ‹ddiaya göre Maide Suresi 90. ayet di¤er iki ayeti
nesh etmifltir. Oysa bu iddia mant›ks›zd›r. Bakara Suresi 213. ayet-
te “hamr” ile ilgili bir özellik aç›klan›r; mesela flarab›n kalbe fayda-
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lar› olabilir, fakat ayette geçti¤i gibi kötülükleri daha fazlad›r. Ayet
“hamr”›n kötülüklerine ra¤men, baz› faydalar›n› vurguluyor, fakat
kötülüklerinin fazlal›¤›n› da vurguluyor. Günümüzde de hem na-
maz k›lan hem sarhofl olabilen kifliler vard›r. Demek ki bu kifliler
sarhofl olduklar›ndan dolay› namaz› terk etmeyecek yine de k›lacak-
lard›r. Fakat namaz› sarhofl olduklar› anda k›lmayacaklard›r. Bura-
da sarhoflluktaki ölçü de ayette verilmifltir: “Ne söyledi¤ini bilince-
ye kadar” Anlafl›ld›¤› üzere üç ayette de çeliflki yoktur ve bu ayet-
lerde nasih-mensuh iddias›nda bulunmak gereksizdir. Tüm ayetle-
rin bir fonksiyonu, laz›m olabilece¤i bir durum mevcuttur.

2. Bar›fl ve Savafl: Kuran’da aslolan bar›flt›r. Kuran ayetlerine
göre savafl; Müslümanlar’›n yurtlar›ndan kovulmalar›, kendilerine
sald›r›lmas› gibi koflullarda ortaya ç›kan bir zarurettir. Bu durum-
larda Müslüman savafl›n gere¤i neyse onu yapar. Kuran’a bir bütün
olarak bak›ld›¤›nda tüm bu söylediklerimiz yerli yerine oturur. Bu
yüzden savaflla ilgili ayetlerin, bar›fl› nesh etmesi tipi bir durum söz
konusu de¤ildir. Müslüman, Kuran’›n genel prensipleri üzerinde
bar›flç› olmaya çal›fl›r, yine Müslüman Kuran’da belirtildi¤i gibi sal-
d›r›ya u¤rad›¤› zaman savafl›r. Bunlar çeliflki de¤ildir. Bunlar farkl›
durumlar›n, karfl› taraf›n ald›¤› farkl› tav›rlar›n gerektirdi¤i sonuç-
lard›r.

3. Savaflta Mü’min Kafir Oran›: Enfal Suresi 65. ayette Müs-
lümanlar’dan yirmi sab›rl› kiflinin iki yüz kafiri yenece¤i, yüz kifli-
nin ise bin kifliyi yenece¤i söylenir. Bir sonraki 66. ayette ise Al-
lah’›n müslümanlar›n zaaf›n› bilip, yükü hafifletti¤ini söyler ve ar-
t›k sabreden yüz kiflinin iki yüz kifliyi, bin kiflinin ise iki bin kifliyi
yenece¤i söylenir. Bu iki ayet aras›nda da nasih-mensuhluk bir du-
rum veya bir çeliflki yoktur. Allah arka arkaya iki ayette çizdi¤i man-
zarada, Müslümanlar’›n içinde ne kadar az zaaf olursa o kadar bafla-
r›l› olacaklar›n›n dersini vermektedir. Bu ayetlerde bir ayetin di¤e-
rinin yerine geçmesi gereken bir durum, bir ihtiyaç olmad›¤› çok
aç›kt›r. Ayet kiflilerin durumlar›n›n farkl›laflmas› sonucu, alacaklar›
neticenin de de¤iflti¤ini ders verir. Yoksa ayet kiflilere bir yükümlü-
lük, bir farz yüklememektedir ki ayette bir nasih mensuh arama ge-
re¤i do¤sun.
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4. Vasiyet: Kuran’da hem vasiyet edilmesi geçer, hem de mira-
s›n nas›l da¤›t›laca¤› hususunda tavsiye vard›r. Nasihçiler miras›n
nas›l da¤›t›laca¤›n› anlatan ayetlerin, ayetin vasiyetle ilgili bölümle-
rini iptal etti¤ini söylerler. Üstelik “ Varise vasiyet yoktur.” hadisi
ile de Kuran’›n bu aç›k hükmü iptal edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Fakat
ayetleri inceledi¤imizde; kime ne kadar miras b›rak›laca¤›n› anlatan
ayetlerin sonunda birkaç kere “Bunlar vasiyet ve borç ödendikten
sonras› içindir.” ibaresini okuyoruz. Demek ki Kuran’a göre önce
vasiyete göre mal da¤›t›m› yap›l›r ve borç ödenir, sonra arta kalan
bir fley olursa Kuran’da aç›kland›¤› gibi da¤›t›l›r. Kuran’dan çok
aç›k bir flekilde anlafl›lan bu da¤›t›m fleklini anlayamayanlar›n anla-
yamamas›n› sadece anlamak istememelerine ba¤l›yoruz.

5. K›blenin De¤iflmesi: Peygamber Kuran’da k›blenin ne yön-
de oldu¤unu belirten bir ayet gelene kadar, kendisine putperestler-
den daha yak›n olan ve ibadetlerini Kudüs’e dönüp yapan Ehl-i Ki-
tap gibi Kudüs’e dönüp namaz k›l›yordu. 2- Bakara Suresi 144. ayet
vahyolunca Peygamber k›ble olarak Mekke’deki Mescid-i Haram’a
çevrilmifltir. Peygamber’in Kudüs’e dönmesini söyleyen bir ayet
yoktur ki, çeliflki olsun ya da bu hususta nasih mensuh olsun. Pey-
gamber’in namazda nereye dönece¤ine dair tek bir yön, tek bir
ayette geçer. O da 2- Bakara Suresi 144. ayettir. Bu ayet gelmeden
önce dönülen yön Kuran’›n bir emri de¤il, Peygamber’in ve di¤er
inananlar›n flahsi tercihiydi.

Bu en meflhur nesh örneklerinden anlayaca¤›n›z gibi; nesih di-
ye ortaya at›lan iddialar dayanaks›zd›r. Bu u¤urda ortaya at›lan bir
çok kuru iddiaya karfl› en büyük tahrifat bir sonraki bölümde göre-
ce¤imiz recm konusunda yap›lm›flt›r. Recmi do¤ru ç›karmak u¤ru-
na Kuran’›n eksik oldu¤u iddia edilmifl, hem de bu eksiltme ifli ke-
çiye yapt›r›lm›fl, üstelik maymunlar›n zina yapan bir maymunu tafl-
lad›klar› fleklinde trajikomik hikayeler anlat›lm›flt›r.

Sana Rabbinin kitab›ndan vahyedileni oku. Onun kelime-
lerini de¤ifltirebilecek hiçbir kuvvet yoktur.

18- Kehf Suresi 27
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Bu bölümde mezhepçi ‹slam’›n en haddi aflan uydurmalar›ndan
birini görece¤iz. Bu uydurma ile Kuran’›n ayeti iptal edilmeye

çal›fl›lm›fl ve dine tafllayarak öldürme gibi bir ilave yap›lm›flt›r. Fa-
kat as›l dehfletli olan fludur ki; gelenekçiler s›rf recmi, yani zina ede-
ni tafllayarak öldürmeyi hakl› ç›kartmak için, Kuran’›n eksik oldu-
¤unu, asl›nda recm ayetinin var olup, bu ayetin keçi taraf›ndan ye-
nilip yok edildi¤ini söyleyecek kadar ileri gitmifllerdir.

Bu bölümü okurken lütfen flunu bir kez daha hat›rlay›n: Ku-
ran’a ilave olan recmi tüm mezhepler savunur. Yani midye ve kari-
desi yemenin haraml›¤›n›, alt›n ve ipek giymenin kötülü¤ünü, ba-
flörtüsü ve peçe takman›n farziyetini, müzik dinlemenin ve resim
yapman›n yasakl›¤›n›, namazlarda ve hacda Kuran’da olmayan de-
taylar oldu¤unu savunan Ehli Sünnet mezhepler; Hanefiler, fiafiler,
Malikiler, Hanbeliler ile fiii mezhepler ayn› zamanda recmi, hem
de istisnas›z hepsi savunurlar. E¤er recmin yanl›fll›¤› ve uydurma
hadislerin dinin kayna¤› olamayaca¤› iyice anlafl›l›rsa, o zaman tüm
bu mezheplerin hatal› yolda olduklar› da iyice ortaya ç›kar. E¤er bu
mezheplerin hatas› iyice anlafl›l›rsa; o zaman Kuran’da olmayan
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ipe¤in, alt›n›n, baflörtüsünün, peçenin, haremlik-selaml›k ve di¤er-
lerinin de dinde olmad›¤› daha iyi anlafl›l›r. Çünkü Kuran’da olma-
yan bu ilave farzlar ve haramlar hep mezhepler yoluyla dinimize
girmifltir. Recm konusu ise hem mezheplerin hatal› oldu¤unu, hem
de hadis kitaplar›n›n saçma oldu¤unu en güzel flekilde gösterir.
Çünkü Buhari, Müslim, Ebu Davut, Hanbel, ‹bni Mace gibi bütün
meflhur kitaplar recmi savunurlar. Üstelik bunu savunurken recmi
hakl› ç›kartmak için Kuran’›n eksik olup, recmin asl›nda Kuran’da
oldu¤unu (keçi Kuran ayetini yemeden önce) bile söyleyebilmifller-
dir. Her fleyden önce Kuran-› Kerim’de zinan›n cezas› belirtilmifl-
tir. Kuran’da belirtilen bir konuda Kuran’›n hükmü ile çeliflen bir
hüküm ortaya atmak gelenekçi ‹slam’›n, mant›k ve Kuran’a ba¤l›l›k
seviyesini bir kez daha ortaya koymaktad›r.

Zina eden kad›n ve zina eden erke¤in ciltlerine yüz vurufl
vurun. Allah’a ve ahiret gününe inan›yorsan›z, Allah’›n di-
ni konusunda bunlara ac›ma duygusu sizi yakalamas›n.
Müminlerden bir grup da bunlar›n cezalar›na tan›k olsun.

24-Nur Suresi 2

Ayette zinan›n cezas› yüz celde olarak geçer. Arapça’da “ celde”
kelimesi deriyi incitecek bir de¤nek manas›ndad›r. Bu ceza için
Arapça’da “asa, minsee” (sopa, de¤nek) kelimelerinin geçmemesi,
ayette bir grubun bu cezaya flahitlik etmesinin istenmesi, suçlunun
can›n› ac›tmaktan çok toplum önünde teflhir edilerek cezaland›r›l-
mas›n›n hedeflendi¤ini gösterir. Kuran’a göre zinan›n ispat› için
dört flahit gerekir. ‹slam’da özel mülkiyetin dokunulmazl›¤›n›n ol-
du¤unu düflünürsek, asl›nda gizlice zina yapanlar› dört kiflinin cin-
sel iliflki an›nda görmesi çok zordur. Fakat bu ceza alenen zinay›,
genelevler fleklinde yap›lanmalar› yok edecek bir uygulamad›r. Al-
lah bu uygulama için bile “sizi Allah’›n dinini uygulama konu-
sunda ac›ma duygusu yakalamas›n” demektedir. Peki nas›l olur
da, tafllayarak öldürme gibi çok fliddetli bir ceza, hem de bu konu-
nun hükmü Kuran’da aç›kça belirtilmiflken gerçek olabilir? Üstelik
bu ayetten bir önceki 24- Nur suresi 1. ayette bu surenin ayetleri-
nin farz ve apaç›k oldu¤u söylenir. Bu; kelime s›k›nt›s› çekmeyen
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(31-Lokman suresi-27), en iyi yasa koyucu (5-Maide suresi-50),
unutkan olmayan (19-Meryem suresi-64), Kuran’› detayl› bir fle-
kilde indiren (11-Hud suresi-1) Allah’›n yasas›d›r. Gelin flimdi de
uyduruk ‹slam’›n türeticisi mezhepçi ‹slamc›lar›n (asl›nda ‹slam
tahripçilerinin demek daha do¤ru olabilir) hadislerle uydurduklar›
dindeki recm uygulamas›n› inceleyelim.

KEÇ‹ KURAN AYET‹N‹ YOK ED‹YOR

Recmi topluma kabul ettirmeye çal›flan recm savunucular› ya-
lanlar›n› halka kabul ettirmek için bir hikaye de uydurdular. Bu hi-
kayeye göre recm ile ilgili Kuran ayetleri sayfalara yaz›l› flekilde Hz.
Aifle’nin evindeydi. Peygamber’in vefat›ndan sonra odaya giren aç
bir keçi bu ayetleri yemifltir. Böylece keçi bu ayetleri neshetmifltir,
yani hükmünü kald›rm›flt›r. (Nasih-Mensuh rezaletini bir önceki
bölümde iflledik. Bu konu, o bölüm için çok önemli bir delildir.) Bu
hikayeyi ‹bni Mace Nikah 36,1944 veya Hanbel 5/131,132,183 ve
6/269’da bulabilirsiniz. Peygamber’in vefat›ndan sonra hem ta-
mamlanm›fl, hem ezbere bilinen Kuran’›n bir ayeti hem de keçinin
yemesi suretiyle nas›l ortadan kalkar? Geleneksel ‹slam’a göre bü-
yük alim olan ‹bni Kuteybe, konuya flu cümlesiyle girifl yaparak
aç›kl›k getirir: “ Keçi mübarek bir hayvand›r.” Devam›nda ise bu
büyük(!) alim keçinin faziletlerini aç›klar ki konu iyice anlafl›ls›n.
Sonra da flu ilginç cümlesiyle konuyu aç›klar: “ Ad ve Semud kavim-
lerini ortadan kald›ran Allah, bir ayetini keçiye yedirerek kald›ra-
maz m›?” Allah’› inkar eden bu iki kavmi Kuran ayetlerine benze-
ten ‹bni Kuteybe böylece geleneksel, hadisçi, mezhepçi ‹slamc›la-
r›n tutars›z yaklafl›mlar›na iyi bir örnek oluflturmaktad›r. Türkçe’ye
“ Hadis Müdafas›” diye çevrilen orjinal ismi “Tevilu Muhteliful
Hadis” olan ‹bni Kuteybe’nin kitab›n› okuman›z› tavsiye ediyoruz.
Okuyun ki Kuran’›n yeterlili¤ini, geleneksel ‹slamc›lar›n çap ve
kimliklerini daha iyi anlay›n. Hadis kitaplar›n›n bizim kanaatimize
göre Hz. Ömer’e iftira olan bir hadisiyse flöyledir:

‹leride baz› kifliler ç›kacak ve recm cezas›n› Kuran’da bulmuyo-
ruz diye recmi inkar edeceklerdir. ‹flte bu kifliler okun yaydan ç›kt›-
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¤› gibi dinden ç›kacaklard›r. E¤er halk›n “ Ömer Kuran’a ilave edi-
yor.” demesinden korkmasam bu recm ayetini Kuran’a yazard›m.

Buhari 93/21, Müslim Hudud 8/1431, Ebu Davut 41/1

Bizce bu hadis bile tek bafl›na Buhari, Müslim ve Ebu Davut’un
güvenilmeyecek kitaplar oldu¤unun anlafl›lmas› için yeterlidir.
Böylece en sahihleri, en do¤rular› böyle olan hadis kitaplar› bile bir
kenara at›l›yorsa di¤er hadis kitaplar› ve hadislere dayanan tefsir, il-
mihal kitab› gibi kitaplar›n da tereddütsüz bir kenara at›lmalar› ge-
rekti¤i anlafl›l›r. Görüldü¤ü gibi bu recm hadisleri hem dine, hem
Peygamber’e, hem Ömer’e iftiralard›r. Bu hadislerin mant›¤›na gö-
re Hz. Ömer Allah’tan çok halktan korkuyordu. Demek Hz. Ömer
halktan de¤il de Allah’tan korkmufl olsayd› keçinin yiyerek yok et-
ti¤i recm ayeti, hadis kitaplar› yerine Kuran’da olacakt›! (Lütfen 11.
Bölüm’ü bir daha okuyun ve Hz. Ömer’in Ebu Hureyre ve di¤er
uyduruculara karfl› tavr›n›, Kuran’a sahip ç›k›fl›n› bir daha gözden
geçirip Hz. Ömer’e yap›lan bu iftiran›n yalanl›¤›n› kavray›n.)

Z‹NA YAPAN MAYMUNLARIN TAfiLANMASI

Bu uydurmalarla yetinmeyenler maymunlar›n da zina eden bir
maymunu yakalayarak tafllad›klar›n› ve sahabelerden birisinin de
maymunu recm etme olay›na kat›larak maymunu öldürdü¤ünü an-
lat›rlar. Sözde recmin ne kadar mant›kl› oldu¤unu, maymunlar›n
bile bunu anlad›¤›n›n, fakat baz› insanlar›n anlayamad›¤›n›n mesa-
j›n› veren bu çok de¤erli (!) hadisi bilin bakal›m hangi alim rivayet
etmifltir? Evet, bu, süperlerin süperi diye takdim edilen, bir hadisi-
ni bile inkar edenin kafir olaca¤› söylenen en do¤ru hadis kitab›n›n
yazar› olan (di¤erlerini siz düflünün) Buhari’nin 63/27’de geçen ha-
disidir.

Kurtubi’nin bir izah›nda ise Ahzab suresinin sonunda recm aye-
tinin eksik oldu¤u, Hz. Osman’›n döneminde bunlar›n yaz›lmad›¤›
söylenir. Bu izahta da Kuran’da mevcut olmayan recm gelene¤ine
dayanak yaratma endiflesinin, nas›l Kuran’a iftiralar atmaya kadar
uzanm›fl oldu¤unu gözlemliyoruz.
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MEZHEPÇ‹LER LÜTFEN BUNU DÜfiÜNSÜNLER

Görüldü¤ü gibi bir sürü çeliflkili, mant›ks›z izah, s›rf recm gele-
ne¤inin yerleflmesi için uydurulmufl ve Kuran’›n aç›k hükmü olan
24- Nur suresi 2. ayetin de hükmü kald›r›lmaya(neshedilmeye) ça-
l›fl›lm›flt›r. Bir rivayete göre Hz. Ömer döneminde Kuran’da recm
yoktu, öbür rivayette Hz. Osman döneminde yaz›lmad› denir. Bafl-
ka bir rivayette ayet keçi yüzünden ortadan kalkar. Di¤er yandan
maymunlar›n recminden ve sahabelerin buna kat›ld›¤› komedisin-
den bahsedilir. Üstelik Kuran’daki aç›k hüküm yok say›l›r. Neresi-
ne el at›l›rsa mant›ks›zl›k ve çeliflki olan bu konu geleneksel ‹slam’›n
uydurucular›n›n s›k›fl›nca nas›l Kuran-› Kerim’e iftiralar att›klar›n›
da göstermektedir. Oysa birçok gelenekçi hem Kuran’›n, hem ha-
dislerin do¤rulu¤unu, hem de kelimesi kelimesine kabul ettiklerini
söylemektedirler. Bu kabulü yapan gelenekçilerin ço¤unun ne yaz›k
ki kendi gelenek ve inançlar›ndan habersiz olufllar› büyük bir so-
rundur. Kuran’a göre Kuran yeterlidir ve dinin tek kayna¤›d›r. En
sahih hadis kitaplar›na ve mezheplere göreyse Kuran eksiktir. Aç ve
mübarek bir keçi(!) Kuran’› yiyip eksiltmifltir! Lütfen aldat›lan mez-
hepçi arkadafllar bu konuyu iyice araflt›r›n. Çünkü ilmihal kitaplar›
bu konuyu örtbas etmekte, fleyhler, hocalar milletin kafas› kar›fl›r
diye bu konuya hiç girmemektedirler. Mezhepçi arkadafllar e¤er bu
konuyu araflt›r›rsan›z çok güvendi¤iniz mezhebinizin, hadis kitapla-
r›n›z›n nas›l kendilerini hakl› ç›kartmak için Kuran’› eksik saymak-
tan geri durmad›klar›n› ve tüm bu z›rvalar› uydurduklar›n› görecek-
siniz. Mezhebi kabulle hiç bilmeden bu izahlar› da kabul etmifl olu-
yorsunuz. Çünkü bu izahlar mezheplerin, en do¤ru (!) hadis kitap-
lar›n›n bir parças›d›r. Oysa Kuran apaç›k bir flekilde din ad›na tüm
detaylar› veriyor. Bizi, “F›rkalara bölünmeyin” diye mezhepçilikten
al›koyuyor. Mezheplerse “Recm nohut büyüklü¤ünde çak›l tafllar›
ile olur. Kad›n bir çukura gömülür, erkek ayakta tafllan›r.(Dört
Mezhebin F›k›h Kitab› 7/97)” tipi dehfletli aç›klamalarla vahfleti,
yavafl yavafl öldürmeyi, Kuran’la çeliflkiyi telkin etmektedirler.
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KURAN’I BOHÇADAN ÇIKARALIM

Ne yaz›k ki y›llarca mezhepçilik övüldü. Mezheplere karfl› ç›k-
mak sap›kl›k olarak gösterildi. Mezhepsiz kelimesi dilimize bir ha-
karet unsuru olarak girdi. Kuran evimizde bohçalar içinde, yüksek
bir yerde as›l› olarak bulundu. Kuran ölülerin arkas›ndan okundu
ama, dirilerin hayat›na yön vermesine izin verilmedi. Buna izni ver-
meyen mezhepçiler; dini ancak üç-befl kiflinin anlad›¤›n›, bizimse,
onlardan ve onlar›n kitaplar›ndan dini ö¤renmemiz gerekti¤ini söy-
lediler. Allah kitab›ndan dini anlamak gibi büyük bir cürete kalk›-
fl›rsak çarp›laca¤›m›z anlat›ld›. Bu çabaya ne gerek vard› ki! Mezhep
imamlar› dini anlatm›flt›. Bu mant›kla ne mühendisler, ne profesör-
ler bile uyutuldu. Çünkü bu anlat›mda ak›l yok, taklit vard›. Aslo-
lan taklit olunca profesörle, mühendisle, en cahil bir oldu. Çünkü
ak›l, ilim hiç kullan›lmayacakt› ki! Onu, kullanmas› gerekli olan
mezhep imamlar›, hadis imamlar› kullanm›flt›. ‹nflallah onlar›n ak›l-
lar›n› ne kadar kulland›klar› ve sadece Kuran’a sar›lman›n önemi bu
recm örne¤i ile anlafl›lm›flt›r.

Allah pisli¤i akl›n› kullanmayanlar üzerine b›rak›r.

10- Yunus Suresi 100

Andolsun size, içinde ö¤üt bulunan bir Kitap indirdik. Yi-
ne de ak›llanmayacak m›s›n›z?

21- Enbiya Suresi 10
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Kuran’daki ‹slâm’a karfl› delil getirme çabas›nda olan gelenekçi
‹slâmc›lar “Allah’a ve resulüne itaat edin” fleklindeki ayetleri

gösterip; Kuran’da “Allah’a ve Resulüne uymam›z söyleniyor. Ku-
ran’a uymak Allah’a uymakt›r, hadislere uymak Peygamber’e uy-
makt›r” demektedirler.

Söz konusu ayetlerde Peygamberimiz hep “Resul” kelimesi ile
anlat›lmaktad›r. Peygamber Farsça kökenli bir kelimedir ve Ku-
ran’da geçmez. Kuran çevirilerinde elçi manas›na gelen “resul” ke-
limesi ya aynen “resul” diye ya da “Peygamber” diye çevrilir. Ku-
ran’da geçen “resul” kelimesinin tam karfl›l›¤› “elçi” kelimesidir. Bu
kelime hem Allah’›n elçisi, hem de herhangi bir elçi manas›nda kul-
lan›l›r. “Resul” diye geçen kelimeyi “elçi” diye çevirmek tam do¤ru
bir çeviri olmaktad›r. Nitekim bir çok çeviri de böyledir. 

Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse ve Allah’tan korkup sa-
k›n›rsa iflte kurtulufla ve mutlulu¤a erenler bunlard›r.

24- Nur Suresi 52

Allah’a ve elçisine itaat edin ki merhamet olunas›n›z.

3- Ali ‹mran Suresi 132
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ELÇ‹ KEL‹MES‹N‹N KULLANILMASI
HERfiEY‹ AÇIKLIYOR

Belli bir yafl›n üzerindeki kiflilerin ço¤u “resul” kelimesinin ma-
nas›n› ve kullan›l›fl tarz›n› bilirler, fakat genç neslin resul kelimesi-
nin manas›n› bilememesi ihtimaline karfl› yukar›daki aç›klamay›
yapt›k. (Kuran çevirilerinin yeni neslin anlayabilece¤i tarza adapte
olmas›, Osmanl›ca ve az anlafl›lan kelimelerden ar›nd›r›lmas› gerek-
ti¤i ayr› bir yaz› konusu oldu¤u için bu konulara burada de¤inme-
yece¤iz.) Yukar›daki ayetlerde “resul” kelimesinin “elçi” manas›nda
oldu¤unu iyice anlamak, ayetin manas›n› da tam kavramay› sa¤lar.

Biz Peygamberimiz Hz. Muhammed’e niye uyar›z? Çünkü O
Allah’›n elçisidir. Yani Allah’›n mesaj›n› al›p da getiren kiflidir. El-
çinin mesaj› Allah’›n gönderdi¤i mesajd›r. O mesaja uyulunca hem
Allah’a, hem de o mesaj› getiren elçiye uyulmufl olur. Ayn› zaman-
da mesaj›n kendisine (Kuran’a) uyuldu¤unu söylersek bu da do¤ru
olur. Elçiye “elçi” denmesinin sebebi kendisinin olmayan mesaj› ta-
fl›mas›ndand›r. Yani Allah, Resul (elçi) kelimesiyle, Hz. Muham-
med’in kendisinin olmayan mesaj› tafl›yan kifli oldu¤unu vurgula-
maktad›r. ‹nsanlara, elçiyi devreden ç›kart›p Allah’a varman›z
mümkün de¤ildir dersini veriyor. ‹taat edilmesi emredilen kifli olan
elçi, kendisi nam›na de¤il, göndericisi (Allah) nam›na konuflmakta-
d›r. Bu yüzden “O’na (elçiye) itaat, gönderene (Allah’a) itaattir”
mant›¤›, Kuran’›n bu ayetleriyle verilmektedir. Allah’›n elçi yolla-
mas›, bizle irtibat kurmak için seçti¤i yegane yoldur. Elçi mesaj› in-
sanlara iletece¤i, ona davet edece¤i için elçiye itaat (Hz. Muham-
med’e) onu gönderene (Allah’a) itaat olacakt›r.

Elçiye itaat eden Allah’a itaat etmifl olur. 

4- Nisa Suresi 80

‹nsanlar Allah’›n mesaj› Kuran’› Hz. Muhammed’in (elçinin)
a¤z›ndan duydular. Kuran her insana ayr› ayr› vahiy edilmedi ki !
Peygamberimiz’in getirdi¤i mesaja uymayan birçok insan “Bu insan
sözüdür.” veya “Biz bir insana m› uyaca¤›z?” fleklinde karfl› ç›km›fl-
lard›r. Oysa Allah “Allah ve elçisine itaat edin.”ayetleriyle; Hz. Mu-
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hammed’e, elçili¤i yüzünden, o mesaj›n gerçek sahibi Allah olmas›
yüzünden uyulaca¤›n› göstermektedir. Yani Allah, “Allah ve elçisi-
ne itaat edin.” ayetleriyle uyulan›n bir tek Allah oldu¤unu göster-
mektedir, bu da 4.Nisa Suresi 80. ayette bir daha anlafl›lmaktad›r.
Yoksa; Allah Kuran ile hükümler koydu, Peygamber hadislerle ila-
ve hükümler yapt›, Allah ve elçiye itaatten kas›t iki tane din olufltu-
rucunun oluflturduklar›na uymakt›r; fleklinde ayetleri aç›klamak, di-
nimizi Allah ve Peygamber ortak yap›m›na çevirmek olur. Bu da Al-
lah’›n din üzerindeki tekeline tecavüzdür ki bir flirk türüdür. Gele-
neksel ‹slamc›lar›n bu sap›fl›n› birçok eserlerinde görebiliriz: “Pey-
gamberimiz dinimizde hüküm koyucudur. Haram ve helali tespit
eder.”[Rivayet ‹limlerinde Haberi Vahitlerin ‹tikat ve Tefri Yönle-
rindeki De¤eri, sayfa 108] Oysa Kuran’da Allah d›fl›nda hüküm ko-
yucu aranmamas› söylenir.

Allah size kitab› detayland›r›lm›fl bir halde indirmiflken Al-
lah’›n d›fl›nda bir hüküm koyucu mu arayay›m.

6- Enam Suresi 114

MUHAMMED ‹SM‹N‹N KURAN’DA
KULLANILIfi TARZI

Di¤er bir ilginç nokta da Kuran’da, Peygamberimiz’in ismi olan
Muhammed’in geçti¤i 4 ayetten 3’ünde de Muhammed’in elçi ol-
du¤u vurgulanmas›d›r.

Muhammed yaln›zca bir elçidir.

3- Ali ‹mran Suresi 144

Muhammed Allah’›n elçisi ve Peygamberler’in sonuncusu-
dur.

33- Ahzab Suresi 40

Muhammed Allah’›n elçisidir.

49- Fetih Suresi 29
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Kuran’da Muhammed isminin geçip elçili¤in vurgulanmad›¤›
tek ayette ise Muhammed’e indirilene inan›lmas› yani Kuran’a ina-
n›lmas› gerekti¤i söylenir. 

‹man edip, salih ifller yapanlar ve Muhammed’e indirilene
-ki, O Rablerinden bir gerçektir- iman edenlerin kötülük-
lerini örtüp ba¤›fllam›fl, durumlar›n› düzeltmifltir.

47-Muhammed Suresi 2 

Peygamberimiz’in Muhammed ile ayn› köke sahip Ahmed is-
miyle (veya s›fat›yla) geçti¤i tek ayette ise Ahmed’in elçili¤i vurgu-
lan›r.

Hani Meryem o¤lu ‹sa “Ey ‹srailo¤ullar›, gerçekten ben si-
zin için Allah’tan gönderilmifl bir elçiyim. Benden önceki
Tevrat’› do¤rulay›c› ve benden sonra ismi Ahmed olan bir
elçinin de müjdecisiyim” demiflti.

61- Saff Suresi 6

Daha evvel gördü¤ümüz gibi Kuran’da hiçbir yerde ”Allah’a ve
Muhammed’e itaat edin.” diye bir ifade bulunmaz. Kuran’da sürek-
li “Allah’a ve elçisine itaat edin.” fleklinde bir ifadenin geçmesi Hz.
Muhammed’e, ancak elçilik vazifesinden dolay› itaat edilmesi ge-
rekti¤ini vurgulamaktad›r. Muhammed isminin geçti¤i tüm ayet-
lerde(biri hariç) elçili¤inin vurgulanmas›, tek istisna ayette ise Mu-
hammed’e indirilene(Kuran’a) uyulmas› gerekti¤inin söylenmesi
tüm yanl›fl anlamalara kap›lar› kapatm›flt›r.

PEYGAMBER SADECE KURAN’LA UYARIRDI

Peygamber insanlar› sadece vahiy (Kuran) ile uyar›rd›. Peygam-
ber’e Kuran ayetleri gelmedi¤inde ise Peygamber’in bir fleyler uy-
durmas›n› istediler. Oysa bunun mümkün olmad›¤›, Peygamber’in
sadece vahye uydu¤u afla¤›daki ayetlerden anlafl›l›r.

De ki: Ben sizi yaln›zca vahiy ile uyar›p, korkutuyorum.

21- Enbiya Suresi 45
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Onlara bir ayet getirmedi¤in zaman “fiuradan buradan
derleseydin ya” derler. De ki “Ben sadece Rabbimden ba-
na vahiy edilene uyuyorum. Bu Rabbinizden olan kavrama
yetene¤idir, iman edecek bir toplum için do¤ruya iletilme
ve rahmettir.”

7- Araf Suresi 203

Allah birçok ayette Kuran’› indirdi¤ini, Kuran’› vahyetti¤ini
söyler. Afla¤›daki ayette görece¤iniz gibi Peygamber’in resullük(el-
çilik) vazifesi Kuran’›n tebli¤ edilmesidir. E¤er Peygamberimiz bu-
nu yapmasayd› elçilik vazifesini yapmam›fl olacakt›. Elçinin vazifesi
Allah’›n indirdi¤ini tebli¤ etmek ise, elçiye itaat de Allah’›n indirdi-
¤ine itaat olacakt›r. 

Ey elçi. Rabbinden sana indirileni tebli¤ et. E¤er yapmaya-
cak olursan elçili¤ini tebli¤ etmemifl olursun.

5- Maide Suresi 67

De ki: “Sizi ve kime ulafl›rsa kendisiyle uyarmam için bana
bu Kuran vahyedildi.”

6- Enam Suresi 19

HZ. ‹BRAH‹M’‹N HAD‹SLER‹ NEREDE?

Kaflif Ahmed fiehzade, Allah’a ve elçiye itaatten kast›n; Allah’›n
elçisiyle gönderdi¤i mesaj olan Kuran’a uymak oldu¤unu söyler ve
Kuran’da aktar›ld›¤› gibi Peygamberimiz’in bizim için örnek oldu-
¤unu, fakat Peygamberimiz’e dair bilgiler için de tek geçerli ve ye-
terli kayna¤›n Kuran oldu¤unu söyler. fiehzade, Mümtehine Sure-
si 4. ayeti örnek göstererek flöyle der: “Afla¤›daki ayet, Hz. ‹bra-
him’in örne¤ini geleneklerin ve ona atfedilen sözlerin aras›ndan se-
çece¤imizi mi söylüyor? Hay›r, bu ayet öyle söylemiyor. Ayette an-
lat›lmak istenen Hz. ‹brahim’in davran›fl›n›n, tavr›n›n Kuran’da
aç›klanan fleklinin inananlar için örnek oldu¤u ve inananlar›n onun
örne¤inde oldu¤u gibi hareket etmeleri gerekti¤idir.” (Kaflif Ah-
med fiehzade, The Authority of Quran)
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‹brahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek
vard›r.

60- Mümtehine Suresi 4 

E¤er Peygamberimiz’i örnek almaktan kast›n; hadislere ve Pey-
gamber’in kavminin geleneklerine uymak oldu¤u söylenirse; o za-
man ‹brahim Peygamber’i örnek almam›z› söyleyen ayete göre, ‹b-
rahim Peygamber’in kavminin geleneklerini ö¤renmemiz ve ‹bra-
him Peygamber’in hadislerini de bulmam›z gerekmektedir. Oysa
durum Kaflif Ahmed fiehzade’nin dedi¤i gibidir. Peygamberimiz’in
de, ‹brahim Peygamber’in de davran›fl flekilleri Kuran’da anlat›l›r
ve örnek almam›z istenen bu davran›fllard›r.

Peygamber’in vahiy olan Kuran d›fl›nda Allah’a karfl› bir fleyler
uydurmas› için çabalar daha Peygamber hayattayken bafllam›flt›r.
Peygamber hayattayken buna engel olmufltur, fakat Peygamber’in
vefat›ndan sonra, hele bir de 4 Halife dönemi de geçince, Peygam-
ber’in döneminde bafllayan vahiy d›fl›nda uydurmalar oluflturma ça-
balar› ne yaz›k ki gördü¤ümüz kötü sonuçlar› do¤urmufltur.

Onlar neredeyse sana vahyetti¤imizden baflkas›n› bize kar-
fl› uydurman için seni fitneye düflüreceklerdi.

17- ‹sra Suresi 73

Kuran Allah’›n kitab›d›r, fakat insanlar onu Hz. Muhammed’in
(elçinin) sözü olarak duydular. Kuran’›n afla¤›daki ayetlerinde ge-
çen ifade tarzlar› bu mant›¤› daha iyi kavramam›z› sa¤lamaktad›rlar.

Allah ve elçisinden kendileriyle antlaflma yapm›fl oldu¤u-
nuz müflriklere bir ültimatomdur bu.

9- Tevbe Suresi 1

Bir de Allah ve elçisinden insanlara Büyük Hac günü bir
duyuru var.

9- Tevbe Suresi 3
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KURAN AYETLER‹NDE ANLATILANLARA
UYMAK ELÇ‹YE UYMAKTIR

Görüldü¤ü gibi Allah’›n kendisinden ve elçisinden ültimatom
oldu¤unu, duyuru oldu¤unu söyledikleri ayn› zamanda Kuran ayet-
leridir. Ayn› mant›¤› Kuran’›n baflka yerlerinde görebiliriz. Örne-
¤in; 4- Nisa Suresi 13. ayete kadar miras ile ilgili hükümler anlat›-
l›r. 13. ve 14. ayet ise flöyledir:

13- Bunlar Allah’›n s›n›rlar›d›r .Kim Allah’a ve elçisine ita-
at ederse onu alt›ndan ›rmaklar akan ebedi kalacaklar› cen-
netlere sokar. ‹flte büyük kurtulufl ve mutluluk budur.

4- Nisa Suresi 13

14- Kim Allah’a ve elçisine isyan eder ve O’nun s›n›rlar›n›
aflarsa onu da içinde ebedi kalaca¤› atefle sokar. Onun için
alçalt›c› bir azap vard›r.

4- Nisa Suresi 13,14

Allah 13. ayete kadar hükümlerini anlat›rken 13. ve 14. ayette
bunlara uymak, Allah’a ve elçisine uymak olarak gösterilmektedir.
Ne yaz›k ki Kuran’› iyice araflt›rmadan, iyice düflünmeden, ayetleri
s›rf kendi fikirlerini do¤ru ç›kartmak için çekifltirenler, bu ayetleri
görmezlikten gelmifl ve ileri sürdükleri fikirlerle dini, Allah ve Pey-
gamber yap›m› bir flirkete; Peygamber’i, Allah’›n hükümlerine hü-
küm katan, Allah’›n hükümlerini gerekti¤inde nesh eden (silen) bir
flahsa dönüfltürmüfllerdir. ‹çine düfltükleri bu çeliflkiyi fark eden ba-
z› gelenekçiler açmazlar›n› kapamak için daha da vahim bir iddiaya
kalk›flm›fllard›r. Bu iddiaya göre Peygamber’in mevcut hadis kitap-
lar›ndaki hadisleri de vahiy neticesidir. Daha önceki bölümlerden
hadislerin Kuran’la, mant›kla, kendi aralar›nda, bilimle, insafla çe-
lifltiklerini görenler bu iddian›n korkunçlu¤unu anlarlar. Bu iddia
ile Peygamber’e at›lan iftiralar, Allah’a iftiralar atmaya dönüfltürül-
müfl olur. Yine bundan önceki bölümlerde gördü¤ümüz gibi Pey-
gamber bir tek Kuran’› yazd›rm›flt›r. Madem Kuran d›fl›nda uyul-
mas› gereken kaynaklar, vahiyler vard›; o zaman Peygamber onlar›
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neden yazd›rmad›? Afla¤›daki ayete göre Peygamber’in uydu¤u va-
hiy Kuran’d›r. Din düflmanlar›n›n de¤iflmesini istedikleri de Ku-
ran’d›r. Kuran d›fl›nda dini kaynaklar olsa Peygamber de onlara
uyard›, din düflmanlar›ysa onlar›n da de¤iflmesini isterlerdi. 

Onlara ayetlerimiz apaç›k belgeler olarak okundu¤unda bi-
zimle karfl›laflmay› ummayanlar derler k: “Bundan baflka
Kuran getir veya bunu de¤ifltir.” De ki: ‘Benim onu kendi-
li¤imden de¤ifltirmem asla mümkün de¤ildir. Ben yaln›zca
bana vahyedilene uyar›m. E¤er Rabbime isyan edersem
büyük günün azab›ndan korkar›m.”

10- Yunus Suresi 15 

Peygamber ancak Allah’›n vahyi olan Kuran’a uyar. Gündelik
hayatta Peygamber’in baz› hatalar yapmas› bile mümkündür. Ku-
ran’da Peygamber’in hatalar›n›n belirtilmesi, Peygamber’in Kuran
d›fl›ndaki her sözünü, her hareketini vahiy olarak göstermeye çal›-
flan iddiay› yalanlar.

PEYGAMBER‹N DE HATALARI OLAB‹L‹R

... ‹nsanlardan çekinerek Allah’›n aç›¤a vuraca¤› fleyi içinde
sakl›yordun. Oysa Allah kendisinden çekinmene daha çok
lay›kt›.

33- Ahzab Suresi 37

Allah seni affetsin, do¤ru söyleyenler sana aç›kça belli
oluncaya ve yalanc›lar› da ö¤reninceye kadar niye onlara
beklemeden izin verdin?

9- Tevbe Suresi 43

1-Surat ast› ve yüz çevirdi

2-Kendisine o kör geldi diye

3-Nereden biliyorsun belki o temizlenip ar›nacak

4-Veya ö¤üt alacakt› da, bu ö¤üt kendisine fayda verecek-
ti.
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5-O kendisini her türlü ihtiyac›n üstünde görene gelince

6-Ki sen ona yöneliyorsun

7-Sana ne onun ar›nmas›ndan

8-Ama koflarak sana gelen var ya

9-Odur içi titreyerek korkan

10-Sen ona ald›rm›yorsun

11-Hay›r, çünkü o bir ö¤üttür..

80- Abese Suresi 1-11 

Ahzab Suresi’ndeki örnekte; Peygamber’in özel hayattaki bir
durumda insanlardan çekinmifl oldu¤u ve böyle yapmamas› gerek-
ti¤i anlat›l›r. Tevbe Suresi’nde; Allah u¤runda mücadele ederken
Peygamber’in yanl›fl tutumu, yanl›fl takti¤i gösterilir. Abese Sure-
si’nde ise inkarc› bir kifliye dini anlatmak u¤runa, Peygamber’in kör
bir kifliye vakit ay›rmadan ayn› kifliyi ikna etmek için u¤rafl›na de-
vam etmesi anlat›l›r. Abese Suresi’nde Peygamber’in bu davran›fl›
düzeltilir ve böyle davranmamas› söylenir. Görüldü¤ü gibi bu üç
örnekte; hem Peygamber’in hatal› üç davran›fl› düzeltilmifltir, hem
de Peygamber’in Kuran d›fl›ndaki her sözünün vahiy olmas› gibi
saçma bir iddian›n zemini yok edilmifltir. Peygamber’in sünneti
bafll›¤›yla dini dejenere etme çabas›nda öyle izahlar yap›lm›flt›r ki;
bu izahlara göre Peygamberimiz’in Peygamberlikten önceki duru-
mu bile sünnete delil oluflturmaktad›r. Sibai es-Sünnet kitab› sayfa
47’de flu izah yap›l›r. “Peygamberimiz’e dair her ne izah nakledil-
mifl ve rivayet edilmifl ise ister Peygamberlikten öncesi ile ister Pey-
gamberlikten sonras› ile ilgili olsun sünnet kapsam› içindedir.” Oy-
sa Kuran’da Peygamberimiz’in Peygamberlikten önceki durumu
flöyle anlat›l›r.

Seni sapm›fl bulup da do¤ru yola iletmedi mi?

93- Duha Suresi 7

‹flte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen ki-
tap nedir , iman nedir bilmezdin?

42- fiura Suresi 52
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Ayetlerde Peygamber’in daha evvel sapm›fl oldu¤u, kitab›, iman›
bilmedi¤i aç›kça söylenir. Peygamber’in iman› bilmedi¤i dönem na-
s›l olur da örnek olur. Nas›l din diye insanlara takdim edilebilir? Hiç
flüphesiz bu iddialar Kuran’›n yukar›da görülen ayetleri ve daha bir
çok ayeti ile çelifliktir. (Kitab›n bir sonraki bölümünde ayn› konuyla
ilgili ilave izahlar bulunabilir.) Peygamber’e Kuran’›n bir benzerinin,
mislinin verildi¤ine dair izahlar da Kuran’a ters düflen izahlard›r. 

‹nsanlar›n yazd›klar› hadis kitaplar›n› Allah’›n kitab› Kuran gibi
dinin kayna¤› olarak gösterenler, flu ayeti iyice okumal›d›rlar:

Kitab› kendi elleriyle yaz›p sonra az bir de¤er karfl›l›¤›nda
satmak için “Bu Allah kat›ndand›r” diyenlere yaz›klar ol-
sun. Vay elleriyle yazd›klar›ndan dolay› onlara, vay kazan-
makta olduklar›na.

2- Bakara Suresi 79

KURAN’IN B‹R BENZER‹ YOKTUR

De ki; ‘And olsun e¤er insanlar ve cinler flu Kuran’›n bir
benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirleri-
ne destek de olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya ge-
tiremezler.

17- ‹sra Suresi 88 

Allah Kuran’›n bir benzerinin oluflturulamayaca¤›n› söylerken,
mezhepçi ‹slâmc›lar Peygamber’in hadislerinin de Kuran’›n bir
benzeri oldu¤unu söylerler. (Bkz. Ebu Davud Kitab› Sünen Hadis
No:4604) Madem Peygamber’de bir benzeri var, niye Peygamber
onu yazd›r›p insanlar› ayd›nlatmad›? Yoksa Buhari, Müslim gibi ki-
taplar›n içindekilerin Kuran’›n bir benzeri oldu¤unu mu iddia edi-
yorsunuz? Buraya kadar Buhari ve Müslim’den inceledi¤imiz hadis-
ler bu iddian›n felaketli¤ini ortaya koymaya yeter. 

Ey Peygamber ! Allah’›n sana helal k›ld›¤›n› efllerini mem-
nun etmek isteyerek neden haramlaflt›r›yorsun?

66- Tahrim Suresi 1
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Tahrim Suresinin bu ayetine göre, Peygamber’in sadece kendi-
sine bile bir fleyi haramlaflt›rmas› mümkün de¤ilken, di¤er insanla-
ra ilave haramlar yapt›¤›n› söylemek hiçbir flekilde Kuran’la ba¤-
daflmaz. Kuran’› bir bütün olarak anlamaya yanaflmayan gelenekçi
zihniyet, Kuran’›n tek bir ayetini al›r ve Kuran’›n bütünlü¤ünü hi-
çe sayarak ayeti düflünmeden çekifltirir.

H‹KMET KURAN’DADIR

Nitekim biz size ayetlerimizi okuyacak, sizi ar›nd›racak, si-
ze kitab› ve hikmeti ö¤retecek ve bilmediklerinizi bildire-
cek aran›zdan bir elçi gönderdik.

2- Bakara Suresi 151

Kimileri de bu ayetteki “hikmet” kelimesi ile sünnetin, hadisle-
rin kastedildi¤ini, böylece Kuran’a hadisler ile ilaveler yap›labilece-
¤ini söylemifllerdir. Oysa “hikmet” kelimesinin “sünnet”, “hadis”
gibi bir manas› olmad›¤› gibi, bu kelimeyle Kuran d›fl›nda bir kay-
nak oluflturulabilece¤ine dair bir delil de yoktur. Aksine hikmetin
Kuran’da oldu¤una dair bir çok ayet vard›r.

Elif, Lam, Ra; Bunlar hikmetli kitab›n ayetleridir.

10- Yunus Suresi 1

And olsun hikmetli Kuran’a

36- Yasin Suresi 2

fiüphesiz o (Kuran ) bizim kat›m›zda olan ana kitapta mev-
cuttur. Yüce ve hikmet doludur.

43- Zuhruf Suresi 4

Ayr›ca ‹sra Suresinde 22. ayetten 38. ayete kadar Allah’›n ha-
ramlar›, emirleri belirtildikten sonra 39. ayette flöyle denmektedir. 

Bunlar sana Rabbinin hikmet olarak vahyettikleridir.

17- ‹sra Suresi 39 
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‹sra Suresi’nin 39. ayetine kadar bahsedilenler(yani Allah’›n
hikmet olarak vahyettikleri) flunlard›r: Allah’la beraber baflka
ilahlar edinmeyin(22. ayet), Allah’tan baflkas›na kulluk etme-
yin, ana babaya iyi davran›n(23. ayet), Anne babaya nas›l dav-
ran›laca¤›(24. ayet), Rabbimizin iç dünyam›z› bilmesi(25.
ayet), Akrabaya, yoksula, yolda kalm›fla hakk›n› vermek, israf
etmemek (26. ayet)...

Görüldü¤ü gibi, gerek Peygamber’in sünneti ad›na, gerek hik-
met ad›na Kuran’a müracaat etmeliyiz. Peygamber’in davran›fl tarz-
lar› (Sünnet) için de hikmet için de tek güvenilir kayna¤›m›z Ku-
ran’d›r. Allah’›n Kuran’daki s›n›rlar›, hem hikmettirler, hem de bun-
lar› uygulamak elçiye (Peygamberimiz’e) itaattir. Kuran Peygam-
ber’in a¤z›ndan duyulmufltur. Zaten bir çok Kuran ayeti de Peygam-
ber’e “De ki” emriyle bafllar. Kuran, Allah’›n elçisi Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in getirdi¤i Allah’›n mesaj›d›r. Peygamber’in tüm
çabas› da bu mesaj›n k›lavuzlu¤uyla insanlara rehberlik etmektir. Bu
yüzden aslen Allah’›n olan bu mesaja uymak, hem göndericisi Al-
lah’a, hem getiricisi elçiye uymakt›r. Allah’›n dini Kuran’la tamam-
lanm›fl olmuyorsa, o zaman Kuran’›n fonksiyonu nedir? Allah neden
Kuran ile dini yar›m b›rak›p, di¤er k›sm›n› belirsiz kaynaklara b›rak-
s›n? Allah’›n dine daha da ilave etmek istedi¤i fleyler olsayd›, Kuran’›
iki veya üç kat daha kal›n yap›p, bu sorunu çözebilirdi. Oysa Kuran
kendisinin detayl› oldu¤unu söylemektedir. Geçmifl kavimlerin ba-
fl›na gelenleri tekrarla anlatan Kuran, kendi içeri¤inin d›fl›nda din
ad›na laz›m olan ilave bilgiler olsayd› onlar› da içerirdi. Kuran’› in-
celeyenler binde bir rastlanma ihtimali olan konularda bile Kuran’›n
gerekli izahlar› yapt›¤›n› görürler. Örne¤in zorda kal›p kan, lefl, do-
muz eti ve Allah’tan baflkas› ad›na kesilen hayvandan baflka bir fley
bulamayanlar›n, bunlar› haddi aflmadan yiyebilece¤i aç›klan›r ki; bu
durum binde bir kiflinin bafl›na, hayat›nda bir kez gelebilecek bir
olayd›r. Peki o zaman Kuran’›n gündelik yaflamda s›k s›k karfl›m›za
ç›kacak, her gün uygulanacak bilgileri eksik b›rakt›¤› nas›l düflünüle-
bilir. Kuran bu bilgileri aç›klamam›flsa demek ki bu detaylar gerek-
sizdir ve dinin bir bölümü veya flart› de¤ildirler. 
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ELÇ‹ VE EM‹R SAH‹B‹ D‹N‹N SAH‹B‹ YAPILIRSA

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, elçiye itaat edin ve siz-
den olan emir sahiplerine de. E¤er bir fleyde anlaflmazl›¤a
düflerseniz, Allah’a ve ahiret gününe inan›yorsan›z onu Al-
lah’a ve elçiye arz edin.

4- Nisa Suresi 59 

‹nsanlar topluluklar halinde yaflarlar. Bu toplu yaflamda ortak ka-
rar›, ortak prensipleri, kimi durumlarda ortak orduyu, savafl ve bar›fl
karar› gibi kritik kararlar› da hayata geçirmek gerekir. Elçi (Hz. Mu-
hammed) kendi döneminde toplumun bafl› olarak bir çok kritik kara-
r› al›rd›. Bunlara da uymak gerekirdi, çünkü Hz. Muhammed o dö-
nemde hem elçi, hem de “emir sahibi” (ulul-emr) olarak toplumun
bafl›yd›. Peygamber’in vefat›ndan sonra Müslümanlar’›n içlerinden
seçecekleri kifli veya kifliler bu vazifeyi yerine getirebilir ve onlara da
itaat gerekir. Fakat bu itaat hiçbir zaman Allah’›n hükümlerine ilave
hükümler yap›lmas› manas›na gelmez. Çünkü Kuran’dan Kuran’›n
her fleyi aç›klad›¤›n›, detaylar› verdi¤ini ve dinin Kuran’a eflit oldu¤u-
nu anl›yoruz. E¤er ki elçiye itaatten ve emir sahiplerine itaatten ilave
farz veya haram yetkisi anlafl›lsayd› ortaya flu mant›ks›z tablo ç›kard›:
Yenmesi haram olanlar› örnek olarak ele alal›m; Kuran’da 1- Lefl, 2-
Kan, 3- Domuz eti, 4- Allah’tan baflkas› ad›na kesilen hayvanlar ha-
ram k›l›nm›flt›r. Elçiye itaatten kas›t elçinin ilave haramlar getirmesi
olsayd› elçi 5- Midye, 6- Karides, 7- Eflek eti fleklinde haram listele-
rini geniflletebilirdi. Nitekim mezhepçiler bunu iddia etmektedirler.
Peki o zaman bir dönem Sünni Müslümanlar’›n halife olarak emir sa-
hibi kabul ettikleri Yavuz Sultan Selim 8- Tavuk, 9- ‹nek eti, 10- Pa-
lamut bal›¤› fleklinde bu listeyi uzat›yor olsayd› ve “Elçiye itaat ayet-
leriyle bunlar› haram k›l›yorsan›z, Emir sahibine itaat ayetiyle de, ben
bunlar› ayn› mant›kla, ayn› flekilde haram k›l›yorum.” deseydi ne der-
diniz? Elçiye itaat edin ayetiyle, Kuran’›n hükmünün iptal yetkisinin
(neshin) Peygamber’e verildi¤i fleklindeki iddiay› hat›rlayal›m. [25.
Bölümdeki nasih mensuh konusunu hat›rlay›n] O zaman biri ç›k›p
ayn› mant›kla emir sahibi de kendinden evvelki dini hükümleri de¤ifl-
tirebilir iddias›n› yapar ve emir sahibi “Zinay›, h›rs›zl›¤› helal yap›p,
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namaz› orucu kald›r›yorum, bunlar da benim nasihlerim (iptal yetki-
sini kullanmam).” derse ne diyeceksiniz? Bunun için sizin mant›¤›n›z-
da oldu¤u gibi emir sahiplerine itaat edin ayetini çekifltirip, kendini
Allah gibi dini hüküm koyucu mertebesine ç›kar›rsa sonuç ne olur?
E¤er elçiye itaatle elçi ilave helaller, haramlar ve iptaller yapabiliyor-
sa o zaman ayn› tarzdaki ayetle emir sahiplerinin (Yöneticilerin) de
ayn› hakka kavuflmalar› gerekirdi. Görüldü¤ü gibi Kuran’› bir bütün
fleklinde kabul etmeden çekifltirmeye kalkman›n sonu felakettir.

ALLAH’A ‹TAAT = KURAN’A ‹TAAT = ELÇ‹’YE ‹TAAT

Kuran’›n ‹slam’›na inanan her Müslüman elçiye (Hz. Muham-
med’e) itaatin gereklili¤ini bilir. Kuran’›n Müslümanlar’›, bu yüzden
Allah’a ve elçisine itaat ayetlerinin kendilerine karfl› delil gösterilme-
sini çok garip karfl›larlar ve bu iddiay› yapanlar›n Kuran’› bilmedi¤i-
ni veya çekifltirdi¤ini kavrarlar. Kuran’›n Müslümanlar’›na göre el-
çiden bize miras kalan ve elçinin bize miras olarak b›rakmaya çal›fl-
t›¤› yegane kaynak Kuran’d›r. Kuran yeterlidir, bizi ilgilendiren ye-
gane vahiydir ve Peygamber’in baflka bir kayna¤› yazd›rmamas› da
Kuran’› yegane kaynak olarak b›rakt›¤›n›n delilidir. Hadis kitab› di-
ye toplanm›fl kitaplar ve dini, Kuran ile Kuran’dan kat kat fazla ha-
dislerin flirketsel oluflumlar›n›n bir neticesi olarak gösteren mezhep-
çi kitaplar, Peygamber’e iftiralarla doludurlar. Kuran’› tek kaynak
kabul edip tüm bu kaynaklar› reddetmek, din ad›na tek otoriteyi Ku-
ran’a (Allah’›n mesaj›na) vermek, hem mesaj›n sahibi Allah’a, hem
mesaj› getiren elçiye itaat etmek demektir. ‹nflallah bu izahlar Al-
lah’a itaati, Kuran’a itaati ve elçiye itaati ay›r›p adeta din ad›na ayr›
otoriteler varm›fl gibi gösterenlerin; mesaj›n sahibini, mesaj›n kendi-
sini ve mesaj› getirip duyuran elçiyi birbirlerinden ay›rmalar›n› ön-
ler. Mesaj›n sahibi Allah’la görüflemeyece¤imiz ve mesaj› getiren el-
çi vefat etti¤i için bize kalan mesaj›n kendisi olan Kuran’d›r. Mesaj-
la yetinmemiz mesaja güvenmemiz sorunlar› çözmeye yetecektir.

Kendilerine okunmakta olan kitab› sana indirmemiz onla-
ra yetmiyor mu?

29- Ankebut Suresi 51
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Allah’›n dinini bozmak isteyenlerin en büyük hilelerinden biri de
kutsal olan› putlaflt›r›p insanlar› aldatmalar› olmufltur. Dinin

övdü¤ü Peygamberler’i putlaflt›rmak bunun en önemli örne¤idir. 

O size melekleri ve Peygamberler’i Rabler edinmenizi em-
retmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size kafir olmay› m›
emredecek?

3- Ali ‹mran suresi 80

Kutsal› putlaflt›ranlar “ Yoksa sen Hz. ‹sa’y› sevmiyor musun?
Sen Hz. Muhammed’i yok mu say›yorsun?” tarz›ndaki sorular›yla
saf dinin ortaya ç›kmas›na çal›flanlar› y›ld›rmaya çal›fl›rlar. Kutsala
sayg›s› olan, Peygamberler’i seven birçok saf insansa, ne yaz›k ki bu
sorularla gerilemektedir. Zaten kutsal› putlaflt›rman›n hedefi de bu-
dur: Allah d›fl›ndaki ilahlar›n hiçbirini kabul etmeyen dindar kitle-
ye, kendi kutsallar›n› putlaflt›r›p, zay›f olduklar› yerden yaklaflmak
suretiyle dini bozmak. Hz. ‹sa gibi Allah’›n sevgili bir kuluna ilah-
l›k makam›n›n verilmesinin H›ristiyanl›k dünyas›ndaki sonuçlar›
ortadad›r. Peygamberimizle ilgili uydurmalar ise (Bu bölüme kadar
gördü¤ümüz ve ilerideki bölümlerde görece¤imiz gibi) Peygambe-
rimiz’e Allah’›n yan›nda ikinci bir hüküm oluflturucu s›fat›n›n veril-
mesiyle olmufltur. Bu s›fatla gelenekçi kitleler, Allah’›n vahyi olan
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Kuran’da olmayan hükümleri, kendi uydurduklar› veya yanl›fl yo-
rumlad›klar› hadis ve sünnet ad›n› verdikleri Peygamber’e iftiralar-
la dolu kitaplarda toplam›fllard›r. Oysa Peygamberimiz’e Kuran’da
flunlar söyletilir:

De ki “Size Allah’›n hazineleri yan›mdad›r demiyorum,
gayb› da (alg›lanamayan› da) bilmiyorum ve ben size bir
mele¤im de demiyorum. Ben bana vahyedilenden baflkas›-
na uymam.”

6-Enam suresi 50

Görüldü¤ü gibi Peygamberimiz de ayn› bizim gibi vahye, yani
Kuran’a uymakla yükümlüdür. Ve bu vahiy d›fl›nda baflka bir fleye
uymayaca¤›na göre, bu vahiy d›fl›nda bir hüküm oluflturmas› da
mümkün de¤ildir. Peygamber’e sünnet, hadis gibi Kuran’›n belirt-
medi¤i bafll›klarla hükümler atfedenler, uydurduklar› din ra¤bet
görsün diye Peygamberimiz hakk›ndaki birçok ayete ayk›r› yarg›lar
ortaya atm›fllard›r. 

PEYGAMBERLER‹ YARIfiTIRMA

O’nun elçileri aras›nda hiçbirini ay›rt etmeyiz.

2- Bakara suresi 285

Kuran’›n bu ayetine göre bizim Peygamberimiz’i, Hz. ‹bra-
him’i, Hz. Musa’y›, Hz. Nuh’u, Hz. ‹sa’y› yar›flt›rmam›z yasakt›r.”
Bizim Peygamberimiz en üstündür.” dememiz yasakt›r. Musevi-
ler’in ve H›ristiyanlar’›n düfltükleri bu hataya, Kuran’›n bu aç›k aye-
tine ra¤men ne yaz›k ki düflülmüfltür. Peygamberimiz’in sayesinde
tüm insanlar›n yarat›ld›¤›, Peygamberimiz olmasa ne dünya, ne de
daha bir çok mekan›n yarat›lmayaca¤› fleklindeki meflhur uydurma,
hadis bafll›¤›yla insanlara yutturulmufltur. Oysa Kuran’da böyle bir
ifade geçmemektedir. Peygamberimiz’in hammaddesinin di¤er in-
sanlardan ayr› olup nurdan yarat›ld›¤›, Kuran’da anlat›lmayan yüz-
lerce mucizesinin oldu¤u, namaz vakitleri için adeta Allah’la pazar-
l›k yapt›¤› fleklindeki uydurmalar hep Peygamber putlaflt›rma gay-
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retlerinin neticesidir. Bu gayret sonucu Peygamberimiz’e utanç
kayna¤› olacak flekilde cinsel mucizeler yak›flt›r›lm›fl, kiflileri kötü-
rüm etmek için beddualar etti¤i iftiralar› ileri sürülmüfltür. Tüm bu
iftiralar hep uydurulmufl hadislerle halka sunulmufltur ki, kutsala
karfl› gelme korkusunu içinde tafl›yan ve dini az bilen halk, bu uy-
durmalar› itirazs›z kabullensin. Di¤er dinlerin düfltü¤ü hatalar› Ku-
ran’da okuyup, onlar› hem elefltirip, hem de ayn› hataya düflmek ne
ac›d›r! Di¤er bir uydurma hadise göreyse tüm Peygamberler k›ya-
met günü kendi dertlerine düflmüflken, Peygamberimiz “ümmetim,
ümmetim” diyerek ümmetini düflünecektir. Bu uydurma kafl yapa-
y›m derken, göz ç›karman›n çok güzel bir örne¤idir. Peygamberi-
miz’i yüceltmek isteyenler, di¤er Peygamberler’in bencilli¤i mana-
s›na gelebilecek yukar›daki hadisi uydurmufllard›r. Bunlar Peygam-
berimiz’i di¤er Peygamberlerle yar›flt›rmakla kalmam›fl; 1-Hz.Mu-
hammed 2-Hz. ‹brahim, 3-Hz. Musa, 4-Hz. ‹sa fleklinde di¤er Pey-
gamberler’i de üstünlük s›ras›na göre dizerek hadlerini iyice aflm›fl-
lard›r. 

Seni sapm›fl bulup do¤ru yola iletmedi mi?

93-Duha suresi 7

Bu ayete göre Peygamberimiz vahiy gelmeden önce sapm›fl bir
haldedir. Allah’›n gönderdi¤i vahiy ile düzelmifltir. Allah’›n aç›kça
söyledi¤i bu gerçe¤e fiura suresi 52. ayette de rastl›yoruz.

‹flte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen ki-
tap nedir, iman nedir bilmezdin.

42-fiura suresi 52

Baz› gelenekçiler Peygamberimiz’in vahiy almadan önce de hak
bir dine mensup oldu¤unu söyleyerek ayetlerle aç›kça çeliflmekte-
dirler. Bu ayetlerin birinden Peygamberimiz’in evvelden sapm›fl ol-
du¤u, di¤erinden ise iman›, kitab› evvelden bilmedi¤ini anl›yoruz.
Hak bir dine mensup olan nas›l iman› bilmez, nas›l kitab› bilmez,
nas›l sapm›fl olur? Peygamber’i Kuran’da anlat›ld›¤› gibi de¤il de
kafalar›nda flekillendirdikleri gibi bulmak isteyenlerin bu çeliflkilere
düflmeleri hiç de sürpriz de¤ildir. Gelenekçilerin düfltükleri çeliflki-
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lerden biri de Peygamberimiz’in atalar›nda hiç putperest olmad›¤›
ve bunun Hz. Adem’e kadar böyle gitti¤i izah›d›r. Oysa Kuran’dan
Hz. ‹brahim’in babas›n›n putperest oldu¤unu anl›yoruz. Hz. ‹bra-
him’in Peygamberimiz’in atas› oldu¤unu düflünürsek bu iddia da
dayanaks›z kal›r. Gerçi gelenekçi zihniyet, Hz. ‹brahim’in babas›n-
dan kas›t gerçek babas› de¤il, üvey babas›d›r veya amcas›d›r fleklin-
de sapt›rmalara gitmektedir. Ama Kuran’da aç›kça babas› denmek-
tedir. Bu çekifltirme gelenekçilerin dini bozucu zihniyeti için bir
delil niteli¤indedir. 

ALLAH’IN PEYGAMBER’E ÖVGÜLER‹

Mezhepçilerin anlamad›¤› nokta Peygamberimiz’in tüm bu uy-
duruk sözde yüceltmelere ihtiyac› olmad›¤›d›r. Kuran’da Allah
Peygamberimiz’i övmekte, onun üstün bir ahlak üzerinde oldu¤u-
nu söylemektedir. Allah’›n kendisine elçilik görevi vermesi, kitab›n-
da kendisini övmesinden daha büyük yüceltme ne olabilir? Vahiy
almadan önceki Peygamber’in durumu veya Peygamber’in atalar›n-
dan birinin putperestli¤i Peygamber’i küçültmez. Kuran’dan her-
kesin kendi davran›fllar›ndan sorumlu oldu¤unu anl›yoruz. Ne Pey-
gamber o¤lu olan yücelir, ne de kafir babas› olan küçülür. Nitekim
Hz. ‹brahim’in babas› da Peygamber babas›yd›, ama sapk›nl›¤› Ku-
ran’da geçmektedir. Kiflileri soyuna sopuna göre de¤erlendiren ge-
lenekçi kafa, Peygamberimiz’i de böyle de¤erlendirmeye kalkm›fl ve
uydurma hadisler türetmifltir. Bu uydurmalar Kuran’la, gelenekçi-
lerin bu zihniyeti ‹slam’la çeliflmektedir. 

Allah Peygamberimiz’i seçti ve ona büyük bir iyilikte bu-
lundu. (4 -Nisa Suresi 113) Onu güzel ve büyük bir ahlak sahi-
bi k›ld›. (68-Kalem Suresi 4) Onu alemlere rahmet yapt›. (21-
Enbiya Suresi 107) ve Peygamberimiz’in tüm günahlar›n› ba¤›fl-
lad› (48- Fetih Suresi 2)

Görüldü¤ü gibi Kuran’da Peygamberimiz en güzel flekilde övül-
mektedir. Örne¤in Enbiya suresi 107. ayette Peygamberimiz’in
alemlere rahmet oldu¤u söylenmektedir. E¤er tüm alemlerin Pey-
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gamberimiz için yarat›ld›¤› do¤ru olsayd›, bu da Peygamberimiz’in
alemler için rahmet oluflu gibi söylenirdi. Çünkü bu izah do¤ru ol-
sayd› tüm bu izahlardan daha önemli bir bilgi olurdu. Gerçek olsay-
d›, Kuran, bu daha da önemli olan bilgiyi hadis gibi Kuran’da belir-
tilmeyen bir kayna¤a elbette b›rakmaz, kendisi belirtirdi. 

KIL TAPINMACILI⁄I

Allah en güzel flekilde Peygamberimiz’i övmüflken, Kuran’›n
onay vermeyece¤i k›l tap›nmac›l›¤› görüntüleri verenler ak›llar› s›-
ra Peygamberimiz’e sayg› göstermektedirler. Camilerde Peygam-
ber’in sakal› diye bir sürü beze doland›r›l›p, sar›lm›fl k›llar› büyük
bir tören havas›nda aç›p, halka bu k›llar› öptürenler bu yaz›lar›m›z›
okuduklar›nda elbette rahats›z olacaklard›r. Onlara göre bu k›l öp-
türme törenleri Peygamber sevgisidir, Peygamber’e sayg›d›r. Ne
yaz›k ki Peygamber’in oldu¤u iddia edilen k›llar› dini bir ibadet ha-
vas›nda insanlara öptürme faaliyeti hâlâ devam etmektedir. H›risti-
yanl›¤› ikonlar›ndan dolay› k›nayanlar, benzer hurafeleri dinimize
kendileri sokmufllard›r.

Peygamberimiz Kuran’da iki s›fatla an›l›r. (Peygamber kelime-
si bu iki sözcü¤e de karfl›l›k kullan›lan, Farsça’dan dilimize geçmifl
bir kelimedir.) Birinci kelime “nebi” kelimesidir ve haber getiren
manas›ndad›r. Kuran’da bu kelime ayn› Türkçe’deki Peygamber
kelimesi gibi yaln›z Allah’tan haber getiren insanlar için kullan›l-
m›flt›r. ‹kinci kelimeyse “resul” kelimesidir ki Türkçemiz’deki elçi
kelimesinin karfl›l›¤›d›r ve Kuran’da Peygamberler en çok bu keli-
meyle anlat›l›rlar. Bu kelime ayn› Türkçe’deki gibi hem Allah’›n el-
çileri, hem di¤er elçilikler için kullan›l›r. Peygamberimiz’i ve di¤er
Peygamberler’i tarif ederken kullan›lan bu kelimeler Peygamber’in
nebi (haber getirici), resul (elçi) oldu¤unu gösterir. Yani Peygam-
ber Allah’tan ald›¤› mesaj› insanlara ileten kiflidir, Peygamber %1
bile kendinden dine bir fley katamaz. O zaman din, hafla Allah’›n ol-
maz. O zaman din, Allah ve Peygamber ortak yap›m› bir müessese
olur. Peygamberimiz’e gelen vahiy Kuran’d›r. Bunun d›fl›nda bir
hadis, bir mezhep izah›, birisinin içtihad› dinin bir hükmü veya bir
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bölümüdür demek Allah’›n olan dini Allah, Peygamber (elçi, haber
getiren) ortakl›¤›na veya Allah, mezhep imam›, Peygamber ortakl›-
¤›na çevirmek olur. K›sacas› Peygamber’i do¤ru yere oturtmak, di-
ni do¤ru kavraman›n bir flart›d›r. Peygamberimiz sadece ve sadece
ald›¤› haberi (Kuran’›) insanlara iletir. Din, bu haberdir. Elçilik (re-
sullük), nebilik (haber getiricilik) bu mesaj› (Kuran’›) insanlara ulafl-
t›rmakt›r. Allah’›n elçisi olmak çok büyük bir onurdur. Peygambe-
rimiz aç›s›ndan düflünürsek, bir insan›n milyarlarca insana öncülük
etmesidir. Ne yaz›k ki baz›lar› Kuran’dan anlafl›lan bu Peygamber
tarifini yapt›¤›m›zda “Siz Peygamber’i çok basit görüyorsunuz” de-
mektedirler. Ne yaz›k ki bu davran›fllar›yla bundan sonraki 29. Bö-
lüm’de inceleyece¤imiz H›ristiyanlar’a benzemektedirler. Peygam-
berler hakk›nda afl›r›ya gitmek sadece Peygamber’i Allah’›n o¤lu
ilan etmekle olmaz. Sadece Allah’›n olan din oluflturma yetkisi; sün-
net, hadis gibi süslü, sözde Peygambersever tav›rlarla Peygamber’e
de veriliyorsa o da dinde bir sapmad›r.

GÜDÜLEN SÜRÜ OLMAYALIM

Biz Peygamber’i putlaflt›rmayal›m diye feryat ederken, ne yaz›k
ki birçok tarikatta evliya, fleyh, ulema gibi yaftalar yap›flt›r›lm›fl
adamlar bile putlaflt›r›lmaktad›r. Peygamber’in bile putlaflt›r›lma-
mas› gerekir dedikten sonra herhalde bunlar için ilave bir aç›klama-
ya gerek yoktur. Bakara suresi 104. ayete de¤inerek bu konuyu bi-
tirmek istiyoruz. Bakara suresi 104’te: “Ey iman sahipleri raina
(bizi çoban›n sürüyü güttü¤ü gibi güt) demeyin.” denmektedir.
Bu ayette Peygamber’e bile “Raina” denmesi yasaklanmaktad›r.
Kuran toplumun sürü, bireyin ise onlar›n güdücüsü olmas›n› iste-
memektedir. Buna karfl›n tarikatlardaki uygulamalarda, mezhep
ba¤l›l›¤›nda tam bir sürü psikolojisi hakimdir. Hatta tarikatlardaki
müritleri ifade eden “sufi” kelimesinin kökünün, “koyun yünü, ko-
yun postu” tipi manalar tafl›mas› da ilginçtir. Tarikat›n sufileri Ku-
ran’›n güdülen sürü olmamam›z› söylemesine ra¤men tam “sufi” is-
minin hakk›n› vererek yaflamaktad›rlar.  Kuran’›n insan›; düflünen,
akleden, Allah’›n mesaj› Kuran’a s›k› s›k›ya sar›lan, Peygamber’i ca-
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n›ndan çok seven fakat hiçbir flirke bulaflt›rmayan, Allah’›n gücünü,
hüküm yetkisini hiçbir kifliye paylaflt›rmayan insand›r.

Müslümanlar’›n görevi Allah’›, Kuran’›, Peygamber’i tam yerli
yerine oturtmakt›r. Allah’›n yetkisinde olan hüküm koymay›, kutsal
olan› istismar ederek Peygamber’e verenler, daha sonra uydurduk-
lar› hadislerin sahibini Peygamber olarak göstermifl, böylece dini
bozmufllard›r. Dini bozmada kullan›lan araç Peygamber olunca,
Kuran’la ters düflen hadisler uydurulmufl, her fleyin Peygamberimiz
için yarat›ld›¤› fleklinde saçma iddialar, Peygamberler’i yar›flt›rmak
gibi haddini bilmezlikler olmufltur. Hiç flüpheniz olmas›n ki, nas›l
kendisi hakk›ndaki afl›r› izahlar› görse en çok k›zan Hz. ‹sa olacak-
sa, Kuran’›n ruhuna ayk›r› flekilde kendisi hakk›nda uydurulan ha-
disleri, Allah’la miraçta pazarl›k ettirmeleri görse bunlar› uyduran-
lar› ilk k›nayan, bu hadis kitaplar›n› ilk yakan Peygamberimiz olur-
du.
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Kuran’da, geçmifl topluluklar›n hatalar› ibret almam›z için anla-
t›l›r. Bu topluluklardan günümüzde de varl›¤›n› sürdüren H›-

ristiyanl›k ve Musevili¤i ele al›rsak, içine düflülen hatalardaki ben-
zerli¤i hemen kavrayabiliriz. Bu ortak temel  hatalar; Peygamber ve
din adamlar›n› putlaflt›rma, Allah’›n kitab› d›fl›nda kitaplar olufltur-
ma, Allah’›n dinini mezheplere bölmektir.

Papazlar›n, mezheplerin dini ad›na matbaaya ve halklar›n ken-
di dillerinde ibadet etmelerine karfl› ç›kmalar›, H›ristiyanl›k’ta din
ad›na yap›lan yobazl›¤a örnektir: “Matbaan›n bulunmas›yla kitap
yay›nlar›n›n ço¤ald›¤› ve e¤itim- ö¤retimin geliflti¤i do¤rudur, fakat
ayn› zamanda fikir ve görüfl ayr›l›klar›n›n olufltu¤u da bir gerçektir.
Bunun sonucu olarak insanlar Kilise’nin yerlefltirdi¤i iman ve akideler
konusunda düflünmeye ve sorular sormaya bafllam›fllard›r. Din kitapla-
r›n› okuyor, anl›yor ve kendi anlad›klar› dilde ibadet ediyorlar. Bu ne-
denle kendi kendilerine din adamlar›na art›k gerek bulunup bulunma-
d›¤› sorusunu sormalar› söz konusudur. E¤er herkes kendi bildi¤i dilde
ve kendi anlad›¤› flekilde Tanr›’ya ibadet etmeye kalk›flacak olursa...
Böyle bir durum bizim mensup bulundu¤umuz din adamlar› s›n›f›n›n
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çok zarar›na olur. Din esaslar›n›n, din adamlar›n›n d›fl›nda hiç kimse
taraf›ndan bilinmemesi koflul olmal›d›r.” (Bak›n›z ‹lhan Arsel – Top-
lumsal Geriliklerimizin Sorumlular›: Din Adamlar› sayfa 18) H›-
ristiyanl›k’ta bilimsel geliflimin önünü t›kayan ve geciktiren, mez-
heplerin savafllar›yla ortal›¤› kan gölüne çeviren papazlar›n hege-
monyas› kaybolur diye matbaaya, kendi dilinde ibadete karfl› ç›-
kan, aforoz, endülüjans, engizisyon gibi kurumlar›yla halka kan
kusturan, kullar›n affedilme yetkisinin bile kendisinde oldu¤unu
iddia eden hep kilise olmufltur.

Enam Suresi 154, Araf Suresi 145. ayetlerde Tevrat’›n da ayn›
Kuran gibi detayland›r›ld›¤›n› görüyoruz. Oysa Yahudiler ellerinde
detayl› bir flekilde Tevrat dururken ‘Miflna’ (hadis, söz) ve ‘Gama-
ra’ (sünnet, pratik) bafll›klar›yla kutsala fatura edilmifl rivayetlerle
dinlerine ilaveler yapm›fllard›r. Görüldü¤ü gibi Yahudi yobazl›¤›-
n›n kendi dinlerini bozarken kulland›¤› bafll›klar bile dinimizin
mezhepçileriyle örtüflmektedir. Oysa Yahudiler’e dinleri Tevrat’ta
detayl› olarak aç›klanm›flt›r. Kuran’›n izah›na göre Yahudiler Tev-
rat’ta, H›ristiyanlar ‹ncil’de hükümlerini bulurlar. 

Biz indirdik Tevrat’› Biz. ‹yiye ve güzele k›lavuz var onda,
›fl›k var. Teslim olmufl Peygamberler Yahudiler’e onunla
hükmederler. Kendini Rabb’e adayanlarla, ilimde derinlefl-
mifl olanlar da Allah’›n kitab›n› korumakla görevli oldukla-
r›ndan ....

5- Maide Suresi 44

‹ncil ehli Allah’›n onda indirdikleriyle hükmetsinler. Al-
lah’›n indirdi¤iyle hükmetmeyenler sapk›nlard›r.

5-Maide Suresi 47

HIR‹ST‹YANLIKTAK‹ BABA-O⁄UL MESELES‹

Dinimizin ba¤l›lar› H›ristiyanlar’›n ve Museviler’in sapmalar›n›
çok iyi tespit eder ve çok mant›kl› elefltirirler. Ne yaz›k ki bu elefl-
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tiriyi yapanlar›n birço¤u Kuran d›fl› dini kaynaklara tabi olmufllar
veya mezheplerin hegemonyas›na girmifllerdir. H›ristiyanl›ktaki en
büyük sapma olan Hz. ‹sa’n›n Allah’›n o¤lu oldu¤u sapmas›n› ele
alal›m. Bugünkü bilinen en eski ‹ncil bile Latince’ye çeviridir. Hz.
‹sa’ya indi¤i dilde bir ‹ncil elde mevcut de¤ildir. Orjinalinde ne ol-
du¤unu bilmedi¤imiz kelimeler Latince’ye “Baba” ve “O¤ul” flek-
linde çevrilmifltir. Fakat bu Latince tercümelerde bile “O¤ul” keli-
mesi sadece Hz. ‹sa için de¤il, Allah’›n tüm sevgili kullar› için kul-
lan›l›r. Ayn› flekilde Baba kelimesi de s›rf Hz. ‹sa’n›n Baba’s› mana-
s›nda de¤il tüm kullar›n Baba’s› manas›nda kullan›l›r. 

Siz göklerde olan Baban›z›n O¤ullar› olas›n›z.

‹ncil- Matta 5,45

... Benim Babam›n ve sizin Baban›z›n, benim Allah’›m›n ve si-
zin Allah’›n›z›n yan›na ç›k›yorum.

‹ncil- Yuhanna 20,17

Yani mevcut ‹ncil’i flu andaki tercümesiyle eline alan bir kifli bi-
le flu andaki anlat›m›yla Allah’›n o¤lu tanr› ‹sa’y› ‹ncil’de bulamaz.
Çünkü bu tabirin tüm insanlar için kullan›lmas›, bu kavram›n me-
caz bir kavram oldu¤unu gösterir. Bizim tahminimize göre ‹ncil’in
orijinalinde kul manas›na yak›n bir kelime “o¤ul”, Yarat›c› manas›-
na yak›n bir kelime de “baba” diye çevrilmifltir. Fakat her fleye ra¤-
men ‹ncil’in heryerinde bu kelime bu tarzda çevrildi¤i için, kelime-
nin tüm insanl›k için kullan›lm›fl olmas›ndan, ne manay› kastetti¤i
anlafl›labilir. Günümüzdeki ‹ncil çevirilerini incelemek bile tercü-
melerle H›ristiyanl›kta ne kadar tahrifat yap›labildi¤i hakk›nda fikir
sahibi olmam›z› sa¤layacakt›r.

35- ‹sa kovulmas›n› haber al›r almaz onu arad› ve ona sordu,
‹NSANO⁄LU’na inan›yor musunuz?

Yeni Amerikan ‹ncil- Yuhanna 9,35

35- ‹sa kovuldu¤unu duydu ve onu bulunca flöyle dedi: ‹NSA-
NO⁄LU’na inan›yor musunuz?

Yeni Uluslararas› ‹ncil- Yuhanna 9,35
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35- ‹sa ne oldu¤unu duyunca adam› buldu ve ona: “MES‹H’e
inan›yor musunuz?” dedi.

Yaflayan ‹ncil- Yuhanna 9,35

35- ‹sa kovuldu¤unu duydu ve onu bulunca flöyle dedi: TAN-
RININ O⁄LU’na inan›yor musunuz? 

Kral James ‹ncil’i- Yuhanna 9,35

4. tercümedeki Kral James ‹ncil’inde ilk iki ‹ncil’deki insano¤lu
lafz›n›n nas›l Tanr› o¤lu lafz›na çevrildi¤ine dikkat edin. Ayr›ca bu
Baba ve O¤ul laf›zlar›n›n kullan›m›nda sapt›rma oldu¤u Matta’n›n
flu bölümünden de anlafl›labilir:

Yeryüzündeki kimseyi Baban›z diye ça¤›rmay›n, zira baban›z
birdir, semavi Babad›r. 

‹ncil- Matta 23,9

BAfi SORUMLU K‹L‹SE

Görüldü¤ü gibi tercümede yeryüzündeki kimseyi Baban›z diye
ça¤›rmay›n deniyor. Oysa “Baba” herkesin biyolojik kan ba¤› olan
babas›n› ça¤›rd›¤› isimdir. Hiçbir zaman Allah’›n ça¤r›ld›¤› bir isim
de¤ildir. Burada da kanaatimiz Baba diye tercüme edilen kelimenin
orjinalinin Allah’a mahsus yarat›c› veya benzeri bir kelime oldu¤u
fakat tercümelerle bu kelimenin günümüzdeki “Baba” kelimesi flek-
linde kald›¤›d›r. Fakat yine de tercümeler ikinci dereceden suçlu-
dur. Çünkü bu kelimelerin tüm insanlar için kullan›ld›¤›n› gören
objektif de¤erlendirici, bu kelimelerin mecazi bir kelime oldu¤u ka-
naatine var›rd›. Bugünkü Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yo-
rumcular› bu kelimelerin tüm insanlar için mecazi manada, Hz. ‹sa
için ise gerçek manas›nda kullan›ld›¤›n› söylemifllerdir. Yani bu-
günkü Hz. ‹sa’n›n o¤ul Tanr› ilan edilmesindeki as›l suçlu Katolik-
lik, Ortodoksluk tipi mezhepler ve onlar›n kurumu olan kilisedir.
Kilisenin yorumundan ibaret olan bu yaklafl›mlara, dini sadece
mevcut ‹ncil’lerden ö¤renmeye çal›flan H›ristiyanlarca var›lmayaca-
¤› kan›s›nday›z. Y›llarca insanlar H›ristiyanl›¤› kilise kurumunun
anlat›mlar›yla ö¤rendiler. Dinimiz Hanefi, fiafi gibi Sunni ve di¤er
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fiii mezheplerin anlat›mlar›yla nas›l dejenere olmuflsa, H›ristiyanl›k
da Katolik ve Ortodoks mezheplerin hegemonyas›yla dejenere ol-
mufltur. H›ristiyanl›k için durum daha da zordur. Çünkü mevcut
‹ncil’lerin orijinali yoktur. Oysa Kuran’›n orijinali elde mevcut ol-
du¤u için Kuran’a gidip de ilaveleri ve eksiltmeleri düzeltmek; ger-
çek dinle, uydurulan dini ay›rt etmek gayet kolayd›r.

Tüm bu dejenerasyonlardaki metotlar› inceledi¤imizde; H›ris-
tiyanlar’›n kendi mezhepleriyle dejenerasyonunun, dinimizin mez-
hepler eliyle dejenerasyonuna benzerli¤ini saptayabiliriz. Mevcut
‹ncil (tercümelerle sapt›rmalara ra¤men) bir kenara b›rak›lm›fl ve
kilise kendi yorumunu ‹ncil’in üstüne ç›kartm›flt›r. Kilisenin bura-
da rahipler toplulu¤u oldu¤unu unutmayal›m. Hz. ‹sa’n›n öldürül-
mesi için karar alan da Yahudi haham toplumuydu. Dinimizdeki
ilaveleri yapanlar ise dinimizin hadis imam›, mezhep imam› adl› din
adam› topluluklar›d›r. Biz Hz. ‹sa’y› öldürmek isteyen hahamlar›n
sapk›nl›¤›n›, Hz. ‹sa’y› afl›r› yücelten Saint Paul gibi papazlar›n sap-
k›nl›¤›n› çok iyi anlar›z. Ama söz Buhari gibi uydurma hadis topla-
y›c›lar›na veya fiafi gibi mezhep imamlar›na geldi mi onlar›n kutsal-
l›¤›ndan bir türlü vazgeçmeyiz. Fakat yine de H›ristiyanlar’›n Saint
Paul’den, Museviler’in katliamc› hahamlar›n› savunmaktan neden
vazgeçemediklerine çok flafl›r›r›z. Bir de kendimize flafl›raca¤›m›z
günler gelebilse! Asl›nda tarih nüans farklar›yla tekrarlanmakta,
geçmifl kavimlerden al›nmayan ibretler felaketlerin sebebi olmakta-
d›r. Dine en büyük zarar› ise bir k›s›m hahamlar, rahipler, imamlar
diye bilinen sözde kutsallar vermektedir. 

D‹NE EN BÜYÜK ZARARI
SAHTEKAR D‹N ADAMLARI VER‹YOR

Allah’› b›rak›p bilginlerini, rahiplerini ve Meryem o¤lu Me-
sih’i Rabler edindiler. Halbuki hepsi de tek Tanr›’ya kulluk
etmekten baflka bir fleyle emrolunmad›lar. O’ndan baflka
Tanr› yoktur. O bunlar›n ortak kofltuklar› fleylerden yücedir.

9- Tevbe Suresi 31
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Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birço¤u
insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yerler ve Allah yolundan da
geri çevirirler.

9-Tevbe Suresi 34 

Ne yaz›k ki birçok Müslüman bu ayetleri masal gibi dinlemekte-
dir. “Allah bize geçmiflteki bu kavimlerin durumunu anlat›yorsa, bu-
nun önemli bir sebebi bizim de ayn› yanl›fl› tekrarlayabilecek olma-
m›zd›r.” ç›kar›m› ne yaz›k ki düflünülmemektedir. Bugün görüyoruz
ki benzer hatalara düflülmüfltür. Nas›l H›ristiyanlar’da papazlar Rab
kabul edildiyse, ‹slamiyet’te imamlar fetva, içtihad, mezhep görüflü
bafll›kl› yutturmalarla, dinde olmayan dini hükümleri icat etmifller-
dir. Yani din adam› zümresine, s›rf Allah’›n tekelinde olan hüküm
koyucu yetkisi verilmifltir. Nas›l H›ristiyanlar Katolik, Protestan,
Ortodoks rahiplerini, ruhanilerini her fleye ra¤men temize ç›kart›-
yor, onlar›n evliyal›k ve üstünlük hikayelerini anlatarak onlar›n H›-
ristiyanl›¤› dejenere etmelerini temize ç›kart›yorlarsa, bizim imam-
lar›m›z da ayn› evliyal›k, üstünlük ... hikayeleriyle temize ç›kar›lmak-
tad›rlar. Kilisenin maddi menfaatler için dini nas›l istismar etti¤ini
ise Güney Afrika’l› , Nobel ödüllü rahip Desmond Tutu çok güzel
anlatmaktad›r: “Misyonerken Güney Afrika’ya geldiklerinde toprak biz-
de, ‹ncil onlardayd›. Sonra bize gözlerimizi kapatal›m, dua edelim dedi-
ler. Gözlerimizi açt›¤›m›zda gördük ki ‹ncil bizde, toprak onlardayd›.”
Din ad›na insanlar›n paralar›n› haks›zl›kla baz› rahipler, hahamlar
nas›l yiyorlarsa, hiç merak etmeyin bizim fleyhler, hocalar, mevlid-
hanlar onlardan afla¤› kalmamaktad›rlar. Tüm bu manzaralarda hem
Museviler, hem H›ristiyanlar, hem de bizim için elbette bir çok ib-
retler vard›r. Bu üç din de tüm bu mezhepleri ve mezhep önderleri-
ni kenara itmeden dinlerini gerçek manas›yla kavrayamazlar. Önce-
likle tüm mezhep izahlar› ve tüm ilave Miflnalar, hadis kitaplar›, fa-
lancan›n mektuplar› çöpe at›l›p, Allah’›n kitaplar› tek bafl›na masa
üstüne konulup çözüme bafllanmal›d›r. Kuran’›n orjinali elimizde
oldu¤u için biz bu konuda çok daha rahat çözüm flans›na sahibiz. Fa-
kat Musevi ve H›ristiyanlar›n da ayn› metotla Allah’›n istedi¤i orji-
nal dine çok daha fazla yaklaflacaklar› kanaatindeyiz. Ne yaz›k ki flu
anda din diye anlat›lan ne Musevilik’te Tevrat’t›r, ne H›ristiyanl›k’ta
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‹ncil’dir, ne de bizde Kuran’d›r. Mezhepler ve azizlerin, hahamlar›n
kitaplar› ne ac›d›r ki Allah’›n kitaplar›n›n önüne geçmifltir. Bu üç di-
nin yobazl›klar›n›n temel sebebi de ayn›d›r: ‹nsani olana kutsal k›l›-
f› giydirilmifl ve bunlar gerçek kutsal olan Allah’›n kitab›n›n yan›na
ve önüne konmufltur. Dinlerdeki bir di¤er istismar mekanizmas› da
kitapta yaz›lan aç›k gerçeklerin yorumla, kelimelerin manas›n› kay-
d›rarak gizlenmesi veya sapt›r›lmas›d›r. 

Onlar kelimeleri yerlerinden kayd›r›yorlar. Ö¤üt almak
için ça¤r›ld›klar› fleyden nasiplenmeyi unuttular.

5- Maide Suresi 13

Bunlar›n içlerinden bir grup vard› ki, Allah’›n kelam›n› ifli-
tiyor, onu kavramalar›n›n ard›ndan bile bile tahrif ediyor-
lard›.

2- Bakara Suresi 75

‹NC‹L VE TEVRAT’TA
PEYGAMBER‹M‹ZE ‹fiARETLER

H›ristiyan ve Museviler’in kendi dinlerindeki bu tahrifatlar›n›n en
güzel örne¤i Tevrat ve ‹ncil’de Peygamberimiz’i tarif eden ayetleri
yorum ve tahrifatla de¤iflik flekilde manaland›rmaya çal›flmalar›d›r.
Bugün elimizdeki Tevrat ve ‹ncil’de tespit etti¤imiz muhtemelen
Peygamberimiz’e iflaret etmesi muhtemel örnek ayetleri inceleyelim:

Ve bütün milletleri sarsaca¤›m ve bütün milletlerin (Himada’s›)
gelecek ve bu mabedi flanla flerefle dolduraca¤›m der. Ordular›n
Efendisi; benimki gümüfl, benimki alt›n der. Benim bu son evimin
flöhreti, ilkinden daha yüksek olacak der insanlar›n Efendisi ve bu
yerde selam (flalom) verece¤im der ordular›n Efendisi.

Tevrat- Haggay 2,7-9

“Himada” kelimesi eski ‹branice’de “ hmd” kökünden türemifl-
tir. Kuran-› Kerim’de Hz. ‹sa’n›n kavmine ismi Ahmed olan bir
Peygamber gelece¤ini söyledi¤i anlat›l›r. “Ahmed” kelimesi “Mu-
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hammed” ismiyle ayn› kök yap›s›na sahiptir. Böylece Hz. ‹sa’n›n
kavmine ad› “Ahmed” olan bir Peygamber gelecek demesiyle, ad›
“övülmüfl” manas›nda olan bir Peygamber gelecek demifl oldu¤u ve
Peygamberimiz’in ad›n›n manas›n› söyledi¤i de düflünülebilir. “Ah-
med” kelimesi “Himda” kelimesinin de¤iflmeden kalm›fl Arapça fleklidir
ve ayn› manalar› içermektedir. Grekçe yaz›lm›fl Yuhanna ‹ncil’inde de
klasik Grek diline tamamen yabanc› olan “Paracletos” ismi kullan›lm›fl-
t›r. Asl›nda “Ahmed, Muhammed” kelimelerinin karfl›l›¤› olan “ flan›
yüksek, övülmüfl, çok hamdeden” manas›na da gelen pekifltirilmifl flekilde-
ki “Periclytos” kelimesinin Hz. ‹sa taraf›ndan vazedilen Arami lisan›n-
daki “Himda” ve “Hemida” kelimesinin Grekçe’ye tercüme edilmifl flekli
olmas› kuvvetle muhtemeldir. Fakat her halükarda bu kelimenin mana-
s› Peygamberimiz’in ismiyle ayn› manadad›r. “fialom” kelimesine gelin-
ce bu kelime de ‹slam kelimesi ile ayn› kök ve manalara sahiptir. Her Sa-
mi dil alimi “ fialom” ve “ ‹slam” kelimelerinin “ bar›fl, teslim olma”
manas›na gelip ayn› kökten türedi¤ini bilir. (Bak›n Tevrat ve ‹ncil’e
Göre Hz. Muhammed, Prof. Abdulahad Dâvud) 

15- E¤er beni seviyorsan›z, emirlerimi gözetirsiniz.

16. Ben de Baba’ya yalvaraca¤›m ve o size baflka bir “Paraklit”
gönderecektir.

‹ncil-Yuhanna 14, 15-16

7- Bununla beraber ben size gerçe¤i söylüyorum. Benim git-
mem sizin için hay›rl›d›r. Çünkü ben gitmezsem “Paraklit” size gel-
mez. Fakat gidersem O’nu size gönderirim.

8- Ve o geldi¤i zaman günah, do¤ruluk ve hüküm konusunda
dünyay› suçlu oldu¤una ikna edecektir.

‹ncil-Yuhanna 16, 7-8

20- Yahya’n›n tan›kl›¤› flöyle oldu, aç›kça konufltu, inkar etme-
di: “Ben Mesih de¤ilim” diye aç›kça konufltu.

21- Onlar da kendisine “Öyleyse sen kimsin? Sen ‹lyas m›s›n?”
diye sordular. O da: “De¤ilim” dedi.
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“Sen o Peygamber misin?”

Yahya “Hay›r” diye cevap verdi.

‹ncil, Yuhanna 1,20-21

HZ. ‹SA’DAN SONRA GEL‹P
B‹R TEK ALLAH’A ÇA⁄IRAN K‹M VAR

Görüldü¤ü gibi ‹ncil’de Hz. ‹sa’dan sonra gelecek biri sürekli
müjdelenir. Oysa Hz. ‹sa son Peygamber’dir, bir daha Peygamber
gelmeyecek tarz›nda bir ifade hiçbir yerde geçmemektedir. Yuhan-
na 1,20-21’de ise insanlar›n ‹lya ve ‹sa d›fl›nda bir Peygamber daha
bekledikleri görülüyor. Peki Hz. ‹sa’dan sonra gelip, insanlara Al-
lah’› anlat›p, tan›tan kim vard›r? Tarihe bakt›¤›m›z zaman Peygam-
berimiz d›fl›nda buna uygun tek bir önemli flahsiyet bile yoktur.
Tüm bunlara karfl›n ‹ncil’de Hz. ‹sa’n›n kendinden sonra gelece¤i-
ni söyledi¤i “ Periclytos” kelimesinin manas›n›n Peygamberimiz’in
isminin manas› ile ayn› olmas› tesadüf olabilir mi? Yuhanna ‹n-
cil’inde geçen “Parakletos”un Kutsal Ruh(Cebrail) diye aç›klanma-
ya çal›fl›lmas›n› elefltiren Prof. Dr. Maurice Bucaille bu anlay›fl› red-
dederek “Parakletos”tan kast›n Hz. ‹sa’dan sonra gelecek Hz. ‹sa
gibi bir Peygamber oldu¤unu söyler: “Burada öne sürülen insanlara
bildirme ifli hiçbir surette Kutsal Ruh’un ifllerinden olan bir ilhamdan
ibaret de¤ildir. Aksine kendisini belirleyen Yunanca kelimedeki yayma
kavram› sebebiyle, onun aç›kça maddi bir niteli¤i vard›r. fiu halde Yu-
nanca “Akouo” ve “Laleo” fiilleri bir tak›m maddi iflleri ifade ederler ve
bu fiiller ancak iflitme ve konuflma organlar›na sahip bir varl›kla ilgili
olabilirler. Dolay›s›yla bu fiilleri Kutsal Ruh’a uygulamak mümkün de-
¤ildir... Öyleyse Yuhanna’n›n Paraklet’inde, Hz. ‹sa gibi iflitme ve ko-
nuflma kabiliyetlerine sahip olan bir insan görmek, mant›¤›n götürdü¤ü
bir sonuç say›lmal›d›r. Yunanca metin bu özellikleri kesin olarak gerek-
tirmektedir. Demek ki Hz. ‹sa kendisinden sonra Allah’›n yeryüzüne bir
baflka insan gönderece¤ini ve Yuhanna’ya göre onun rolünün, bir cümley-
le söylemek gerekirse Allah’›n kelam›n› ifliten ve onun mesaj›n› insanlara
tebli¤ eden bir Peygamber’in rolü olaca¤›n› haber vermektedir. fiimdi eli-
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mizde mevcut metinde bulunan Kutsal Ruh kelimeleri tamamen kasti
olarak sonradan yaz›lm›fl bir ilaveden ileri gelmektedir. ‹lavenin gayesi
Hz. ‹sa’dan sonra bir Peygamber’in gelece¤ini haber veren bir kelimenin
ilk anlam›n› de¤ifltirmektedir. Çünkü buna inanmak Hz. ‹sa’n›n son
Peygamber olmas›n› isteyen geliflme halindeki H›ristiyan cemaatlerinin
ö¤rettikleriyle çeliflki ortaya ç›kar›yordu.” [Prof. Dr. Maurice Bucaille,
Tevrat, ‹nciller, Kuran-› Kerim ve Bilim, sayfa 127]

YALANCI VE GERÇEK PEYGAMBERLER

Peygamberimiz’in gerçek peygamber mi, sahte peygamber mi
oldu¤unu merak edenler Hz. ‹sa’n›n ‹ncil’deki flu kriterini uygular-
larsa gerçe¤i görebilirler:

Yalanc› Peygamberlerden sak›n›n. Onlar size koyun postu için-
de yaklafl›rlar ama içten y›rt›c› kurtlard›r. Onlar› yaflam ürünlerin-
den tan›yacaks›n›z. Hiç dikenlerden üzüm, kenpellerden incir top-
lan›r m›? Her iyi a¤aç iyi ürün verir. Çürük a¤aç ise kötü ürün ve-
rir. ‹yi a¤aç kötü ürün vermedi¤i gibi, çürük a¤aç da iyi ürün ver-
mez. ‹yi ürün vermeyen her a¤aç kesilip atefle at›l›r. Demek ki on-
lar› yaflam ürünlerinden tan›yacaks›n›z.

‹ncil- Matta 7,15-20

Görüldü¤ü gibi Hz. ‹sa Peygamberlik iddia edenleri tan›mada
flu kriteri veriyor: Verilen ürüne bak ve yalanc› ile do¤ru söyleyeni
ay›rt et. Oysa kendisinden sonra hiç Peygamber gelmeyecek olsay-
d› Hz. ‹sa: “ Benden sonra Peygamber gelmeyecektir, benden son-
ra kim Peygamberlik iddia ederse o yalanc›d›r.” diye çok kestirme
bir flekilde bu sorunu halledebilirdi. Hz. ‹sa’n›n yalanc› ve do¤ru
Peygamber’i ay›rt etmede tavsiye etti¤i yöntem bafll› bafl›na Hz.
‹sa’dan sonra Peygamber gelece¤ine yeterli delildir. Hz. ‹sa’dan
sonra Peygamber gelecek olmas› ise Peygamberimiz Hz. Muham-
med’in Peygamberli¤ine yeterli delildir. Çünkü Hz. ‹sa’dan sonra
gelip de Allah’a inanan, Allah’a güvenen, Allah’› seven bir toplulu-
¤un oluflmas› gibi muazzam bir ürün sadece ve sadece Peygamberi-
miz’in sayesinde al›nm›flt›r. Nitekim Kuran’da Hz. ‹sa’n›n Peygam-
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berimiz’i Ahmed ismiyle müjdeledi¤i geçer.(Ahmed ismi Muham-
med ismi ile ayn› köke sahiptir ve ayn› manadad›r. Kuran’da Pey-
gamberimiz birkaç yerde Muhammed ismiyle an›lmas›na karfl›n,
s›rf afla¤›daki ayette Ahmed ismiyle an›l›r. Acaba Allah’›n bununla
bir hikmeti de mevcut ‹ncil’lerde geçen, Peygamberimiz’in isminin
manas›nda kullan›lan kelimelere bakmam›z› istemesi olabilir mi?
Do¤rusunu Allah bilir.)

Hani Meryem o¤lu ‹sa da “Ey ‹srail o¤ullar›, ben sizin için
Allah’›n elçisiyim. Benden önceki Tevrat’› do¤rulay›c› ve
benden sonraki ismi Ahmed (övülmüfl, öven) olan bir elçi-
nin de müjdeleyicisiyim.” demiflti. 

61- Saff Suresi 6 

Tüm bu aç›k gerçeklere ve Tevrat’taki, ‹ncil’deki iflaretlere ra¤-
men; Tevrat ve ‹ncil’in tasdikledi¤ini hahamlar, papazlar örtbas et-
mek için, sapt›rmak için yar›flm›fllard›r. ‹ncil’de tarifi olmayan Ka-
toliklik, Ortodoksluk mezhepleri, Roma’daki Papa veya baflpisko-
poz beyefendilerin(!) görüflleri ne yaz›k ki halk için Tevrat ve ‹n-
cil’in görüfllerinden daha önemlidir. Biz bu Papalar’a ve Baflpisko-
poslara; Katolik ve Ortodoks mezheplere çok k›zar›z. Ama Sunni ve
fiii mezhepleri, hadisleri, mezhep imamlar›n› çok severiz! Hz. ‹sa
Katolik miydi? Yoksa Ortodoks muydu? diye hakl› sorular sorar›z.
Fakat Peygamberimiz’in Sunni, Hanefi veya fiii, Caferi olup olma-
d›¤› sorusunu hiç sevmeyiz! Biz bu lahana turflusunu yedikçe perhi-
zimizden ne kadar hay›r gelebilir? Millete verdi¤imiz akl› bir de
kendimizi düzeltmek için kullanabilsek!
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Uydurulan dinin kullan›ld›¤› ve çok büyük istismarlar›n yap›l-
d›¤› alanlardan biri de yönetimdir. Kendi flahsi görüfllerini

hakim k›lmak isteyenler Allah’›, dini kullanarak insanl›¤› yönetme-
ye kalk›flm›fllard›r. Örne¤in Kuran’a göre kad›n cumhurbaflkan› da,
yönetimde etkin bir role sahip de olabilir. Kuran bu konuda bir ya-
sak getirmemiflken, geleneksel ‹slâm bu konuda da Kuran’›n getir-
medi¤i bir yasa¤› getirip, insan neslinin yar›s› olan kad›nlar› bu gö-
revlerden mahrum etmifltir. Ayr›ca “Liderler Kureyfl’tendir” flek-
linde bir uydurma hadisle insanlar›n tek bir kabileden ç›kan insan-
lar taraf›ndan yönettirilmeye çal›fl›lmas› da geleneksel ‹slâm’›n ya-
lanlar›ndan biri olmufltur. Daha ileriki y›llarda fleyhülislamlara is-
tedikleri gibi siyasi fetvalar verdiren Osmanl› halifeleri de Kuran
d›fl› dinin esaslar›n› uygulatm›fllar, mezheplerini kendi tahtlar›n›
sa¤lamlaflt›rmak için kullanm›fllard›r. Osmanl› dönemindeki bo-
zulmay› anlamak için Osmanl› padiflahlar›na “Allah’›n gölgesi ha-
life efendimiz” dendi¤ini hat›rlamam›z san›r›m yeterli olacakt›r.
Bir insana Allah’›n gölgesi demek cüretkarl›¤›n›n gösterildi¤i ve
münasebetsizli¤inin ifllendi¤i ortamdan ne hay›r beklenebilirdi ki!
Ne yaz›k ki Sünni ve fiii mezhepçi yönetimler, onlar›n bask›c› ida-
releri ‹slâm zannedilmifl ve din ad›na say›s›z istismarlar, ak›ls›zl›k-
lar sergilenmifltir.

30. BÖLÜM

KURAN VE YÖNET‹M
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YÖNET‹MDE TEMEL ‹LKELER

Kuran’da aç›klanmayan hususlar›n insanlar›n insiyatifine b›ra-
k›ld›¤›n› daha evvel gördük. Bunlar insanlar›n ak›llar›n› çal›flt›rma-
lar›yla ve Kuran’›n koydu¤u temel prensipleri gözetmeleriyle dol-
durulmal›d›r. Fakat fluras› unutulmamal›d›r ki insanlar›n bu tercih-
leri Kuran’›n hükümleri gibi de¤erlendirilemez. Örne¤in belli bir
devlet yönetimi veya halifelik gibi uygulamalar, Kuran’›n bir hük-
mü olarak gösterilemez. Kuran’›n koydu¤u hükümler evrenseldir;
mekan›n ve zaman›n de¤iflmesi ile müslümanlar bu hükümlerden
vazgeçemez. Örne¤in Kuran’›n bir hükmü olmayan halifelikten
vazgeçilebilir, ama Kuran’›n bir hükmü olan “flura”, “adalet” gibi il-
kelerden zaman›n ve mekan›n de¤iflmesiyle vazgeçilemez. Kuran’da
geçen ve yönetimde dikkat etmemiz gereken evrensel baz› ilkeler
flunlard›r:

fiURA: fiura ile yönetim konusunda ilgili taraflar›n fikirlerinin
al›nmas› ve yürürlükteki yönetimin dan›flma mekanizmas›n› kullan-
mas› kastedilir.

Onlar›n ifl ve yönetimleri aralar›nda flura iledir.

42- fiura Suresi 38

Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki sen onlara yumuflak
davrand›n. E¤er kaba saba, kat› yürekli olsayd›n, senin çev-
renden kesinlikle da¤›l›r giderlerdi. O halde ba¤›flla onlar›,
af dile onlar için, ifl ve yönetim konusunda da onlarla flura-
ya git.

3- Ali ‹mran Suresi 159

Ali ‹mran Suresi’ndeki ayetten görece¤imiz gibi “flura” Pey-
gamberimizin bile uygulamas› gereken bir kurumdur. O zaman hiç
kimse kendisini “flura” üstü görüp, insanlara dan›flmaya ihtiyac› ol-
mad›¤›n›, keyfince insanlar› yönetebilece¤ini söyleyemez. Ayr›ca
ayn› ayetten “fluran›n” yumuflakl›kla, merhametle beraber oldu¤u-
nu; kaba sabal›kla, kat› yüreklilikle beraber olmad›¤›n› anl›yoruz.
fiura bir sistem olarak de¤erlendirildi¤inde Cumhuriyet sistemine
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karfl› geldi¤i düflünülebilir. fiura’y› Kuran’›n verilerine ters düflme-
mek flart› ile demokrasi olarak da ifade edebiliriz. fiunu da unutma-
mak gerekir ki Kuran’da fiura’n›n flekli ve yöntemi gösterilmemifl-
tir. Bu demektir ki flekil ve yöntem zaman ve flartlara göre belirle-
necektir. fiura birkaç kifli ile vücut bulan do¤rudan demokrasi ola-
rak uygulanabilece¤i gibi, büyük kitleler arac›l›¤›yla iflleyen temsili
demokrasi olarak da yürüyebilir. Kaç›n›lmaz olan fludur; yönetimin
ve birlikte yaflaman›n her seviyesinde flura esast›r. [‹slam Gerçe¤i
kitab›; Prof. Dr. Beyza Bilgin, Prof. Dr. Rami Ayaz...]

ADALET: Kuran’›n birçok ayetinden adalet ilkesinin önemi
anlafl›l›r. Bu ikili iliflkilerden yönetime kadar gözetilmesi gereken
çok temel Kurani bir ilkedir.

Ey inananlar! Adalet ve dürüstlü¤ün tan›klar› olarak Allah
için kollay›p gözetleyenler olun. Bir toplulu¤a kininiz sizi
adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun. Bu koru-
nup sak›nanlar için daha uygundur.

5- Maide Suresi 8

Allah sizi din hakk›nda sizinle savaflmayan ve sizi yurtlar›-
n›zdan ç›kartmayan kimselere iyilik etmekten, onlara ada-
letli davranmaktan men etmez. Allah adaleti ayakta tutan-
lar› sever.

60- Mümtehine Suresi 8

EMANET‹N EHL‹NE VER‹LMES‹: Kuran emanetlerin eh-
line verilmesini emreder. En önemli emanetlerden biri ise toplu-
mun yönetim kademelerinde yer almakt›r. Demek ki bu kademele-
re becerikli, dürüst, iflini iyi bilen kimselerin getirilmesi, Kuran’›n
izahlar› aç›s›ndan da, gözetilmesi gereken bir sorumluluktur.

fiu bir gerçek ki Allah size emanetleri ehil olanlara verme-
nizi ve insanlar aras›nda hükmetti¤inizde adaletle hükmet-
menizi emrediyor.

4- Nisa Suresi 58
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YÖNET‹C‹LER‹N YÖNET‹LENLERDEN OLMASI: Müs-
lümanlar›n itaat etmesi gereken yöneticilerin kendi aralar›ndan ol-
mas› gerekti¤i belirtilmifltir. Bunlara “ulul emr” denmifltir ki bun-
lar toplumun yönetiminde emir yetkisini elinde bulunduran kifliler-
dir. Bunlar Allah’a inanan, Allah sevgi ve korkusunu içinde tafl›yan
kifliler olursa tüm toplum bunun hayr›n› görür. Toplumsal yaflama-
n›n kaç›n›lmaz olarak bir hiyerarfliyi gerektirdi¤ini tüm sosyal bi-
limciler bilir, toplumsal yaflam›n kaostan ç›kmas›, toplumsal yöne-
timin getirdi¤i bu hiyerarflinin dan›flma, adalet gibi ilkeleri uygula-
mas›na ve hiyerarflide yönetme pozisyonunda olanlar›n bu vazifeye
uygun kiflilerden seçilmelerine ba¤l›d›r.

Ey inananlar! Allah’a itaat edin, Allah’›n elçisine ve sizden
olan ulul-emre (yöneticilere) itaat edin.

4- Nisa Suresi 59

D‹NDE ZORLAMA YOKTUR

Mezhepçi ‹slam’› uygulayanlar›n Kuran’la çelifltikleri noktalar-
dan biri, dini hükümlerin, bask› ve fliddet kullan›larak uygulat›lma-
s›n› savunmalar›d›r. Oysa bu Kuran’›n birçok ayetine ayk›r›d›r. Bu
tutumu yasaklayan ayetlerden biri flöyledir:

Dinde zorlama yoktur. Gerçek flu ki do¤ruluk ve ayd›nl›k,
çirkinlik ve kötülükten apaç›k bir biçimde ayr›lm›flt›r.

2- Bakara Suresi 256

Kuran, mezarl›klarda okunan, evin duvar›nda as›l› olup rehber
edinilmeyen, sözde sayg› gösterilen, fakat mezhep kitaplar›n›n aç›k-
lamas›yla anlafl›labilece¤i iddia edilen bir kal›ba sokulmufltur. Ku-
ran’› bu kal›ba sokanlar, Kuran’›n “Dinde zorlama yoktur” hük-
münü gözard› etmifller; namaz k›lmayanlara, oruç tutmayanlara çok
fliddetli cezalar öngörmüfllerdir. Din ad›na sergilenen bu zulümler
sonunda baz› kimseler, yanl›fl adrese giderek bu zulümden kurtul-
maya çal›flm›fllar ve dinsizli¤e s›¤›nm›fllard›r. Böylece din ad›na ya-
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p›lan zulüm gibi dinsizlik ad›na yap›lan zulüm de insanlar›n yarat›-
l›fl›na ayk›r› yollara gitmifltir. Kuran’›n ortaya koydu¤u din, bu iki
zulüm yolundan da kurtuluflun reçetesidir.

PAD‹fiAHLIK S‹STEM‹ KURAN’LA UYUfiMAZ

Kuran yönetim için flura, adalet, zorlaman›n olmamas›, ema-
netin ehline verilmesi gibi temel noktalar› belirtmifl, bir çok nok-
tay› ise kiflilerin insaf›na, zekas›na b›rakm›flt›r. Bu aç›dan olaya
bakt›¤›m›zda dünyadaki krall›k,padiflahl›k gibi rejimlerin Kuran’a
uygun olmad›¤›n› anlar›z. Çünkü Kuran emanetin ehline verilme-
sini ister, bu da devletin yönetiminin en becerikli kifliye veya kifli-
lere verilmesini gerektirir (kad›n erkek ayr›m› yapmadan). Oysa
padiflahl›k, krall›k gibi sistemlerde yönetim en becerikli ve ehil
olana de¤il, falanca padiflah›n en büyük erkek evlad›na verilir. Bu
noktadan bak›ld›¤›nda Kuran’a göre Türkiye Cumhuriyeti yöne-
tim organizasyonu aç›s›ndan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan çok
daha ‹slami’dir, Kurani’dir. Fakat bu elbette ki Kuran’›n pencere-
sinden olaya bakanlara gözükür. Kuran’› temel alarak Türkiye
Cumhuriyeti’ne bakanlar laik Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok
noktada Kuran’a, dinci diye ortaya ç›kan partilerden, dinci geçi-
nen Sünni cemaatlerden, sakall› mollalardan, sar›kl› fleyhlerden
daha uygun oldu¤unu görürler. Örne¤in “Dinde zorlama yok-
tur” ayetine, kad›nlarla erkeklerin birbirinin elbisesi oldu¤unu
söyleyen ayete, yönetimde dan›flmay›, emanetlerin ehline verilme-
sini söyleyen ayetlere göre bu laik devlet, dinci diye geçinen kit-
lelerin zihinlerindeki ideal devlet yap›s›ndan çok daha uygundur.
Üstelik laik devletlerin hatalar› dine maledilmedi¤i için dine zarar
vermemektedir. Bu yüzden bu kitlelerin laik devlete karfl› yapt›k-
lar› mücadelenin Abbasi, Emevi ürünü, Arap örfçüsü Sünnili¤in
mücadelesi oldu¤unu bilmeliyiz. Bu kitlenin ‹slam’›n ve Kuran’›n
mücadelesini yapt›¤› tamamen yaland›r. Bu kitab›m›zda, bu flah›s-
lar›n mezheplerinde Kuran’›n hacim olarak %1’lere denk geldi¤i-
ni ve bunlar›n mücadele ettikleri laik sistemin birçok noktada Ku-
ran’a bunlardan daha uygun oldu¤unu gördük. Sünni ‹slam’›n
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Hanefi mezhebinden olaya bakanlar elbette ki Sünni ‹slam’›n ha-
lifesi olan padiflah› ve onun Sünni fleriat›na göre yönetimini be-
nimseyeceklerdir. Kuran’›n hükümleri ne Sünni fleriat›na geçit ve-
rir, ne de halifelik diye bir müessese Kuran’da geçer. Bugün de in-
sanlar›n fleriat deyince anlad›klar› ‹slâm de¤il, Sünniliktir. fieriat
kelimesi yol, tarz, metot gibi manalara gelir ve Kuran’da hiçbir
zaman için dinimizin ad› olarak kullan›lmaz. Kuran’a göre dinimi-
zin ad› ‹slâm’d›r. ‹slâm d›fl›ndaki fieriat, Sünnilik, Hanefilik, fiii-
lik, fiafilik, Alevilik tan›mlar›n›n inanc›m›za karfl›l›k kullan›lmas›
dinimizden sapmalard›r. (Müslüman kelimesi ‹slâm ile ayn› kök-
ten gelir ve ‹slâm olan kifli manas›nda oldu¤u için ayn› ‹slâm gibi
do¤ru bir kullan›md›r.) Dinimizin sahibi bir tek Allah, kayna¤› bir
tek Kuran, Peygamber’i bir tek Hz. Muhammed, ismi ise bir tek
‹slâm’d›r.

KURAN ‹SLAM’ININ EN BÜYÜK DÜfiMANLARI

Kendi hegemonyalar›n› sürdürmek, kad›n sömürülerine devam
etmek isteyenler, Sünni mezhebini hakim k›lmak için fleriat narala-
r› atanlar, ne yaz›k ki Kuran’a dayal› ‹slamiyet’in en büyük düflman-
lar›d›rlar. Kuran’›n ‹slam’›n› anlatanlara ateistlerin göstermedi¤i
düflmanl›¤› bu kesim sergilemektedir. Bunun sebebi basittir: Ku-
ran’›n ‹slam’›, bu kesimin sömürü arac› olarak kulland›klar› dinin
söyledikleri gibi olmad›¤›n›; yönetim flekillerini, kad›na bak›fllar›n›,
bask›c› idare biçimlerini Kuran’a göre de¤il örflerine, heva ve he-
veslerine, Arap geleneklerine göre oluflturduklar›n› göstermektedir.
Bu kesim tek sömürü araçlar› olan din ellerinden al›n›nca bunu
alanlara yahudi, mason, sap›k, ajan gibi sözlü ve fiili sald›r›larda bu-
lunmakta ve günefli balç›kla s›vamaya çal›flmaktad›rlar. K›sacas› bu
kesim baflar›s›zl›klar›n› kendilerinde arayacaklar›na masonlara, ya-
hudilere, ajanlara, d›fl güçlere sorumlulu¤u yükleyip eksikliklerini,
yetersizliklerini örtme gayretindedirler.

Türkiye’yi ele al›rsak Hanefi mezhebi elefltirdi¤imiz Kuran d›-
fl› oluflumun en önemli temsilcisidir. Laiklik ile halifeli¤in kald›-
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r›lmas›yla asl›nda Kuran’›n ‹slam’›na de¤il, Sünni Hanefi mezhe-
binin fleriat›na ve Sünnili¤in halifeli¤ine darbe indirildi. Daha
sonra Kuran’›n Türkçe’ye çevrilip anlafl›lmas› da sa¤lanarak; fleyh-
lerin, dervifllerin kukla ve paranoyak üretme merkezi olan dergah-
lar ve tarikatlar kapat›larak, Kuran’›n dininin ortaya ç›kmas› için
gerekli zemin oluflturuldu. Fakat laikli¤in yanl›fl uygulamalar›n›n
haz›rlad›¤› zemin, pusuda bekleyen Arap örflerinin, mezheplerin
dininin yeniden hortlamas›na sebebiyet verdi. Günümüzde ise
Kuran’›n dini için yeniden bir rüzgar yakaland›¤› kanaatindeyiz.
Özel medyan›n serbest tart›flma ortam›n› yaratmas› ve bu medya
ile bir çok yere ulafl›labilmesi en büyük avantajd›r. ‹nflallah her ke-
simden herkesin Kuran’a dayal› ‹slam’a sahip ç›kmas›yla din örf-
lerden, Arap geleneklerinden, uydurmalardan ar›nacakt›r. En bü-
yük dezavantaj ise Diyanet’in, imam hatiplerin, ilahiyat fakültele-
rinin a¤›rl›kl› olarak Hanefi mezhebinin kontrolünde olmas›d›r.
‹mam hatiplerde Hanefi mezhepçi hocalarca, Hanefi mezhepçi
olarak yetifltirilen ve Hanefi mezhebi a¤›rl›kl› kadrolarca yöneti-
len Diyanetçe ulusun dört bir yan›na gönderilen imamlar, ‹slâm
diye Hanefi mezhebini anlatmakta ve böylece Hanefi mezhebi
varl›¤›n› devam ettirebilmektedir. Oysa bu ülkede mezheplerle di-
ni iliflkilendirmeden, s›rf Kuran’dan dini anlamaya çal›flan genifl
bir kitle de vard›r. Bu kitle verdikleri vergilerle Hanefi mezhebini
geniflletmeyi arzu etmemektedir.

MEZHEPLER‹N SAHTE YUMUfiAK YÜZÜ

Bugün biz Hanefi, Sünni mezheplerinin sahte yumuflak yüzüy-
le muhatab›z. Ortamlar› müsait olursa gerçek yüzünü de görürüz,
merak etmeyin. Sünni Hanefili¤in iktidara gelse, yönetimi ele alsa
ne yapaca¤›n› merak m› ediyorsunuz? O zaman bir Afganistan’a ba-
k›n, bunun örne¤ini göreceksiniz. Dehfletle irkilerek görüntülerini
seyretti¤iniz Türk Hizbullah’› da Sünni mezheplerin bir uygulay›-
c›s› oldu¤u için evlerin bodrumunu mezarl›¤a çevirmifltir. Sünni
mezheplerde, haremlik selaml›¤›n da, peçenin de, kad›n›n yüzde
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yüz soyutlan›p kölelefltirilmesinin de, müzi¤in, resmin yasaklanma-
s›n›n da dayand›r›labilece¤i izahlar vard›r. Afganl›lar kafalar›ndan
yeni mezhep uydurmad›lar. Sünnili¤i uyguluyorlar. Yani bugün bi-
zim ilahiyatta, diyanette, imam hatiplerde “Biz Sünniyiz, Ehli Sün-
netiz” dedikleri Sünnili¤i, Ehli Sünneti... Hanefi mezhebine göre
namaz k›lmayan k›lmaya bafllayana kadar dövülür, di¤er üç Sünni
mezhepte namaza bafllamay› reddederse öldürülür. Dinsiz olanlar›n
hatta Kuran’a dayal› ‹slam’› savunanlar›n ak›beti Hanefi mezhebi-
nin yönetiminde öldürülmeleri olacakt›r. Oruç zorla tutturulur.
Tüm bu fetvalar Hanefi mezhebinde tespit edilmifl belli hükümler-
dir. Bu mezhebin yönetiminde kad›n›n bafl›n›n aç›k gezmesini b›ra-
k›n, yüzünü gösterip gösteremeyece¤i flüphelidir. fiimdi cebimiz-
den verdi¤imiz vergilerle çark›n› döndüren Diyanet’in, Sünni mez-
hepçi zihniyetin kontrolünde olmas›ndan niye endiflelendi¤imizi
anl›yor musunuz? Diyanet’teki kiflilerin hepsi böyledir demiyoruz.
Muhakkak ki orada da tüm bu söylediklerimizin fark›nda olan de-
¤erli insanlar vard›r. Fakat Diyanet’teki mezhepçi düflüncenin ha-
kimiyetini onlar da itiraf etmektedirler. Araplar’›n Emevi ve Abba-
si yönetimi dönemlerinde oluflturulup, o dönemdeki örfe ve hayata
bak›fllar›n dondurulmas› olan bu mezhepler, Kuran’›n dininin anla-
fl›lmas›ndaki en büyük engellerdir. Ne yaz›k ki dini iyi bilmeyen
kitleler bu mezhepçi yaklafl›mlar›n izah›n› din sanmaktad›rlar. ‹n-
flallah herkesin katk›lar›yla Kuran’›n dinini bu mezhepçi anlay›fltan
kurtarmay› baflarabiliriz. Yoksa daha çok Hizbullahlar görürüz...
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Dinin tek sahibi Allah’t›r. Allah’tan bize gelen, Allah’›n vahyi
olan, dinin tek kayna¤› ise Kuran’d›r. Mezheplerin savundu-

¤u dini yap›da ise Allah + Peygamber + Peygamber’i Görenler (Sa-
habeler) + Mezhep ‹mamlar›n›n Kararlar› + Sonraki Mezhep
‹mamlar›n›n Fetvalar› ve Görüflleri hep beraber dini olufltururlar
(Önceden anlatt›¤›m›z gibi Peygamber’den kas›t, Peygamber ad›na
uydurulmufl hadislerdir. Yoksa Peygamber kendisi hafla dine ilave
hüküm getirmez, uydurulmufl hadislerin sahibi de olamaz). Bu tab-
loyu bilen bir Kuran Müslüman’› için Kuran’›n dini ile mezheple-
rin dini aras›nda orta yol bulma fleklinde bir yöntem düflünülemez.
Çünkü böyle orta bir yol bulma çabas›, Allah yan›nda di¤er hüküm
koyuculara az da olsa kap› açmak olur. Kuran tek bafl›na dini olufl-
turmuyorsa, e¤er Kuran’dan anlafl›lamayan bir tane bile hüküm yi-
ne de dinin bir parças› olabiliyorsa, o zaman bin tane de hüküm Ku-
ran’›n üstüne ilave edilebilir. Çünkü bir tane bile Kuran’dan olma-
yan hükmün ister en mütevatir hadis, ister en köklü gelenek, ister
en meflhur uygulama olsun dine ilave olunabilece¤i düflünülüyorsa,
Kuran’›n dinin tek kayna¤› olmas› prensibi bozulur. Bu prensip bo-
zulursa, sonuçta bugünkü yap›lar da , Afganistan, ‹ran tipi yönetim-
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ler de, binlerce hadis kitab› da kendilerince geçerlilik kazanm›fl
olurlar. E¤er ki bir ilave oluyorsa, yüz ilave niye olmas›n, yüz olun-
ca  bugünkü gibi binlerce de ...

‹HT‹YAÇ YEN‹ MEZHEP DE⁄‹L

Mezhepler Kuran d›fl› ilaveler yap›p din oluflturma gayretlerini
Emevi ve Abbasi dönemlerinde (Peygamberimiz’in vefat›ndan bir-
kaç yüz y›l sonra) gerçeklefltirmifllerdir. Bugün birisinin kalk›p yeni
bir mezhep oluflturmas› veya Sünni, fiii mezheplerin yeni bir mez-
hebin çat›s› alt›nda buluflmas›na gayret etmesi hem gereksiz, hem
de hatal› bir çabad›r. Peygamber’e daha yak›n dönemlerdeki mez-
hep giriflimleri ortadad›r. Üstelik uydurulan hadisler de hep o dö-
nemin hayata bak›fl›n›, Arap mantalitesini, örfünü tafl›maktad›r. Ye-
ni mezhep oluflturunca bu hadisleri ne yapacaks›n›z ? Onlar› çöpe
mi atacaks›n›z? Yeni hadisler uydurup, eskileri bu yeni uydurdukla-
r›n›za feda m› edeceksiniz? Yeni mezhep oluflturmak eski hatalar›n
tekrar›d›r. Yöntem yaln›zca Kuran’›n din oldu¤unu anlay›p, dini
yaln›z ve yaln›z Kuran ekseninde anlamak olmal›d›r. Yani ihtiyaç
yeni mezhep de¤il, Kuran’›n tek kaynak olarak ele al›n›p, bu yön-
tem çerçevesinde dinin anlafl›lmas›d›r.

Her dönemde ortaya ç›kan fikri tart›flmalarda, herkes fikrini or-
taya atarken, fikirlerin ortas›n› buldu¤unu, böylelikle en ak›ll› ol-
duklar›n› iddia eden flah›slar türerler. Günümüzde popülist kayg›-
larla böyle tiplerin türeyebilece¤ini tahmin ediyoruz. Mezhepçi ‹s-
lâm uzun y›llar bu topraklarda yaflam›fl, kendi gelenek ve görenek-
lerini, ibadetlere flekil verifllerini halk aras›na adet olarak yerlefltir-
mifltir. Dilimizde de bunun örneklerini görmekteyiz. Hizipçi, f›rka-
c› manas›na gelen Kuran’›n k›nad›¤› bir zihniyetin ifadesi olan
“mezhepçi” kelimesi hakaret olarak alg›lanaca¤›na, “mezhepsiz”
kelimesi hakaret olarak alg›lanmaktad›r. Biz fark›na varmamam›za
ra¤men Sünni-Hanefi mezhebinin birçok uygulamas›n› din ile ka-
r›flt›rm›fl olabiliriz. Namazdaki baz› ayr›nt›lar, orucu bozan›n iki ay
oruç tutmak zorunda olmas›, baflörtüsü, hacda fleytan tafllama gibi
birçok uygulama dinin gerçek hükümlerinden bile daha çok dinin
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kendisi zannedilebilmektedir. Popülist kayg›larla ortaya ç›kan orta-
yolcular flöyle diyebilirler: “Tamam kad›n›n elini s›kmamak saçma
ama baflörtüsüz kad›n olur mu ? Hacda fleytana iki tafl at›lsa ne olur,
namaz›n bu ayr›nt›lar› namaza güzellik kat›yor...” Bu ve benzeri
izahlarla, Kuran’›n dini ile mezheplerin dini aras›nda bir ortayol
bulmaya kalk›flabilirler. ‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda, mezheple-
rin savundu¤u dinin anlat›mlar›; iletiflim araçlar›n›n globallefltirdi¤i
dünya, bilimsel ilerleme, sanayi ve bilgi toplumlar› ile tamamen z›t
bir duruma gelmifltir. Bu uyuflmazl›ktaki uçurumun büyüklü¤ü bir
çok mezhep savunucusunun inand›¤›n›n ve yaflad›¤›n›n farkl› olma-
s›na sebep olmufltur.

GÜNEfi DO⁄ARKEN KAÇIfiAN YARASALAR

E¤er ki mezhepler savunuldu¤u gibi Allah’›n dinine eflit olsayd›,
hiçbir flart ve durumda mezheplerin uygulamalar›ndan taviz verme-
mek gerekirdi. Yap›lmas› gereken mezhepler ile Kuran’›n orta yolu-
nu bulmak de¤ildir. Çünkü Allah’tan olanla, insanlar›n kendi arzu-
lar›n›n orta yolunu bulmaya çal›flmalar›, Allah’›n dininin hiçe say›l-
mas› demektir. Yap›lmas› gereken mezheplerin dinde bir sapma ol-
du¤unun, bu mezheplerin asla dinde yeri olmad›¤›n›n tespit edilme-
si ve mezheplerin tümden yok say›lmas›, bir kenara at›lmas›d›r. Ku-
ran’›n dinin tek kayna¤› oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra yap›lmas› gere-
ken, Kuran’›n aç›l›p dinin yeni bafltan ö¤renilmesidir. Daha evvel de
dedi¤imiz gibi mezhepçi, gelenekçi ‹slâmc›lar bu topraklarda uzun
y›llar iktidar oldular ve onlar›n izahlar›n›n ço¤u da araflt›rmas›z, in-
celemesiz bir flekilde mutlak gerçekmifl gibi alg›lanmaya baflland›.
Gelenekçi, mezhepçi ‹slamc›lar›n dinsellefltirdi¤i geleneklerin bir-
ço¤u halk›m›z›n da gelene¤i haline dönüfltü. Bu yüzden ›srarla vur-
gulad›¤›m›z; Kuran’› aç›p dinin ne oldu¤unu ö¤renmemiz, haramla-
r›, helalleri, namaz›, orucu, kad›n›n konumunu, sanat›n de¤erlendir-
mesini, Kuran’›n anlatt›klar›na göre anlamam›z ve dinin yaln›z ve
yaln›z Kuran’dan anlafl›lan k›s›m oldu¤unu alg›lamam›z çok önem-
lidir (35.36.37.38. Bölümlerde Kuran’a göre dinin nas›l anlafl›l›p,
uydurmalar› nas›l ay›klayaca¤›m›z›n örneklerini görebilirsiniz).
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Bu yöntem Kuran’› tek kaynak kabul etmenin olmas› gereken
sonucudur. E¤er ki Kuran’›n tek kaynak oldu¤u kabul ediliyorsa o
zaman her fley tabi ki bu kabule göre flekillenecektir. Böylelikle di-
ni anlaman›n yöntemi de belirlenmifl olacakt›r. Bu yöntem ise Ku-
ran’›, yaln›z Kuran’› okuyup dini anlamakt›r. Dini anlamak da bir
yöntem iflidir, her bilim dal› da yöntem gerektirir. Bu kitapla yap-
maya çal›flt›¤›m›z da bu yöntemi ortaya koymak, sonra bu yönteme
göre sonuca gitmektir. Mezhepçi ‹slam’›n bir çok uydurmas›n›n
halk aras›nda gelene¤e dönüflmesi ve sadece Kuran’a gidince orta-
ya ç›kacak radikal de¤ifliklik kimseyi korkutmamal›d›r. Çünkü unu-
tulmamal›d›r ki Allah’›n din diye murad› budur. Allah unutkan de-
¤ildir. Ve gerekli her fley kitab›nda vard›r. Kuran’da yer almayan
detaylar Allah’›n bizi serbest b›rakt›¤› konulard›r. Bu yüzden Allah
ad›na din kurmaya çal›flanlar, Allah’›n önüne geçip mezhep bafll›¤›
ile dini bozanlar, Allah’›n aç›klamad›¤›n› sanki kendileri akletmifl
gibi mezhepleri ile yutturanlar, sadece Allah’›n kitab›na uyup uydu-
ruk mezhepçi dini elinin tersi ile itenleri mezhepsiz diye karalayan-
lar, elbette ki kendi mezheplerinin dini ortadan kalkarken günefl
do¤arken ba¤›ra ça¤›ra kaç›flan yarasalar gibi flamata yapacak ve
düflmanl›klar›n› sergileyeceklerdir.

TÜM MESELE YÖNTEM‹ BEL‹RLEME

Tüm sorunlar›n çözümünde yöntemin önemi ›srarla ve ›srarla
vurgulanmal›d›r. Bunun aksi; kiflilerin Allah’›n dinini de¤il, heva ve
heveslerini, geleneklerini, popülist e¤ilimlerini, flahsi görüfllerini
din yapmalar›d›r. Kuran’a art› izah yap›lmas› kadar Kuran’dan ek-
silterek izahlar yap›lmas› da felakettir. Kuran’› yaflad›¤›m›z ça¤a uy-
durmaya kalkmak da önemli sorunlardan biridir. ‹nsanlar›n akl›n›
yaratan Allah’›n, kendilerinden daha ak›ll› oldu¤unu anlamayan ba-
z›lar›, Allah’›n dinini kendi ak›llar›na(özellikle kendi ça¤lar›ndaki
görüfllere göre) uydurmaya çal›flmaktad›rlar. Örne¤in Kuran %95
oran›nda ça¤›m›zla uyum sa¤l›yor ve ça¤›m›zdaki genel görüflle Ku-
ran aras›nda %5’lik bir fark varsa, Kuran’›n %5’ini çekifltirip ça¤›-
m›za uydurmaya çal›flmamal›y›z. Her fleyi yaratan Allah’›n bizden
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daha iyi düflündü¤ünü bilip %5’lik hatalar›m›z› Kuran’a göre dü-
zeltmeli, dinin tek kayna¤› olan Kuran’a eksiksiz uyma yöntemin-
den taviz vermemeliyiz. Bugünkü mezhepçi dinin hatalar›n›n kö-
kündeki en önemli sebeplerden biri Emevi ve Abbasi döneminde
kiflilerin kendi ça¤lar›n›n görüfl, gelenek ve kabullerini dinselleflti-
rip, kendi devirlerine göre popülist bir yaklafl›m sergilemifl olmala-
r›d›r. Bizim de orta yolcu diye ortaya ç›kmaya kalkanlar hakk›nda-
ki endiflemiz Emevi ve Abbasi dönemindeki tavr›, bu flah›slar›n gü-
nümüzde sergilemeye kalkmalar›d›r. Kuran ile mezheplerin dinin-
de orta yol bulmaya kalk›nca hakem kim olacakt›r. Tabi ki bu orta
yolcular›n kendileri; yani etten, kemikten insanlar. Oysa din Al-
lah’›n tekelindedir ve Kuran Allah’›n sözü oldu¤u için tek hakemlik
yetkisine Kuran sahiptir. Kuran’› tek hakem, tek kaynak ilan etmek,
dini tek bafl›na gerçek sahibi olan Allah’a teslim etmektir, her fleyin
yarat›c›s› olan Allah’a. Bunun aksi tav›rlar yarat›lm›fl olan insanlara
da hüküm koyma yetkisini verecektir.

Dini konulara bilimsel bir tarzda, yöntemli bir flekilde yaklafl-
mal›y›z. Bilimin yuvas› olan üniversitelerdeki ö¤retim görevlileri-
miz de bu konuda titiz olmal›d›rlar. Çünkü bilimsel yaklafl›m›n ve
keyfilik yerine yöntemselli¤in öneminin en iyi üniversitelerde anla-
fl›lmas› beklenmektedir. Fakat üniversitedeki baz› Profesörler önce
Hanefi mezhebinden olduklar›n› söyleyip, daha sonra Hanefi mez-
hebine tamamen z›t fikirler ortaya koyabilmektedirler. Veya Ku-
ran’a dayal› ‹slam’› savundu¤unu söyleyen baz› ö¤retim görevlileri
kafalar›na esince bazen hadis ve mezheplerden sonuca giderek ken-
di savunduklar› yöntem ile çeliflmektedirler. Baflta bilim adamlar›-
m›z geleneklerin zihinlerine vurdu¤u prangalardan kurtulacaklar,
popülizmi kenara b›rakacaklard›r ki yöntemsel olarak konuya yak-
lafls›nlar. Çünkü yöntemsellik; objektiflik, keyfili¤e yer olmamas›,
popülizm ad›na hareket edilmemesi demektir. Yöntem dindeki oto-
riteyi bir tek Allah’›n kitab›na vermek olursa, hiçbir insan›n keyfi
yaklafl›mlar›na, insanlar hofllans›n veya s›rf gelenekler devam etsin
diye popülist veya gelenekçi oluflumlara f›rsat tan›nmaz. Yani Al-
lah’›n detayl› bir flekilde indirdi¤i din böylece bir tek Allah’›n teke-
linde kal›r. K›sacas› arzulad›¤›m›z bu sonucun en büyük dostlar›,
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objektiflik ve yöntemsellik; en büyük düflmanlar› ise gelenekçilik,
keyfilik, menfaatperestlik ve popülizmdir.

Allah size kitab› detayland›r›lm›fl bir halde indirmiflken on-
dan baflka hakem mi isteyeyim?

6- Enam Suresi 114

BÜTÜN HAD‹SLER fiÜPHEL‹D‹R

Bu kitapta hadislerin Kuran’la, birbiriyle, mant›kla, insafla çe-
liflmesini örnekleri ile uzun uzun anlatmaya çal›flmam›z›n sebebi,
yukar›da aktarmaya çal›flt›¤›m›z mant›¤›n aç›¤a ç›kmas›d›r. Ku-
ran’›n yan›na kaynak olarak ilk konulmaya çal›fl›lan hadis olmufltur.
Hadisin bile Kuran’›n yan›nda kaynak olamayaca¤›n›n anlafl›lmas›,
mezhep imamlar›n›n hükümlerinin dinin kayna¤› olamayaca¤›n›
daha bafltan gösterecektir. Bu ise bizi kitab›m›z›n bafl›ndan beri be-
lirtti¤imiz dinin kayna¤›n›n sadece ve sadece Kuran oldu¤u sonu-
cuna, bu yöntemin do¤rulu¤una bir kez daha götürecektir. Falan-
ca hadis mütevatirdir, yani bir çok kaynaktan gelmifltir izah› da
kimseyi aldatmas›n. Kuran’da bir husus unutulmufl de¤ildir ki mü-
tevatir hadise de ihtiyaç olsun. Üstelik hangi hadislerin mütevatir
oldu¤u konusunu da hadisçiler tart›flm›fllard›r. Yani hangi hadisin
mütevatir oldu¤u mütevatir de¤ildir. Unutulmas›n ki ne Peygam-
ber, ne de dört Halife tek bir hadis kitab›, tek bir hadis sayfas› bile
oluflturmad›klar› gibi, hadis yaz›m›n›, naklini yasaklad›lar. Üstelik
bu flah›slar isteseler do¤ru hadisleri toparlayabilirlerdi. Çünkü Pey-
gamber’in kendisinin veya çok yak›nlar›n›n, Peygamber yaflarken
veya vefat›ndan hemen sonra çok do¤ru hadis kitaplar› oluflturma-
lar› mümkündü. Fakat onlar en mütevatir denilen hadisleri bile Ku-
ran yeterlidir, insanlar Kuran’dan baflka sözlerle ilgilenmesinler di-
ye toplamad›lar. Oysa bugün sorun s›rf Kuran’dan baflka kaynaklar-
la ilgilenilmesi de¤ildir. Bugünkü dert do¤ru ile yalan›n ay›rt edile-
meyecek flekilde kar›flm›fl olmas›d›r. Sözün kendisine, mant›ksall›-
¤›na bakarak bir çok yalan hadisi anlayabiliriz fakat do¤ru hadisi
hiçbir flekilde anlayamay›z. Kuran’la, birbiri ile de mant›kla çeliflen ha-
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disleri Peygamber söyleyemeyece¤ine göre bunlar›n yalan oldu¤u
aç›kt›r. Fakat Kuran’la, baflka bir hadisle ve mant›kla çeliflmeyen bir
hadis illaki Peygamber’in sözüdür demek do¤ru de¤ildir. Hadis ri-
vayetine k›zan bir kiflinin Kuran’daki surelerin faziletleri hakk›nda
hadis uydurup, kiflileri Kuran okumaya sevk etmeye çal›flmas›, öl-
meden önce ise bu hadisleri uydurdu¤unu itiraf› hadis oluflumunu
aç›klayan kitaplarda anlat›lan bir vakad›r. Sonuç olarak flunu anla-
mal›y›z ki, Kuran d›fl›nda en mütevatir, en mant›kl› gözüken hadis-
ler bile dinin kayna¤› olamazlar. Bu hadisler Kuran’la çeliflmiyorsa
gerçek olabilirler. Fakat her halükarda bu hadislere ihtiyac›m›z
yoktur; üstelik bu hadisler zand›r, flüphelidir ve din zanna, flüpheye
bina edilemez.

115- Rabbinin sözü do¤ruluk bak›m›ndan da, adalet bak›-
m›ndan da tastamamd›r. O’nun sözlerini de¤ifltirebi-
lecek yoktur. O iflitendir, bilendir.

116- Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyacak olursan
seni Allah’›n yolundan sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna
uyarlar ve onlar ancak zanla yalan söylerler.

6- Enam Suresi 115-116

KRALDAN ÇOK KRALCI OLUP
PEYGAMBERDEN ÇOK(!) D‹N‹ DÜfiÜNENLER

Kuran’la mezheplerin dininin orta yolunu bulma çabas›nda:
“Hiç olmazsa flu hadisleri alal›m” fleklinde illaki Kuran’›n yan›na bir
fleyler koymaya kalkan orta yolcular(!) kimseyi aldatmas›n. Surda
bir gedik aç›l›rsa, tüm hadislere kap› aç›l›r. Kimse kraldan çok kral-
c› oldu¤unu iddia edip, Peygamber’in yapmad›¤›n› yap›p dini Pey-
gamber’den bile daha çok düflünüyormufl havas›na girmesin. Üste-
lik bunun Peygamber ad›na yap›ld›¤› iddias› çok komiktir.

Bu popülist orta yolcu s›n›ftan daha de¤iflik bir orta yolcu s›n›-
fa da dikkat çekmek istiyoruz. Bunlar çok yayg›n bir kitledir. Bun-
lar “Ben Sünni Hanefi mezhebindenim.” derler. Üstelik bunlar bel-
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li tarikatlara, gruplara mensup olduklar›n› söylerler. Fakat bunlar›n
mezhebine göre erkeklerin illaki sakal b›rakmas› laz›mken, bunlar
ya b›y›kl›, ya da pasparlakt›r. Yine bunlar›n mezhebinde tüm telli
sazlar haramken bunlar müzik dinler, üstelik kimileri radyo, tele-
vizyon kurup, müzik yay›n› bile yaparlar. Bunlar›n mezheplerinde
haremlik selaml›k farzken, kad›n sesi duyulmamal› iken, radyo ve
televizyonlar›nda bafl› aç›k kad›n spikerler kullan›r, meclise erkek-
lerle kar›fl›k oturacak kad›n milletvekilleri sokmaya kalkarlar. Üste-
lik ›srarla mezhepçi görüflü savunur, Kuran’›n ‹slam’›yla mücadele
bile ederler. Bunlar›n savundu¤u baflka, yaflad›¤› baflkad›r. Bunlar
perhizdeyken, lahana turflusunu löp löp götürenlerdir. Bu yapt›kla-
r›n› tebli¤ takti¤i(!) gibi k›l›flarla aç›klamaya çal›fl›rlar. Ortam mü-
sait olursa, olsayd› bafll›¤› ile bafllayan konuflmalar›nda mezhebin
sakal b›rakma, müzik yasa¤›, haremlik-selaml›k gibi izahlar›n› temi-
ze ç›karmaya gayret ederler. Halk›n birço¤u ise mezheplerin izah-
lar›n›, uydurma hadislerden ç›kan sonuçlar› bilmedi¤i için, bu koyu
mezhepçi(!) görünümlü kiflilerin hareketlerine bakarak mezheple-
rin ‹slam’›n› anlamaya çal›flmalar› sonucunda yanl›fl kanaatlere va-
r›r. Bu kimseler sakal›n o kadar önemli olmad›¤›n›, haremlik selam-
l›k olmadan da olabilece¤ini, müzik dinlenebilece¤ini, mezheplerin
‹slam’›n›n bunlara karfl› o kadar kat› olmad›¤›n› zannedebilir.

AFGAN‹STAN’DAK‹ TAL‹BANLAR
SÜNN‹L‹⁄‹N ÖRNE⁄‹D‹R

Oysa kitapta ›srarla verdi¤imiz bir örne¤i bir daha vermek isti-
yoruz. Mezheplerin ‹slam’›ndan, Sünni mezheplerin yaflam tarz›n›
ö¤renmek isteyen Afganistan’›n Talibanlar›n›, fiii Mezheplerinin
‹slam’›n› ö¤renmek isteyen ‹ran’daki fiiili¤i incelesin. Onlar mez-
heplerin abart›l› birer varyasyonlar› de¤il, bilakis mezheplerin ta
kendileridir. “Tebli¤ yap›yoruz, ileride biz ‹slam’› hakim edince
flöyle flöyle yapaca¤›z” diye sakaldan, haremlik selaml›ktan, cübbe-
den, müzik yasa¤›ndan kaytaranlar bizim Türkiye’nin tarikatlar›n-
daki, gruplar›ndaki kiflilerdir. Mezhepler birer sapmad›r. Fakat Af-
ganistan’›n Taliban’›, ‹ran’›n fiii’si kendi sapmas› içinde tutarl›d›r.
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Fakat Türkiye’nin grup ve tarikatlar›ndaki birçok sözüm ona orta
yolcu mezhepçiler, kendi sapmalar› içinde birer sapmad›rlar.

Türkiye’nin sosyolojisine, geleneklerine, hayat tarz›na birçok
yönden damga vurmufl Sünni, Hanefi mezhebinin ve Kuran’›n di-
ninin farklar› ayd›nlar›m›zca ne yaz›k ki çok çok az bilinmektedir.
Bu kitap umar›z ayd›nlar›m›z›n bu konudaki bilgilenmelerine kat-
k›da bulunur. Günümüzde Sünni Hanefilik veya Alevilik aileden
çocu¤a geçen etnik bir kimlik olarak alg›lanmaktad›r. Zamanla et-
nik bir kimli¤e dönüflen, asl›nda baz› insanlar›n mezhep kurarak
kendi gelenek, göreneklerini din diye yutturmas› olan bu mezhep-
lerin etnik bir kimlikle hiçbir alakas› olmad›¤› anlat›lamam›flt›r. Za-
ten bir çok etnik sorunla mücadele eden Türkiye’miz, etnik köken-
le hiçbir alakas› olmayan ve etniklefltirilen, mensubu olunmas› ade-
ta bir tarz milliyetçili¤e, hatta ›rkç›l›¤a dönüfltürülen bu mezhepler
yüzünden hiç de ihtiyac› olmayan sorunlarla yüz yüze gelmifltir. Bu
mezhep kavramlar› o kadar yanl›fl kullan›l›p, o kadar milliyetçili¤e
dönüfltürülmüfltür ki bir ateist kendini Alevi diye tan›tmakta, müzik
dinleyen, parlak, cübbesiz, kad›nlarla el s›k›flabilen biri ise Sünni
Hanefili¤in koyu bir savunucusu olabilmektedir. Lütfen ayd›nlar›-
m›z önce siz mezhep nedir, etnik köken nedir ö¤renin, bu mezhep-
lerin gerçek yüzünü, kökenini, inançlar›n› kavray›n, sonra da bu
halk› ayd›nlat›n. Ama önce ayd›nlan›n!...

AYDINLARIMIZ AYDINLANIRSA

Mezheplerin özü bilinmeden dini gruplara getirilen elefltiriler
de mant›ks›z olur. Örne¤in ‹stanbul’un Fatih semtinin Çarflamba
mahallesinde Sünni Hanefili¤i tam uygulamaya çal›flan bir grup
fliddetle elefltirilirken, yine Sünni-Hanefi oldu¤unu söyleyen bir
Diyanet ‹flleri Baflkan›, Sünni-Hanefi’yim diyen sakals›z bir dini
grup lideri, Sünni Hanefi’yim deyip kendi mezhebince bir zina tü-
rü olan kad›nla tokalaflmay› gerçeklefltiren sözde ‹slami parti lideri,
bu aç›klamalar›ndan ve fiillerinden dolay› elefltirilmemektedirler.
Neden? Çünkü ayd›nlar›m›z Sünni-Hanefilik nas›l olur bilmiyorlar
da ondan. E¤er bilselerdi, Fatih Çarflamba’daki kiflilerin asl›nda
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inançlar›nda di¤erlerinden daha samimi oldu¤unu göreceklerdi.
Onlardan önce parlak fleyhleri, müzik yay›n› yapan gruplar›, el s›k›-
flan liderleri elefltirmeleri gerekecekti. Çünkü bunlar Sünni-Hane-
fi’yim diyorlar ama inançlar›n›n gereklerini yerine getirmedikleri
gibi, üstelik kendilerini belli dini konumlarda görüyorlar.

Tabi ki Kuran’›n dinine göre sakal, cübbe diye bir mecburiyet
yoktur, Kuran müzi¤e bir yasak getirmez, kad›n erkek el s›k›flamaz
diye bir hüküm de koymaz. Bu sözde orta yolcu, uygulamada sami-
miyetsiz kifliler Kuran’›n ‹slam’›na karfl› gelip, mezheplerin ‹s-
lam’›n› savunmakta, fakat mezheplerinin gere¤ini yerine getirme-
mektedirler. Mezheplerin ‹slam’›nda daha evvel gördü¤ümüz gibi
tüm bu yasaklar vard›r. Her fleyden önce mezheplerin ‹slam’›na
uyan bu kiflileri samimiyete davet ediyor ve savunduklar› sistemin
uygulay›c›s› olmalar›n› istiyoruz. Hiç kimseyi “tebli¤ yap›yoruz, bu
tebli¤ takti¤idir” diye uyutmas›nlar. Siz evvela yaflam›n›zla savun-
du¤unuz sistemin nas›l yafland›¤›n› gösterin, en büyük tebli¤ o ola-
cakt›r. Savundu¤unu yaflamay›p, bir de tebli¤ bafll›¤›yla o sistemin
savunuculu¤unu yapmak nas›l bir çeliflkidir? Bir k›sm›n›n devleti
ele geçirmek için taktik yapt›klar›n› etraflar›na anlat›p; “Devleti ele
geçirmek gibi ulu bir gaye için bu hükümlerden fedakarl›k yap›yo-
ruz!..” fleklinde içine düfltükleri çeliflkiyi aç›klad›klar›n› biliyoruz.
Yani bizim karanl›ktaki ayd›nlar uyuyadursunlar, zahiren “ça¤dafl
dinci” diye adland›r›lan bu tipler din ad›na Talibanlar gibi Sünni
bir devlet hayalindedirler. Gerçek Sünni Hanefi mezhebini bilme-
yenler sakals›z, cübbesiz bu mezhepçileri kimi zaman ayd›n Müslü-
man (!) hocaefendiler diye ilan etmektedirler.

Görüldü¤ü gibi gerçek ayd›nlar›n Kuran’›, bu mezheplerden
farklar›yla beraber bir an önce ö¤renmeleri çok büyük bir zaruret-
tir. Dinsizlik ad›na bu gruplara yap›lan hücumlar bu gruplar›n da-
ha çok güçlenmesine sebep olur. Üstelik bu sald›r›lar› seyreden
halk, hücumlar› dinsizlikle ayn› kefeye koyunca, mezhepleri din ile
özdefllefltirebilir. Bu çok büyük bir tehlikedir. Bu tehlikenin yegane
etkili ilac› gerçek din ile mezheplerin uydurmalarla dolu yap›s›n›n
ay›rt edilmesidir. Sunni mezhepler tam anlafl›l›rsa, o zaman Ku-
ran’›n ‹slam’›n›n de¤eri de tam anlafl›lacakt›r. Savundu¤unu yafla-

350 UYDURULAN D‹N ve KURAN’DAK‹ D‹N

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



mayanlar›n, savunduklar› mezhebi tam yaflamalar›n› bu yüzden isti-
yoruz. E¤er savunduklar›n› yaflarlarsa halk Kuran’›n ‹slam’›n›n de-
¤erini ve mezheplerin izahlar›ndaki felâketleri çok daha çabuk ve
çok daha iyi kavrayacakt›r. Bu arada Kuran’›n ‹slam’›na inananlar›n
Kuran’a, mezheplerin ‹slam’›na inananlar›n mezheplerinin kitap ve
ulular›na sahip ç›kt›¤›ndan çok daha fazla sahip ç›kmas› gerekti¤ini
hat›rlatal›m. Kuran Müslümanlar’› mezhepçilerden daha cesur ol-
mal›, daha çok çal›flmal›d›r ki, Allah’tan, bu mezheplerin karanl›¤›-
n› gidermesini istemeye yüzümüz olsun. Uydurukçular›na sahip ç›-
kan, onu bunu aforozlay›p kendini dine kabul, dinden ret makam›
görenlerin, dinin kendisi zannedilmesi ne ac›d›r! Bu flah›slar din
ad›na konuflurken dini bilmeyen halk bunlar›n asl›nda mezheplerin
ad›na konufltu¤unu bilmemekte, üstelik bu kesimin izahlar›ndan
sonra birçok kifli dinden uzaklaflmakta ya da din düflman› olmakta-
d›r. Tabi ki bunda bu uydurukçular› dinle özdefllefltirenlerin ve flah-
si cahilliklerini yenmeyip, gerçek dini ö¤renmeye çal›flmayanlar›n
da suçu vard›r. Art›k hepimizin cehaleti yenip gerçek dini ö¤renme-
mizin ve Allah ad›na konuflan mezhepçileri susturmam›z›n vakti
gelmifltir. Bunu yapacak olanlar› kendi d›fl›n›zda aramay›n. Bafl›m›-
za gelenler hep “Bu sorumlulu¤u ben almayay›m da kim al›rsa al-
s›n” kaytarmac›l›¤›ndan gelmektedir. Bunu yapacak olan benim,
sensin, biziz, sizsiniz.
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Kuran’da cami imam›, müezzin, müftü, tarikat fleyhi, din adam›
diye Müslümanlara hükmeden, onlar› temsil eden s›n›flar›n

varl›¤›na rastlayamazs›n›z. Kuran bu s›n›flar›n hiçbirinden bahset-
mez iken, halk›n genifl bir bölümünün cami imamlar›yla, müftüler-
le, fleyhlerle dini yanl›fl bir flekilde özdefllefltirdiklerini gözlemliyo-
ruz. Günümüzde tarikatlar geleneksel mezhepçi düflüncenin kalesi-
dirler. Buradaki fleyhler Kuran’›n de¤il, ancak mezheplerin savunu-
cusu olabilirler. Bu kiflilere göre din eflittir mezhepler oldu¤u için,
bunlar din diye Kuran’› de¤il, mezhepleri aç›klayacaklard›r. Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤› ve ‹mam Hatip Liseleri de ; Hanefi ‹flleri Bafl-
kanl›¤› ve Hanefi ‹mam Liseleri halindedirler. Bu yüzden bu s›ra-
lardan geçen imamlar›n, müftülerin ço¤unlu¤u Kuran’›n de¤il,
mezheplerin sözcüsüdürler. Bundan önceki bölümlerde Kuran’›n
dini ile mezheplerin dini aras›ndaki çeliflkileri, tutars›zl›klar› gör-
dük. Buna göre iki fl›k belirmifltir: 1- Kuran dinin kayna¤›d›r. Ger-
çek dindarlar Kuran’› tek kaynak kabul edip dini yaflamaya ve anla-
maya çal›flanlard›r. 2- Mezhepler dine eflittir. Din Kuran’dan de¤il
mezheplerden ö¤renilir. Günümüzdeki mezhepçi imamlar, fleyhler,
müftüler dini temsil eder.

32. BÖLÜM
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OSMANLI’DA BUNLARI
SÖYLEYEN‹N KELLES‹ G‹DERD‹

E¤er ki bu kitab› okuduktan sonra veya daha evvelden birinci
fl›kk›n do¤ru oldu¤unu düflünüyorsan›z, lütfen gere¤ini yap›n ve
mezhepçi düflüncedeki Diyanet ‹flleri’ni, müftüleri, cami imamlar›-
n›, fleyhleri dinle özdefllefltirmekten kurtulun. Bilin ki bu inan›flla-
r›yla gerçek dindarlar onlar de¤il, siz olabilirsiniz. Dinde, dinci
meslek kurulufllar› yoktur. Kendinize güveninizi kazan›n ve dine sa-
hip ç›k›n. Allah’›n lütfu sayesinde padiflahl›klardan da, mezhepçi
düflüncenin bafl› olan halifelikten de kurtulduk. Belki eskiden Eme-
vi, Abbasi veya Osmanl› halifelerinin yönetimi alt›nda halifelerin
temsil etti¤i mezhepçi düflünceye dil uzatsayd›n›z kelleniz tehlike-
ye girerdi. Kuran’›n yeterlili¤ini, mezheplerin sapk›nl›¤›n› savun-
man›n karfl›l›¤› o yönetimlerde idam olurdu. Allah’a flükür Cumhu-
riyet emanetin ehline teslimi aç›s›ndan, dan›flma sistemi aç›s›ndan
Kuran’a çok daha uygun bir sistemdir. (30.Bölüm’e bak›n) Günü-
müzün demokrasisi de mezheplerin savundu¤u yap›ya nazaran Ku-
ran’a çok daha uygun unsurlar içermektedir. Bu oluflum, Kuran’a
dayal› ‹slam’› savunanlar için çok büyük avantajlar› beraberinde ge-
tirmifltir. Art›k Kuran’a dayal› ‹slam’› savunanlara düflen, seslerini
çok daha kuvvetli bir flekilde yükseltip, dini karanl›klarda bo¤an
mezhepçi zihniyettekilerin dinle özdefllefltirilmesini önlemektir.
Böylelikle insanla dini birbirine ters düflüren mezhepçi zihniyetin
dinden kaç›rtt›¤›, hatta dinsizli¤e itti¤i kitlelerin birço¤u insanla,
bilimle, mant›kla kol kola ilerleyen Kuran’›n ‹slam’›n› tan›y›nca, di-
ne yeniden ›s›nacak ve kendi hatalar›n› tamir edeceklerdir.

E¤er Kuran’›n ‹slam’›n› savunanlar f›rsatlar› de¤erlendirip
üzerlerine düfleni canla baflla yapmazlarsa; Kuran’› para karfl›l›¤› pa-
zarl›klar yap›p okuyan hocalar, mevlithanlar, muska yapan, büyü
yapan sahtekar hocalar, maddi ve manevi sömürünün üstad› fleyh-
ler, bu toplumun kan›n›, paras›n›, iman›n› daha uzun y›llar emme-
ye devam edeceklerdir. Sahtekar dinci ile dinin özdefllefltirilmesin-
deki yanl›fl, Kuran ayetlerindeki aç›klamalar ile örneklendirilmifltir.
Fakat Kuran’› musikisi için okuyup köfle dönmeye çal›flanlar, bu
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ayetin manas› yerine musikisine verdikleri önem yüzünden bu ayet-
leri anlayamam›fllard›r.

D‹N ADAMLARI MI, D‹N TÜCCARLARI MI?

Ey iman sahipleri ! Hahamlardan ve rahiplerden bir ço¤u
halk›n mallar›n› uydurma yollarla yerler ve Allah’›n yolun-
dan al›koyarlar.

9- Tevbe Suresi 34

Ayette de görülece¤i gibi din adamlar› din tüccar›na dönüflebil-
mekte ve insanlar› en baflta sapt›ranlar bu din adamlar› olmaktad›r.
Peygamberimiz de bu tarz sahtekar din adamlar›ndan az çekmemifl-
tir. Fakat sahtekar din adamlar› kadar onlara uyanlar da suçludur.
Dinimizin etten kemikten insan olarak onay verdi¤i tek kifli Hz.
Muhammed’dir. Onun d›fl›nda, gerek onun döneminde yaflam›fl,
gerek ondan sonra gelecekler içinde kimseye böyle bir onay veril-
mez. Oysa dinimizde Hz. Muhammed d›fl›nda cennetlik ilan edil-
mifl o kadar kutsal vard›r ki! Bu kutsallar›n, fleyhlerin dedikleri ade-
ta vahiy gibi kabul görmüfl, iyi dedikleri sevinmifl, kötü dedikleri ise
büyük bir ümitsizli¤e düflmüfllerdir. Oysa gerçek dindar› ancak Al-
lah bilir. Bunun d›fl›ndaki teflhisler ancak zand›r. Allah’a inanan ve
samimi bir flekilde hay›r üreten bir kifli Allah’a yak›n olmay›, Al-
lah’›n sevgili kulu olmay› umabilir. Hiç kimse ‹mam› Rabbani’lerin,
‹mam› Gazali’lerin, Abdulkadir Geylani’lerin, ‹mam Humeyni’le-
rin maneviyattaki üstünlükleri, mana aleminde lider olduklar› flek-
linde hiçbir temele dayanmayan iddialar üretmesin. Maneviyat ale-
minde kimin ne kadar üstün oldu¤unu Allah’tan baflka kim bilebi-
lir? Herhangi bir kiflide Allah’tan bir vahiy mi var ki bir tak›m in-
sanlara makamlar, evliyal›klar da¤›t›yorlar? Biz bu insanlar›n üret-
tiklerine bak›p onlar›n evliyal›klar›na, manevi derecelerine bak›yo-
ruz diyorlarsa sonuç daha da felaket olur.

Fakat din Kuran’›n ‹slam’› olmay›nca müritlerin uçurdu¤u
fleyhler de, en dindar en takva sahibi ilan ettikleri kimseler de mez-
heplerin dinine göre oluflmufltur. Mezheplerini tart›fl›lmaz k›lmak
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isteyen bu kifliler Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife’nin Al-
lah’› rüyas›nda yüz kere gördü¤ü fleklindeki bir yalan› bile mezhep
taassubuyla uydurabilmifllerdir. Kuran’da anlat›lan Peygamber mu-
cizelerini sollayacak mucizeler yak›flt›r›lan mezhep ileri gelenleri
“gerçek dindar”, “takip etmemiz gereken kifli” olarak sürekli lanse
edilmektedirler. Halk böylece “Bak bu ne büyük adam, rüyas›nda
Allah’› görüyor. Falanca ölmüfl tavu¤u diriltiyor. Sen aciz bir insan-
s›n, Allah’›n bu üstün kullar›na tabi ol. Nefsani olma. Bu Allah’›n
sevgili kullar›n› izle ki kurtulufla eresin.” diye uyutulmaktad›rlar.
Oysa bu flah›slar bu iddialarda bulundularsa bu üstünlüklerine de-
¤il, sap›kl›klar›na delil olur. Dini her fleyden evvel bu evliya etiket-
li çapulculardan, cennetin vizesini veren münasebetsizlerden, Allah
ad›na konuflan haddini bilmezlerden kurtarmal›y›z. Bunlar dine
dinsizlerden çok daha büyük zarar vermektedirler. Dinsizler daha
çok kendine zarar verir. Bunlarsa bilgisi k›t, geleneklerin esiri ol-
mufl halk› hikayeleriyle kand›rarak, din diye kapkaranl›k, içinden ç›-
k›lmaz, çeliflkilerle dolu bir hayat tarz›n›n içine sokmaktad›rlar. Üs-
telik bu din bezirganlar›, dinin tekelinin kendilerinde oldu¤unu
zannetmekte ve kendileri d›fl›ndakileri “Sen kim oluyorsun ki din
ad›na konufluyorsun” diye susturmaya ve bir tek kendilerini dinle-
nir k›lmaya çal›flmaktad›rlar. Bunlar dinsizlerden daha çok Kuran
Müslüman’›na düflman olurlar. Çünkü Kuran Müslüman›n›n, kimi-
nin manen sömürdü¤ü, kiminin oyuncak yapt›¤›, kiminin ticari me-
ta olarak kulland›¤› dini, ellerinden almas›ndan korkarlar. Kuran’›n
birçok yerinde dini temsil ediyormufl gibi gözükenlerin hatalar› an-
lat›l›r. ‹bret alan nerede?

K‹TAP YÜKLÜ EfiEKLER

Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu tafl›mayanlar›n
durumu, kutsal kitap parçalar› tafl›yan efle¤in durumu gibidir.

62- Cuma Suresi 5

Görüldü¤ü gibi geçmiflte Allah’›n kitab›n› bilip de onun gerek-
lerini yerine getirmemifl olanlar kitap yüklü efleklere benzetilmek-
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tedirler. Bizim kitab›m›z Kuran’›n gereklerinin yerine getirilme-
mesinin sebebinin ise Allah’›n kitab›n›n yan›na yüzlerce kitab›n; ha-
dis kitab›, mezhep kitab› diye konup Allah’›n kitab›n›n yüzlerce ki-
taptan biri haline getirilmesi oldu¤unu gördük. Bunun sonucu ola-
rak da lafta Allah’›n kitab›n› savunanlar, uygulamada mezheplerin
ilmihallerini rehber edinip, yüklenmifl olduklar› kitab› tafl›mamak-
ta, onun yerine yüzlerce cilt f›k›h ve hadis kitab›n› tafl›maktad›rlar.

‹flte en önemli noktalardan biri; bu kitlenin asla ve asla ‹slam’›
ve biricik kayna¤› Kuran’› temsil edemeyeceklerini anlamak ve an-
latmakt›r. Mevkisi ister halife, ister Diyanet ‹flleri Baflkan›, ister
fleyh olsun, ister yat›r› en görkemli yat›r olsun, ister türbesi en bü-
yük türbe olsun, ister ad›na her y›l binlerce adak adans›n, türbesine
bezler ba¤lans›n; bu kifliler Kuran’›n de¤il, mezheplerin temsilcile-
ridir. Allah’›n bizden istedi¤i ölü tavuklar› diriltmemiz, kendisini
rüyada görmemiz de¤ildir. Allah’›n mesaj› Kuran’›, yaln›z Kuran’›
rehber edinmemizdir. Bunu yapmayan Kuran’›n birçok ayetiyle çe-
liflmifl olur.

Oysa “gerçek dindarlar›n” Kuran’la çeliflmemesi beklenir. H›-
ristiyanlar’da bizim evliyalar›n karfl›l›¤› olan Saint’lerin hakk›nda
çok büyük mucizeler anlat›l›r. Mezarlar› ziyaret edilir. Bu kiflilerin
büyük fedakarl›klar›, sürekli ibadet ettikleri hayatlar›n› anlatan ki-
taplarda yer al›r. Peki bu Saintler, Hz. ‹sa’y› o¤ul tanr› olarak kabul
ediyorlarsa bu Saintler’in anlat›lan ola¤anüstü mucizeleri onlar›n
“gerçek dindar” oldu¤unu gösterir mi? Tabi ki hay›r. Demek ki
gerçek dindarl›¤›n göstergesi; H›ristiyanlarda da aynen gözlemle-
nen bu mucize hikayeleri, evliyal›k ve saintlik menk›beleri de¤il, Al-
lah’›n gerçek dinini kavray›p, uygulamakt›r. Bu yüzden evliya yolu
diye yutturulan mezhepler ve bu yüzlerce hikayenin ambalajlad›¤›
“gerçek dindar” portresi hiç kimseyi kand›rmas›n. Bu mant›k do¤-
ru olsayd› Hz. ‹sa’n›n ilahl›k iddialar› da do¤ru ç›kard›! Ne garip
tablodur ki Kuran’› satanlar Kuran’a sahip ç›k›yor, büyücülerin,
muska yazanlar›n, hoca efendi diye etekleri öpülüyor, dini maddi ve
manevi menfaatlerinde tatmin arac› görenler, bir de utanmadan
kendileri gibi olmay›p kendilerince kötü örnek olanlar› kafirlikle
suçlay›p, aforoz ediyorlar. Bu tiplerden siyasete bulaflm›fl, siyasi
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parti lideri olmufl, milletvekili olmufl, ‹slâm’a hizmet diye ortaya
ç›km›fl, Tevbe Suresi’nden al›nt›lad›¤›m›z ayetteki gibi saf insanla-
r›n paralar›yla semirmifl olanlar da vard›r. Cahil, geleneklerle dini
kar›flt›ran kifliler, bunlar›n makamlar›na, milletvekili, müftü s›fatla-
r›na veya kimisinin uzun sar›¤›na ve sakal›na kanarak dinin kendisi
olan Kuran’a koflaca¤›na, bunlara koflmaktad›rlar. Kuran insan›n
güdülen sürüler de¤il, akl›n› iflleten insanlar olmas›n› ister ve Pey-
gamber’e bile “bizi güt” demelerini yasaklar (2-Bakara Suresi 104).
Oysa Kuran’dan uzaklaflt›r›lan halk menfaatler do¤rultusunda gü-
dülmek istenmifl ve Peygamber’den baflka hiç kimseye onay verme-
yen dinimizde, uydurma kutsallar, uydurma mezheplerle bu ifle so-
yunmufllard›r. Halk bu yalan çark›n› farketmesin diye Kuran’›n ter-
cümesine de karfl› ç›k›lm›flt›r, yan›na yüzlerce cilt uydurma kaynak-
lar da konulmufltur. Halk›n geneli bu kesimi, yapt›¤› flamata ve göz
boyama yüzünden, din ile özdefllefltirmifl ve bunlar› “gerçek dindar”
sanm›flt›r.

Genifl bir kesim ise “Gerçek din bu ise din yaflanamaz” düflün-
cesi ile kendilerini eksik, yetersiz görüp, tamamen dinden uzaklafl-
m›fllard›r. Bu kesim mezheplerin uydurmalar› nedeniyle dinden
uzaklafl›nca, suçluluk psikolojisi ile Kuran’›n dininin gereklerini de
yerine getiremez olmufllard›r. Bu yüzden bu kesimin gerçek dini
ö¤renmesi, dinin yaflanabilir oldu¤unu anlamalar›; kendilerine gü-
venlerini kazan›p, dini yaflamaya niyetlenmeleri aç›s›ndan hayati
öneme sahiptir. Gerçek dindarlar dine sahip ç›kmal›d›r ki uydurma
dinlerini “din”, uydurukçu kutsallar›n› “gerçek dindar” sananlar›n
uydurmalar›ndan art›k kurtulal›m. Her konuda oldu¤u gibi gerçek
dindar›n kim oldu¤unu anlamada da hüküm yaln›z Kuran’a göre
verilirse sorun çözülecektir.

fiüphesiz Allah’›n sana gösterdi¤i gibi insanlar aras›nda
hükmetmen için kitab› gerçek olarak indirdik.

4- Nisa Suresi 105
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Peygamberimiz’in döneminde elleri ile kendi putlar›n› yapanla-
r›n nas›l olup da bu putlara tapt›¤›na hayret ederiz. Üstelik

Peygamberimiz’in putlara tapman›n saçmal›¤›n› ve tek Allah’a iba-
det edilmesi gibi mant›kl› bir sav› ortaya koymas›na ra¤men, nas›l
olup da reddedildi¤ini, üstelik el yap›m› putlar u¤runa öldürülmek
istendi¤ini hat›rlay›nca hayretimiz artar. Peki Peygamberler’i put-
lar›n u¤runa öldürmeyi bile isteyebilen y›¤›nlar› harekete geçiren
mekanizma neydi? Kuran bize bu mekanizman›n “gelenek” oldu-
¤unu göstermektedir. Kendilerine gelen her mesaj›; “Biz atalar›m›-
z›n yolundan, geleneklerimizden vazgeçmeyiz” diye reddeden kit-
lelerin do¤ru yolda olmak için gelenekleri taklidi yeterli görmeleri,
bu kitlelerin sap›kl›¤›n›n sebebidir.

Onlara; “Allah’›n indirdi¤ine uyun” denildi¤inde ; “Hay›r
biz atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuza (gelene¤e) uyar›z.”
derler. Ya atalar›n›n akl› bir fleye yetmez, do¤ru yolu bula-
mam›fl idiyseler?

2- Bakara Suresi 170
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Kuran’›n birçok ayetinden, sap›tanlar›n gelene¤e uymak u¤ru-
na sap›tt›¤›n›, bunu mazeret olarak gördüklerini ve gelene¤e kar-
fl› gelen düflüncelere fliddetle karfl› ç›kt›klar›n› görüyoruz. Yukar›-
daki ayete dikkat edersek gelene¤e karfl› getirilen ilk izah, akl›n
kullan›lmas›n›n gereklili¤i ve “atalar›n” akl› kullanmad›¤›d›r. Ku-
ran bu ayetiyle ak›lsal kriterler üzerine oturmayan hiçbir gelene-
¤in (ne kadar köklü olursa olsun) hiçbir önemi olmayaca¤›n› orta-
ya koymaktad›r.

PEYGAMBERLER KEND‹
DEV‹RLER‹N‹N RAD‹KALLER‹D‹R

Dinler tarihini incelersek, tarihin ak›l ve gelenek çarp›flmas›
olarak geçti¤ini görürüz. Her Peygamber kendi döneminin radika-
lidir, yani kökten olaylar› de¤ifltirmeye kalkan kiflisidir. Peygamber-
ler Allah’tan ald›klar› mesaj› insanlara iletirler ve iman sahipleri
ak›llar› arac›l›¤›yla Allah’›n delillerini görerek, Allah’›n mesajlar›na
ve onlar› getiren elçiye (Peygamber’e) uyarlar. Bunu yaparken ken-
di toplumlar›n›n gelenek ve göreneklerinden Allah’›n mesaj› ile çe-
liflenlerin hepsini bir kenara atarlar. Mesaj› reddedenler ise gelene-
¤i y›kt›klar› için onlar› bozgunculukla, atalara ihanetle suçlarlar ve
atalar (gelenek) nam›na akl›n yolunu reddederler. Mesaj› reddeden-
ler için ak›l, baflvurulmas› gereken bir kriter de¤ildir. Mesaj› red-
detmek için mesaj›n gelenekle çeliflmesi yeterlidir. Ayr›ca ak›lc› bir
izaha gerek yoktur. Gelene¤i sürdüren unsur taklittir. Taklitte ak›l-
c› kriter aranmaz. Ak›lc› düflünce körü körüne taklidi reddeder, de-
lil ister. Bu yüzden taklide dayal› gelenek, akl›n iflletilmesine hofl
bakmaz. Çünkü iflleyen ak›l, gelenekteki yanl›fll›klar› sorgulayacak
ve reddedecektir. Böylece taklit ortadan kalkacakt›r. Bu yüzden ata-
lardan miras kalan gelenek ve bunu devam ettiren taklit, gerçek di-
ne götüren ak›lc› düflünceyle hiçbir zaman ba¤daflmaz. Tarih bo-
yunca atalar› taklidin, Allah’›n indirdi¤i dinlere karfl› teflkil etti¤i
engel, Kuran’dan flu ayetlerle örneklenebilir:

Nuh Peygamber’e karfl› flöyle denir:
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... Hem biz bunu geçmifl atalar›m›zdan da iflitmifl de¤iliz.

23- Müminun Suresi 24

Hud Peygamber’e karfl› flöyle denir:

Sen bize yaln›zca Allah’a kulluk etmemiz ve atalar›m›z›n
kulluk etmekte olduklar›n› b›rakmam›z için mi geldin?

7- Araf Suresi 70

Salih Peygamber’e karfl› flöyle denir:

... Atalar›m›z›n kulluk ettiklerine kulluktan sen bizi engel-
leyecek misin?

11- Hud Suresi 62

fiuayb Peygamber’e karfl› flöyle denir:

Ey fiuayb, atalar›m›z›n kulluk ettiklerini b›rakmam›z› ya da
mallar›m›z konusunda diledi¤imiz gibi davranmaktan vaz-
geçmemizi senin namaz›n m› emrediyor?

11- Hud Suresi 87

‹brahim Peygamber’e karfl› flöyle denir:

Biz atalar›m›z› böyle yaparken bulduk.

26- fiuara Suresi 74

Musa Peygamber’e karfl› flöyle denir:

... Biz geçmifl atalar›m›zdan bunu iflitmedik.

28- Kassas Suresi 36

Peygamberimiz’e karfl› ise flöyle denir:

... Bu sizi atalar›n›z›n kulluk etmekte olduklar›ndan al›koy-
mak isteyen bir adamdan baflka bir fley de¤ildir.

34- Sebe Suresi 43
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“fiANLI ATALAR” EDEB‹YATI

Kuran’a göre Allah’›n kitab› üzerinde olmadan, ak›lc› bir yol
seçmeden do¤ru yola eriflilemez. Kuran ak›llara yolu kapay›p, gele-
ne¤i din yapan zihniyeti reddeder. Oysa bugün din ad›na ortaya ç›-
kanlar›n ço¤u, ak›llara tüm kap›lar› kapat›p, gelenek haline dönüfl-
türdükleri mezhepleri, din diye halka yutturmaya çal›flmaktad›rlar.
Bugün bir çok kifliye Kuran’›n ‹slâm’›n› anlat›p baflörtüsünün, ha-
remlik selaml›¤›n Kuran’da olmad›¤›n› söyledi¤inizi düflünün:
“Bunca y›ld›r atalar›m›zdan gördü¤ümüz budur, sen bunca evliya-
lar›n içinde oldu¤u geçmifl nesillerden iyi mi biliyorsun?” cevab›na
benzer bir cevapla karfl›laflabilirsiniz. Veya “Bu yolda ak›lla yürün-
mez, flanl› atalar›m›z bunlar› halletmifl, sen de onlara tabi ol, kurtu-
lufla er.” fleklinde uyar›larla karfl›laflabilirsiniz. Kuran’›n ‹slâm’›na
karfl› ç›kan bu kitlelerle, Peygamber’e karfl› ç›kan kafirler aras›nda-
ki ortak zihinsel yap›y› hemen fark edersiniz. Tüm bu kitleler “Ta-
rihsel süreçten gelmeyi” di¤er bir tabirle “atalardan miras›” baflka
bir anlat›mla “gelene¤i” Allah’›n vahyi Kuran’dan da, ak›ldan da üs-
tün tutmaktad›rlar. Siz flah›slara Kuran’a göre bafl örtüsünü, harem-
lik selaml›¤›, kad›n›n gerçek yerini anlat›rken, flah›slar size mezhep-
lerle cevap vermekte ve mezheplerin do¤rulu¤u için; atalar›m›z›n
mezheplere inand›¤›n› ve mezheplere inanan kifli adedinin çoklu-
¤unu delil olarak gösterirler. Bunlar Allah’›n yegane k›lavuzuna
karfl›n atalar›n›n kabullerini ve bu kabullerini içeren kitaplar› delil
diye gösterirler.

20- ...‹nsanlardan öyleleri vard›r ki; hiçbir ilme dayanma-
dan, bir yol gösterici ve ayd›nlat›c› bir kitaba dayan-
maks›z›n Allah hakk›nda mücadele edip durur.

21- Onlara; ‘Allah’›n indirdi¤ine uyun.’ dendi¤inde flu ce-
vab› verirler: ‘Hay›r biz atalar›m›z› üzerinde buldu¤u-
muz fleye uyar›z.’...”

31- Lokman Suresi 20-21

Bu ayetler genel bir flekilde herkese hitap eder. Sadece ortak ko-
flucu putperestlere hitap etmez. 20. ayeti iyice okursak kitaps›z bir
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flekilde Allah hakk›nda konuflan, mücadele eden kiflilerin yanl›fl›na
dikkat çekildi¤ini görürüz. 21. ayette Allah hakk›nda mücadele
eden bu kiflilerin, Allah’›n indirdi¤i kitaba davette nas›l yan çizip
atalar›n›n yolunu, gelenekleri benimsedi¤ini anl›yoruz. Bu ayetler-
den Allah hakk›nda mücadele edenlerin Allah’›n indirdi¤i kitaba
dayanmad›klar› taktirde; ancak gelenekçili¤i, ecdatperestli¤i, atala-
r›n›n yolunu benimsedikleri sonucunu ç›kartabiliriz. Bu tipler Ku-
ran’a sayg› gösteriyor gibi gözükürler ama Kuran’›n yan›na dini
kaynak diye yüzlerce cilt eseri koyarak ve atalar›n›n hayata bak›fl›n›
ve geleneklerini, bu kitaplar›yla dinsellefltirerek, Kuran’› yüzlerce
dini kaynaktan herhangi bir kayna¤a indirerek, dine en büyük kö-
tülü¤ü yaparlar. Bu flah›slar Kuran’›n akl›n kullan›lmas›n› emreden
birçok ayetini de görmezden gelirler.

B‹LMED‹⁄‹N‹N ARDINDAN G‹TME

Bu, ayetlerini iyiden iyiye düflünsünler ve temiz ak›l sahip-
leri ö¤üt als›nlar diye sana indirdi¤imiz mübarek bir kitap-
t›r.

38- Sad Suresi 29

Bilmedi¤in bir fleyin ard›na düflme. Çünkü; kulak, göz ve
kalp, bunlar›n hepsi ondan sorumludur.

17- ‹sra Suresi 36

Kuran’›n Allah’›n kitab› oldu¤unu anlayacak olan ak›l sahipleri-
dir. Allah akl›n iflletilmesini, do¤ru yola varma yolunda ibadet olan
bir faaliyet olarak takdim eder. Kuran’a göre bilinmeyen bir fleyin
ard›na düflülmemelidir. Atalar›m›z›n bize iletti¤i bir yap›y›, s›rf ata-
lar›m›z iletti diye kabul ve müdafaa etmek bu ayetle çeliflir. Kuran’a
göre her iman sahibi akletmelidir, Allah’›n kitab›n› rehber kabul et-
mek akletmenin bir neticesi olacakt›r. Kuran, atalar›m›z›n kabulle-
ri yüzünden kabulleri oluflan sürüler olmamam›z› istemektedir. Bu-
na karfl›n, mezhepçi dini yap›y› savunanlar birçok zaman akl›n ge-
reksizli¤i, akl›n imanla çeliflti¤i yönünde Kuran’a ters fikirler ileri
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sürmektedirler. Asl›nda buna flafl›rmamak laz›md›r. Yoksa, uydur-
ma mezhepçi yap›lardaki ak›lla ba¤daflmayan yüzlerce izah din diye
nas›l yutturulacakt›r? Elbette ki ak›l reddedilerek. Kitleler öyle bir
hale gelmifltir ki, ya ak›l reddedilip din kabul edilecek, ya da kifliler
akl›na sahip ç›k›p dini reddedeceklerdir. Bu kitab›n amaçlar›ndan
biri de kitlelere bu iki fl›k aras›nda s›k›flmad›klar›n›, din diye yuttu-
rulan mezheplerin din olmad›¤›n›, gerçek dini yaln›z ve yaln›z Ku-
ran’›n temsil edebilece¤ini ve bu dinin ak›lla çeliflmedi¤ini göster-
mektir.

Kuran, Allah’›n varl›¤›n›n delillerinin akl›n iflletilmesi ile bulu-
nabilece¤ini söyler. Fakat Kuran akl›n kullan›lmas›n› sadece Al-
lah’›n varl›¤›n›n delilleriyle s›n›rlamaz. Allah’›n varl›¤›n›n, akl›n ifl-
letilmesi sonucu anlafl›lmas›, akl›n iflletilmesinin önemini ve Al-
lah’›n, akl›n düzgün çal›flt›r›lmas› sonucunda do¤ruyu nas›l delillen-
dirdi¤ini gösterir.

H‹NDULAR KELLE SAYARSA

Kuran’›n yan›na yüzlerce kitap koyup Kuran’› etkisiz k›lan ve
akla savafl açan gelenekçi-mezhepçi ‹slâmc›lar, tarihsel geçmifle sa-
hip olmalar›ndan ve kalabal›k olmalar›ndan delil ç›kartmaya çal›fl-
maktad›rlar. Oysa Kuran’a göre gerçe¤e, o gerçe¤e uyanlar›n kelle
say›s›n› say›p ulaflamazs›n›z. Bu mant›kla Hindular’›n aras›nda do-
¤an biri, etrafta sayd›¤› kellelerin ço¤unlu¤u Hindu oldu¤u için, o
da ineklerin içinde binlerce tanr› oldu¤una inan›r. Böylece atalar›n
izinde olman›n ve kendisine benzer bolca kelle sayman›n do¤ru
yolda olmas›na yeterli oldu¤unu düflünür. Ya da daha evvel örne¤i-
ni verdi¤imiz bir H›ristiyan’› düflünün. Atalar›ndan gelen gelenek-
te Katoliklik, Ortodoksluk gibi köklü mezheplerde, Hz. ‹sa’n›n
o¤ul tanr› kabul edildi¤ini gören ve etraf›nda sayd›¤› kelle adetle-
rinde Hz. ‹sa’y› o¤ul tanr› kabul edenleri daha fazla bulan bu flah›s,
Hz. ‹sa’y› o¤ul tanr› kabul etti¤inde hakl› olacakt›. Geleneksel ‹s-
lâmc› bu örneklere hakl› olarak karfl› ç›kar ve afla¤›daki ayetleri ör-
nek gösterebilir.
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Yeryüzünde olanlar›n ço¤unlu¤una uyarsan seni Allah’›n
yolundan sapt›r›rlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar
ancak zan ve tahmin ile yalan söylerler.

6- Enam Suresi 116

Onlar›n ço¤u Allah’a ortak koflmadan iman etmez.

12- Yusuf Suresi 106

Bu ayetlerden de anlafl›laca¤› gibi ço¤unlu¤a uymak, ço¤u za-
man kiflilerin sap›tmas›na sebep olabilir. Birçok zaman diliminde
az›nl›klar hakl› olmufllard›r. Allah, kelle say›p gerçek bulmam›za
olanak vermemifl ve akl›m›z› iflletmeye bizi mecbur etmifltir. Gele-
nekçi ‹slâmc›lar›n bir Hindu’ya veya bir H›ristiyan’a yanl›fl›n› gös-
terirken yukar›dakine benzer izahlar yapt›¤›n›, bu ve benzeri ayet-
leri kulland›¤›na flahitlik edebilirsiniz. Hindu veya H›ristiyan’a ak›l
vermekte do¤ru ölçüleri kabul eden gelenekçi mezhepçiler, Ku-
ran’›n ‹slâm’›na davet edildiklerinde, hemen ço¤unluk olduklar›n›n
arkas›na saklanmaya, tarihsel kökenlerine s›¤›nmaya kalkarlar. Ço-
¤unlu¤un ve gelene¤in, Hz. ‹sa’y› o¤ul tanr›, ine¤i ise tanr›lar›n s›-
¤›na¤› kabul edenleri nas›l sapt›rd›¤›n› gelenekçiler çok iyi anlar ve
anlat›rlar. Fakat Kuran’›n ‹slâm’›na karfl› ço¤unluk ve gelene¤i ken-
di delili yapmaya çal›flanlar yine ayn› flah›slard›r !..

HEM AKLINI ÇÖPE ATIP
HEM DE AKIL VERMEYE SOYUNANLAR

Kuran’a göre kifliler inand›klar› gerçekler u¤runa toplumun ge-
lenekleriyle z›t düflmekten, toplumdan d›fllanmaktan çekinmemeli-
dirler. Kuran’da, Peygamberler’in bu konuda nas›l örnek teflkil et-
tiklerini ve canlar› pahas›na toplumlar›n›n yanl›fl kabullerine nas›l
karfl› koyduklar›n› görebiliriz. Bizim gözlemlerimize göre gelenek-
sel ‹slam’› yaflayan birçok kifli arkadafllar›n›n, cemaatinin, ailesinin,
kendisini d›fllamas›ndan; “Bizim o¤lan sap›tt›, baflörtüsünü inkar
ediyor”, “Bizim k›z mezhepsiz olmufl, üstelik erkeklerle el s›k›flma-
ya bafllam›fl”, “Ahmet hadis düflman› olmufl.”, “Leyla müçtehitlik
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yap›yormufl, hay›zl› namaz k›l›yormufl, vah vah!..” gibi izahlar yap-
malar›ndan, i¤neli k›namalardan çekinmektedirler. Toplumun ka-
bullerine karfl› ç›kamayanlar, hele hele bu kabullerin en yo¤un ve
en koyu yafland›¤› tarikatlar›n yak›nlar›nda iseler, bu gruplardan ge-
lecek bask› ve arkadafl ortam›n› kaybedip yaln›z kalma korkusu, bu
kiflilerin gerçekleri görememesinin sebeplerinden biri olabilmekte-
dir. Toplumun geleneklerini, tabular›n› korumas› da iflte bu d›flla-
ma mekanizmas›yla mümkün olmaktad›r. Allah’›n r›zas›ndan uzak-
laflmaktan korktu¤undan daha çok toplumdan d›fllanmaktan kor-
kanlar elbette ki geleneklerin zihinlere vurdu¤u zincirlerden kurtu-
lamazlar.

Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan baflkas›yla korkutu-
yorlar.

39- Zümer Suresi 36

Gelenekleri ve kalabal›klar›n kelle say›s›n› putlaflt›ranlar›n du-
rumu çok gariptir. Bu kitleler taklidi akla üstün tutup, gelene¤i ve
kelle ço¤unlu¤unu taklit ederler. Sonra taklide kurban ettikleri
ak›llar›yla gelir size ak›l hocal›¤› yaparlar. Bunlar hem güdülen ko-
yun olman›n erdemini savunurlar, hem de sizi gütmeye kalkarlar !..
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Kuran’›n ‹slâm’›n› anlatt›¤›m›z baz› kifliler mezheplerin ‹slam’›
ile Kuran’›n ‹slam’› aras›ndaki uçuk fark› görünce “Siz dini

kolaylaflt›r›yorsunuz. Din bu kadar kolay olur mu?” fleklinde eleflti-
riler yapmakta, Kuran’›n ‹slâm’›n› savunanlar› nefsanilikle, dini
kendi rahatlar›na uydurmakla suçlamaktad›rlar. Fakat bu itiraz
tarzlar›yla bir kez daha cehaletlerini sergilemekte ve Kuran’›n ayet-
lerinden habersiz olduklar›n› göstermektedirler. Kuran’a göre dini-
miz kolayd›r. E¤er siz zor bir dini savunuyorsan›z, bu sizin savun-
du¤unuz dinin Kuran’›n dini olmad›¤›n›n bir delilidir. Çünkü Ku-
ran’a göre dinimiz aynen Hz. ‹brahim’in dini gibi kolayd›r, güçlük-
lerden ar›nm›flt›r.

... Allah sizi seçmifl ve din konusunda size bir güçlük yük-
lememifltir, ayn› atan›z ‹brahim’in dininde oldu¤u gibi...

22- Hac Suresi 78

ALLAH YER‹NE KONUfiANLAR

Kitab›m›zda din ad›na uydurulan palavralar›n birçok örne¤i bu-
lunmaktad›r. Allah ad›na konufltu¤unu iddia ederken, asl›nda Al-
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lah’›n yerine konuflmufl olan mezhepçi kafalar, Allah’›n rahmeti
olan dini, Allah’›n belas› gibi göstermifllerdir. Allah’›n insan›n yara-
t›l›fl›na uygun oldu¤unu söyledi¤i dini; hem insanla, hem mant›kla,
hem bilimle, hem insafla çeliflir bir flekilde tarif etmifllerdir. Bu ka-
faya göre Allah’›n rahmetini anlatmak dini yozlaflt›rmakt›r. Ku-
ran’daki 114 adet Besmele ile ve daha yüzlerce ayet ile Allah’›n
merhameti anlat›l›r. Kuran’›n en temel mesajlar›n bafl›nda Allah’›n
rahmetinin anlafl›lmas› gelir. Bu mezhepçi kafa, Allah’›n bize rah-
metinin neticesi olan kolayl›klar› anlatmam›z› dinde yozlaflt›rma di-
ye takdim eder. Allah’a iftira olarak kendi uydurduklar› zorluklar›
ise takval›k, dine titizlik olarak satmaya kalkar. Bu kafa, dinin kolay
olmas›yla alay ederken, asl›nda Kuran’›n ayetlerinde geçen bir ifa-
de ile yani bizzat Kuran’›n kendisiyle alay etti¤inin fark›na varmaz.
Mezhepçi kafa Kuran’› musikisi için dinlemeye o kadar al›flm›flt›r ki
ayetlerde geçen bu aç›k manalar onlara hep kapal› kalm›flt›r.

...Allah size kolayl›k diler, zorluk dilemez ...

2- Bakara Suresi 185

‹nsan zay›f olarak yarat›lm›fl oldu¤undan Allah size hafiflik
getirmek istiyor.

4- Nisa Suresi 28

Hiç flüphesiz dinin kendisi zorluklardan oluflmad›¤› gibi, Kuran
da anlafl›lmas› zor bir kitap de¤ildir. Mezhepçiler “Kuran öyle yü-
ce, öyle mübarek bir kitapt›r ki bizim gibi aciz insanlar Kuran’› ne
kadar u¤raflsa anlayamazlar.” fleklinde izahlarla ilk bak›flta Kuran’›
övüyormufl gibi görünseler de, asl›nda insanlar› Kuran’dan uzaklafl-
t›rmaktad›rlar. Kuran’› insanlar anlayamayacaksa Kuran niye vah-
yedildi? Niye Kuran insanlara hitaplarla dolu? Niye Kuran üç-befl
insana hitapla de¤il de herkese hitapla meflgul oluyor? Kuran’› an-
lafl›lmaz k›lmak isteyenlerin, Kuran’› anlamak zordur, hatta imkan-
s›zd›r diyenlerin hesab› tabi ki baflkad›r. Kuran anlafl›lmaz olunca
kitleler bu mezhepçilerin imamlar›na, fleyhlerine teslim olacakt›r.
Çünkü bunlara göre Kuran anlafl›lmazd›r ve zordur ama imamlar,
fleyhler anlafl›labilir, bunlar rehber edinilerek do¤ru yol bulunabilir.
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Kuran anlafl›lmaz ve zor kabul edilince, ilkel Emevi uydurmalar› ve
Abbasi eklemelerinin dinin bir bölümü olup olmad›¤› da sorgulan-
mayacakt›r. Çünkü tüm bu ilkel eklemeler ancak Kuran’›n hakem-
li¤i ile çöpteki lay›k olduklar› yerleri bulabilirler. Kuran’›n anlafl›l-
maz ve zor oldu¤unun ilan›yla Kuran’›n hakemli¤i elinden al›n›p
mezheplere verilince, mezheplerin bizzat kendisi olan Emevi-Ab-
basi patentli çeliflkiler ve zorluklar halk üzerindeki hegemonyalar›-
n› devam ettireceklerdir. Kuran’›n anlafl›lmas› için hat›rlamam›z
gereken birçok ayet vard›r. S›rf afla¤›daki ayet ayn› surede dört kez
tekrarlanmaktad›r.

And olsun ki biz Kuran’› ö¤üt alman›z için kolaylaflt›rd›k.
Ö¤üt alacak yok mu?

54- Kamer Suresi 17,22,32,40

KURAN’LA ARAMIZA ÖRÜLEN DUVARLAR

Kuran birçok cahil bedeviye de, birçok bilgine de hitap etmek-
tedir. Kuran tüm insanlar›n rehberidir. Yukar›daki ayetten anlaya-
ca¤›m›z gibi Kuran insanlar›n Allah’› anmas›, O’ndan ö¤üt almas›
için kolaylaflt›r›lm›fl bir kitapt›r. ‹nsanlar anlamad›klar› kitaptan na-
s›l ö¤üt al›r ? Anlamad›klar› bir kitap nas›l rehber olur? Kuran’›n
anlafl›lmaz oldu¤unu iddia etmek tüm bu ayetlerle ters düflmektir.
Bu iddialar› yapanlar Kuran ile insan aras›na duvar örmekte ve ken-
di ilmihal kitaplar›n› Kuran’›n yerine koymaktad›rlar. Bunu yapar-
ken de Kuran’› sözde yüceltmektedirler!

Bu mezhepçi zihniyete günümüzde çok satan ve bedava da da-
¤›t›lm›fl olan “Tam ‹lmihal Saadeti Ebediye” kitab›ndan örnek
vermek istiyoruz. Kitab›n yazar› Hüseyin Hilmi Ifl›k, Ifl›kç›lar›n
bafl›d›r ve kimi bask›lar›n› S›dd›k Gümüfl ismi ile yapm›flt›r. Bu ki-
tab›nda Hüseyin Hilmi, Kuran’› anlamaya çal›flanlara flu uyar›lar›
yapar; “Seyyid Abdülhakim Efendi, Kuddise siruh buyurdular ki: ‹ba-
det emirleri yapmak demektir. Kuran-› Kerim’i, hutbeyi okumak iba-
dettir. Bunlar›n manas›n› anlamak emir olunmad›. Bunlar› anlamak
ibadet de¤ildir. Kuran-› Kerim’i anlamak için yetmifl iki yard›mc› ilmi
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ve sekiz temel ilmi ö¤renmek laz›md›r. Ancak bundan sonra Kuran-›
Kerim’i anlamaya istidad has›l olup, Cenab-› Hak nasip ederse anlaya-
bilir. Herkes anlamal›d›r demek dine müdahale etmek demek olur. Ku-
ran-› Kerim’i anlamak için istidad› çok olan on sene, orta olan elli sene
çal›flmak laz›md›r. Bizim gibi az olanlar ise yüz senede çal›flsak anlaya-
may›z. fieriatte ilim diye faideli bilgilere denir. Faideli ilim Saadeti
Ebediyye’yi elde etmeye yani Allah’›n r›zas›n› kazanmaya vesile olan
ilimdir ki bunlara ‹slâm bilgileri denir.” Saadeti Ebediyye kitab›n›
okuyanlar bizim elefltirdi¤imiz zihniyeti anlayacakt›r. Bu arada
Abdulhakim Efendinin, Hüseyin Hilmi Ifl›k’a fleyhli¤i devreden
fleyhi oldu¤unu hat›rlatal›m. Al›nt›m›z› dikkatle okuyanlar; Hüse-
yin Hilmi Ifl›k’›n Kuran’›n anlafl›lmaz oldu¤unu ispatlamak için
nas›l ç›rp›nd›¤›n›, “Benim fleyhim bile anlamad›ktan sonra sizin ne
haddinize düflmüfl Kuran’› anlamak” dedi¤ini kavrayacaklard›r. Bu
arada Hüseyin Hilmi kiflileri kurtaracak olanlar›n faideli bilgiler
oldu¤unu söyleyerek, Kuran’›n anlafl›lmaz oldu¤unu aç›klad›ktan
sonra bafl vurulacak kayna¤a iflaret eder. Faideli bilgiler tamlama-
s›n›n Hüseyin Hilmi’nin kitab› Saadeti Ebediyye ismiyle ayn›
cümlede geçifli, Kuran’›n yerini neyin almas› gerekti¤i konusunda
herhalde kitleleri ayd›nlatacakt›r! Kendi kutsallar›n› rehber , Ku-
ran’› musiki kitab› yapan bu zihniyet, Emeviler döneminden beri
düfltü¤ümüz durumun bafl sebebidir. Cehalet, ilkellik, taklitçilik,
ak›ldan feragat hep bu zihniyetin alametleridir. Bunlar yüz sene
u¤raflsak da Kuran’› anlayamay›z diyecek kadar iki yüzlü bir teva-
zu yaparlar, fakat sonra Kuran’›n yerini alacak, anlafl›l›r rehber ki-
taplar yazarlar!

ÇÖLDEK‹ BEDEV‹ KURAN’I
72 + 8 ‹L‹MLE M‹ ANLADI?

Hüseyin Hilmi’ye göre Kuran’› anlamak ibadet de¤ildir. Fakat
ortalama kapasiteli biri Kuran’› elli senede anlayabilir. Bir yazar
“Elli senelik eme¤in karfl›l›¤› ibadet olmazsa, eme¤in kendisi de
ibadet olmaz” diyerek bu elli seneyi kimin, niye geçirece¤ini sorgu-
lamaktad›r. Ayn› yazar, fleyhlerin sohbetini dinlemeyi ibadet sayan-
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lar›n nas›l olur da Kuran’› anlamay› ve bunun için gayret etmeyi bir
ibadet olarak kabul etmediklerine flafl›rmakta ve flöyle demektedir:
“Hazretler zahmet edip Kuran’a baksayd›lar, Kuran’› anlamak için
böyle bir ilimler listesinin olmad›¤›n› göreceklerdi. Ama ne hadle-
rine! Kuran’› anlamalar› mümkün de¤il ki! Kuran ümmi olarak ta-
n›mlad›¤› bir topluma direkt olarak hitap ediyor. Mekkeliler konufl-
tuklar› dille gelen Kuran’dan ö¤üt al›p hidayete ermeleri için hiçte
72+8 ilmi bilmek zorunda de¤illerdi. Hazretler, Kainat›n yarat›c›s›-
n›n kendi kelam›n› kolaylaflt›rd›¤› konusundaki sözlerine güvensey-
diler, k›sacas› Kuran’› anlayabileceklerine ihtimal verseydiler, Al-
lah’›n izniyle anlayabilirlerdi. Ne var ki Kuran’› anlayamayacaklar›-
na dair verdikleri ilk fleytani kararla zaten kendilerini lay›k oldukla-
r› anlay›fls›zl›¤a mahkum etmifllerdir. fiunu belirteyim ki; Kuran’›
anlam›yorum demek baflkad›r, anlayamam demek baflkad›r. Hele
hele kendisi anlamad›¤› için baflkalar›n› da anlamamaya ça¤›rmak
çok daha baflkad›r. Birincisi cehalet, ikincisi delalet, üçüncüsü ise
ihanettir.”

Kuran’› zor ve anlafl›lmaz olarak gösterenlerin gerçek niyetinin
Allah ile kul aras›na fleyh, mezhep imam›, hadisçi, f›k›hç› gibi vas›-
talar koyup bunlar› baflvuru kayna¤› yapmak oldu¤unu gördük. Oy-
sa Kuran’›n gelifl sebeplerinden biri Allah ile insanlar aras›na konan
putlar›, ilahlar›, rahipleri, ruhbanlar›, kutsallaflt›r›lm›fl insan s›n›fla-
r›n› atmakt›r.

Haberin olsun kat›ks›z din yaln›zca Allah’a aittir. O’ndan
baflka veli edinenler. “Biz bunlara bizi Allah’a daha fazla
yaklaflt›rs›nlar diye ibadet ediyoruz.” Elbette Allah ayr›l›¤a
düfltükleri konularda aralar›nda hükmedecektir. fiüphesiz
Allah hiçbir yalanc› kafiri do¤ruya erifltirmez.

39- Zümer Suresi 3

Ayette de görüldü¤ü gibi Allah’la aralar›na arac›lar koyanlar, bu
arac›l›¤› Allah’a yak›nlaflmak için kulland›klar›n› iddia etmektedir-
ler. Fakat Allah, kat›ks›z dinin yaln›zca kendisine ait oldu¤unu söy-
lemektedir. Bu iddia sahiplerinin mazeretlerini kabul etmemekte-
dir. Allah’›n kitab› olan Kuran’›n yan›na insanlar›n yazd›¤› kitapla-
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r› koyarak din oluflturanlar, dinin kat›ks›z flekilde Allah’a ait olma-
s›n›n gereklili¤i ile çeliflirler. Kuran tüm insanl›¤a hitap eder, e¤er
anlafl›lmaz olsayd› anlayacak olan birkaç mezhep imam›na hitab›
gerekmez miydi? Elbette din de, Kuran da hem anlafl›l›r, hem de
kolayd›r. Uydurulmufl din ise zorluklarla doludur. Mezheplerin ta-
rif etti¤i yap›da bir kar› kocan›n nas›l bir hayat yaflamalar› gerekti-
¤ini çok k›saltarak anlatmaya çal›flal›m. Bu kar›-kocan›n sabahtan
akflama baz› ifllerinde gözetmeleri gereken sevap, helal ve haramla-
r›n mezhepçi zihniyete göre neler oldu¤una örnekler vererek, mez-
heplere göre ideal yaflam tarz›n› sunmaya çal›flal›m. Böylece Ku-
ran’›n kolay dini ile uydurulan detayc›, zor dinin fark›n› kavrayal›m.

MEZHEPÇ‹ HANIM VE
BEYE GÜNDEL‹K HAYAT TAVS‹YELER‹

Mezhepçi bey ile mezhepçi han›m kalkt›klar›nda sa¤ ayak ile ya-
taklar›ndan kalkmal›d›rlar. Hay›rl› ifller sa¤, hay›rs›z ifller sol ayak-
la yap›l›r. Birazdan e¤er birisi tuvalete girecekse sol ayakla girer.
Tuvalete bafl› kapal› girmekte sevap vard›r. Tuvalette iken konuflul-
maz, e¤er biri tuvaletin d›fl›ndan soru sorarsa bu münasebetsize ce-
vap vermemek daha uygundur. E¤er evdeki tuvalet alafrangaysa, bu
tuvaleti y›kt›r›p alaturka yapt›rmak daha uygundur. Erkekler ayak-
ta küçük tuvalet yapmak gibi uygunsuz tarzdan kurtulmal›, oturarak
küçük tuvaleti yaparak sünnet sevab› kazanmal›d›rlar. E¤er çifti-
mizden biri y›kanacaksa en az›ndan belinde pefltemalle y›kanmas›
gerekir. Çünkü kifli tek bafl›na tuvalette iken bile avret yerini kapa-
l› tutmaya çal›flmal›d›r. Her ne kadar insanlar görmüyorsa da me-
lekler ne de olsa insanlar› görür, meleklerden utanmak laz›md›r. Y›-
kan›rken önce sa¤ omuza, sonra sol omuza su dökmek gibi s›ralara
uyulmal› ve kitaplarda y›kanma ile ilgili yaz›lan Arapça dualar ez-
berlenip okunmal›d›r. fiampuan tipi y›kanma maddeleri kullan›yor-
larsa, bunlar›n ço¤u alkol içerdi¤i için bunlar kullan›lmayacakt›r.
Alkolsüzü bulunacakt›r. Diflleri temizlemek için misvak kullan›lma-
l›d›r. Bu arada difllere iyi bak›lmas›nda fayda vard›r. Çünkü kimi
alimlere(!) göre difle dolgu yap›l›rsa boy abdesti olmaz, kifli cenabet
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gezer. Bu yüzden diflin çürümesi, komple difli çektirip diflsiz kalma-
y› veya ç›kmal› takma difller takt›rmay› gerektirecektir. Ç›kmal› tak-
ma difller boy abdesti al›rken ç›kar›l›p, bunlar›n alt› ›slat›lmal›d›r,
yoksa kifli cenabet gezmeye devam eder.

Namaz k›l›nacaksa sar›k tak›p yetmifl kat sevap kaç›r›lmamal›-
d›r. Sar›¤›n yedi metre olmas› daha uygundur. Giyilecek elbiseler
yeflil, siyah veya beyaz olmal›d›r. Sar› veya k›rm›z› giymemek ge-
rekmektedir. Çiftimiz yeme¤ini yer sofras›nda yemeli, sonradan
ç›kma masa tipi uyduruk fleylerde yememelidir. Yer sofras›nda sa¤
ayak dikilir, sol ayak alta al›n›p oturulur. Yemek tek bir kap içinde
ortaya konularak yenilir. Yemekte çatal, kafl›k gibi aletlerden kaç›-
n›lmal›d›r. En sevap yemek yeme flekli üç parmakla olur. Bu üç par-
mak bile bellidir. Bafl, iflaret ve orta parmaklar. Yeme¤e tuz ile bafl-
lamak iyidir. Yemekte su içilirse üç nefeste içilmeye gayret edilme-
lidir. Yemek kesinlikle sa¤ elle yenmelidir. Sol elle yenilenleri fley-
tan yemifl olur. Yemek bitince üç parmak, bafl parmaktan ortancaya
do¤ru yalan›r, bu da sünnettir. Böyle sünnetleri kaç›rmamak laz›m-
d›r. Aynaya bakmak sünnettir. Erkek aynaya bak›p sakal›n›n bir tu-
tam› geçip geçmedi¤ini kontrol etmeli , sakal› bir tutam› geçtiyse
kesmelidir. Sakal› bir tutamdan az kesmek düflünülemez , de¤il ki
pasparlak olmak. Erke¤in gözüne sürme çekmesi, saçlar›n› ya¤lay›p
ortadan ay›rmas› da hep sevap getiren fiillerdir.

Kad›n ise saç›n› uzatmal›, kesinlikle kesmemelidir. Kad›nlar›n
kafl›n› ald›rmas› çok büyük günaht›r. Kad›n evden ç›kacaksa yan›n-
da kocas›, kardefli gibi mahremi olmadan 90 km’den fazla gitmesi-
nin haram oldu¤unu unutmamal›d›r. Asl›nda kad›n için en iyisi
mümkün oldu¤unca d›flar› ç›kmadan evde oturmakt›r. Fakat d›flar›
ç›kacak olursa iyice örtünmeli, koku s›kmas›n›n haram oldu¤unu
unutmamal›d›r. Kad›n için en iyisi komple örtünmesi , eldiven giy-
mesidir. Hatta kad›n›n kesti¤i t›rnaklar› bile kad›ndan bir parça sa-
y›ld›¤› için, yabanc› bir erke¤e göstermeden topra¤a gömmesi ge-
rekti¤ini bir çok mezhep alimi (!) söylemifltir.

Televizyonun seyredilip seyredilmeyece¤i tart›flmal› bir konu
oldu¤u için eve hiç televizyon almamak en iyisidir. Çünkü resim
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haramd›r. Televizyondaki görüntüler resimlerin arka arkaya geçifli
oldu¤u için bunun da haram oldu¤unu iddia edenler vard›r. En
az›ndan mezheplere göre bunun flüpheli oldu¤u kesindir. Mezhep-
lere göre ise flüpheli fleyleri terk etmek en isabetli davran›flt›r. Rad-
yo dinlemek de çok tehlikelidir. Müzik, telli sazlar, hele hele kad›n
sesi haramd›r. Radyoda sürekli bunlar ç›kaca¤› için mezhepçi çifti-
mizin bunlar› eve sokmamas› gerekir. E¤er çiftimiz cinsel iliflkiye
girmek isterse ç›r›lç›plak bir flekilde bunu yapman›n meleklere kar-
fl› utanmazl›k oldu¤unu unutmamal›d›rlar. Mümkünse yorgan tipi
bir örtünün alt›nda, birbirlerinin cinsel organlar›na bakmadan cin-
sel iliflkiye girmeleri gerekmektedir.

Eve girerken de, ç›karken de sa¤ ayak kullan›lmal›d›r. Eve me-
leklerin girmesini engelleyen köpek kesinlikle sokulmamal›d›r. Ev-
deki yataklar, oturma gruplar› hep yerin üstünde olmal›, ayakl›
olanlar›ndan sak›n›lmal›d›r. Uyurken abdestli uyunmal›d›r. Çünkü
abdestli ölenin flehit olaca¤› söylenmektedir. Uyurken sa¤ el bafl›n
alt›na al›n›p, sol el sal›nacak ve sa¤ taraf›n üstüne yat›lacakt›r. Yüzü
koyun yatmak en kötüsüdür. Böyle yatan çiftler birbirlerini ve ço-
cuklar›n› uyand›r›p düzeltmelidirler...

EKS‹⁄‹ ÇOK, FAZLASI YOK

Bu çifte mezheplerin dini ad›na tavsiyeleri s›ralarsak ayr› bir ki-
tap yazmam›z gerekirdi. Fakat bu örnekler bile Kuran’a karfl›n
mezheplerin dininin ne kadar zor, karmafl›k, yaflanmaz bir sistem
oldu¤unu göstermeye yetmektedir. Bu izahlar›n hepsinin mezhep-
çi kitaplarda, mezhepçi aç›klamalarda yeri vard›r. Bu örneklerin
eksi¤i bir hayli çok, fazlas› ve abart›s› hiç yoktur. Mezheplerin sun-
du¤u sistem yaflanmaz bir sistemdir. Bu halleriyle birçok mezhep-
çi, ruhbanl›k uydurup, ona da uymayan H›ristiyanlar’a benzemek-
tedirler.

Meryem o¤lu ‹sa’y› da arkalar›ndan gönderdik. Ona ‹ncil’i
verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir flefkat ve merha-
met oluflturduk. Uydurduklar› ruhbanl›¤› biz onlara gerek-
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li k›lmam›flken, Allah r›zas› için uydurdular. Ama buna da
gere¤i gibi uymad›lar.

57- Hadid Suresi 27

Mezhepçiler insan›n her saniyesini dolduran, insan›n rahat bir
banyo bile yapamayaca¤› bir sistem oluflturmufllar ve bunu da din di-
ye ne yaz›k ki bir çok insana yutturmufllard›r. Fakat Allah’›n gerekli
k›lmad›klar›yla dolu bu zorluklar›n sistemine mezhepçilerin birço¤u
bile uyamam›fllard›r. Yaln›z ve yaln›z Kuran din yap›l›p, Kuran d›fl›
kaynaklar reddedilip, Kuran’›n yeterlili¤ine güvenilmeden bu so-
runlar çözülemez. Baflar› bu en kolay, en mant›kl› yoldad›r.

Allah kimseye gücünü aflan bir sorumluluk yüklemez.

2- Bakara Suresi 286

Allah size zorluk ç›karmak istemiyor. Ancak sizi temizle-
mek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki flük-
redebilesiniz.

5- Maide Suresi 6

Seni en kolay olanla baflar›l› k›laca¤›z.

87- Âlâ Suresi 8
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Kitab›m›z›n buraya kadarki k›sm›nda, Kuran’›n dinin tek kayna-
¤› oldu¤unu ve dinin buna göre flekillendirilmesi gerekti¤ini

anlatt›k. Bunu anlat›rken Kuran d›fl›nda kalan, fakat dinin bir ö¤esi
zannedilen izahlar›n, uygulamalar›n asl›nda dinle hiçbir alakas› ol-
mad›¤›n› gösterdik. Örne¤in sanatla ilgili uydurulanlar›n neler ol-
du¤unu 18. Bölüm’de, kad›nlarla ilgili uydurmalar› 21. bölümde
gördük. Bu bölümlerde ve di¤er bölümlerde Kuran’da bulunmayan
yasaklar›n, emirlerin, dinin bir yasa¤› veya emri olamayaca¤›na da-
ir temel yöntemi ö¤rendik. Kitab›n bu bölümünde, herhangi bir
konunun dindeki hükmünü ö¤renmek isteyen kimsenin ne yapma-
s› gerekti¤ini, buraya kadar anlatt›klar›m›z›n çerçevesinde örnekle-
yece¤iz. Kuran’dan bir konunun anlafl›lmas›nda dikkat edilmesi ge-
rekenleri s›ralad›ktan sonra, 10 örnek çözümle bu konuyu daha da
pekifltirmeye çal›flaca¤›z. Kitab›m›z›n bundan sonraki bölümünde
geçen namaz, oruç, hac ve zekat›n Kuran’a göre anlat›m› ve daha
önce geçen birçok örne¤in bu konuda yeterli bilgiyi verece¤ini zan-
nediyoruz. ‹lk önce Kuran’a göre, yani dine göre, bir konunun na-
s›l anlafl›lmas› gerekti¤i ile ilgili temel prensiplerimizi görelim:

35. BÖLÜM

KURAN’DAN SORULARIN
ÇÖZÜMLER‹NE

ÖRNEKLER

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



KURAN’DAN B‹R KONUYU
ANLAMADA PRENS‹PLER

• Kuran’›n dinin tek kayna¤› oldu¤u yani Din = Kuran oldu¤u
unutulmamal›d›r. Kuran’›n Allah kelam› oldu¤u ve bizim dini anla-
mam›z için indirildi¤i de sürekli akl›m›zda bulunmal›d›r.

• Meseleler Kuran’›n bütünlü¤ü içinde düflünülmeli, çözümlen-
dirilmelidir. Bir konuyla ilgili Kuran’da geçen ne kadar ayet varsa o
ayetler önceleri ve sonralar›yla ele al›nmal›d›rlar.(Kuran’›n bir k›s-
m›n› kabul, bir k›sm›n› inkar Kuran’› inkard›r.) Kuran’›n bir yerin-
de geçen bir konunun, bir fikrin Kuran’›n baflka bir yerinde geçen
bir fikirle çeliflmeyece¤ini de unutmayal›m.

• Kuran’da yer almayan bir konunun dinde de olmad›¤› anlafl›l-
mal›d›r. Bu prensibi uygulay›nca dine ilavelerin %90’dan fazlas›n-
dan kurtuluruz.(Bu maddenin büyük önemine binaen konuyu 39.
bölümde bir daha özel olarak inceleyece¤iz) Kuran’da yasaklanma-
yan bir fleyin helal oldu¤u, ayr›ca bu fleyin helal olmas› için ilave bir
izaha gerek olmad›¤›n› unutmayal›m.

• Baz› konulardaki dini ilavelerin Kuran ayetlerinin çekifltiril-
mesi ile yap›ld›¤›n› unutmamal›y›z. fiüpheli bir konuyla karfl›laflt›¤›-
m›zda Kuran’›n orijinalinin Arapça oldu¤unu bilmeli ve konuyu iyi
bir flekilde Arapça bilip, samimi bir flekilde Kuran’a yaklaflanlarla
çözmeliyiz. E¤er onlar›n samimiyet ve yaklafl›m›ndan flüphelenirse-
niz, incelenen noktalar› birbirinden ba¤›ms›z ayr› kiflilere gösterip
kontrol edebilirsiniz. (Kiflilerin samimiyetinde en önemli gösterge
Kuran’›n dinin tek kayna¤› oldu¤unu kabul edip etmedikleridir. Bu
görüflü kabul etmeyenler, mezheplerinin görüflünü Kuran’a mal et-
meye çal›flabilirler.) Bu çal›flma yap›l›rken kilit kelimenin ve kavra-
m›n Kuran’›n indi¤i dönemde nas›l anlafl›ld›¤›n› ve ayn› kelimenin,
kavram›n Kuran’›n tümünde nas›l kullan›ld›¤›n› inceleyerek en iyi
flekilde çözebilece¤imizi unutmamal›y›z.

• Kuran’› anlamaya çal›fl›rken akl›n ve vicdan›n en önemli yar-
d›mc›lar›m›z; gelenek, görenek, ço¤unlu¤un kabulleri, çevre bask›-
s› gibi akl› ve vicdan› ipotek alt›na al›p, kulland›rmayan unsurlar›n
Kuran’la aram›zda en önemli engeller oldu¤unu unutmamal›y›z. Bu
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temel prensiplerimizi hat›rlad›ktan sonra örnek 10 soruya geçip
Kuran’dan bir meseleyi nas›l anlayaca¤›m›z› göstermeye çal›flal›m.

1) KADINLAR ERKEKLERE NAMAZ
KILDIRAB‹L‹R M‹?

1.SORU: Dinimizde bir kiflinin di¤er insanlara namaz k›ld›r-
mas› var m›? E¤er varsa kad›nlar erkeklere namaz k›ld›rabilir mi?

1.ÇÖZÜM: Kuran’› inceledi¤imizde Peygamberimiz’in di¤er
insanlara namaz k›ld›rd›¤›n› görebiliriz. (4. Nisa Suresi 102. ayete
bak›n) Tek bafl›na namaz k›l›nmas›na engel bir ifade olmad›¤›na,
ayr›ca topluca namaz k›l›nmas›na engel bir ifade de olmad›¤›na gö-
re; hem topluca birinin k›ld›rmas›yla, hem de tek bafl›na namaz k›-
l›nabilir demektir. Kad›nlar›n namaz k›ld›rmas›na engel hiçbir ifa-
de de Kuran’da bulunmaz. Demek ki; dinimizde hem kad›n, hem
erkek ikisi de bir toplulu¤a namaz k›ld›rabilir. Bu arada Kuran’da
maafll› cami imam›, cami müezzini diye s›n›flar›n varl›¤›n›n mevcut
olmad›¤›n› da hat›rlayal›m.

2) AYBAfiILI KADIN KURAN OKUYAB‹L‹R M‹?

2. SORU: Kad›n aybafl› durumunda nelere dikkat etmelidir? Ay
bafl›l› kad›n Kuran okuyabilir mi, namaz k›labilir mi, oruç tutabilir
mi?

2.ÇÖZÜM: Aybafl›l› kad›n›n ve bu zamanda erke¤in nelere
dikkat etmesi gerekti¤i Kuran’da sadece tek bir ayette geçer. Yani
bu ayetle aybafl› durumunda nelere dikkat edilmesi gerekti¤i anlafl›-
l›r, geri kalan konular için aybafl›l› olma bir ayr›cal›k getirmez.

Sana kad›nlar›n ay bafl› halini sorarlar. De ki; “O bir rahat-
s›zl›kt›r.” Aybafl› halinde kad›nlardan ayr›l›n ve temizlen-
melerine kadar sak›n onlara yaklaflmay›n. Temizlendikle-
rinde Allah’›n size emretti¤i yerden onlara gidin. fiüphesiz
Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.

2. Bakara Suresi 222
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Görüldü¤ü gibi Allah’›n aybafl› durumu için getirdi¤i yegâne
yasak cinsellik yasa¤›d›r. Allah bu durumda Kuran okumama, na-
maz k›lmama, oruç tutmama gibi yasaklar› getirmez. Namaz k›lmak
normalde farz oldu¤u gibi kad›na aybafl›l› iken de farzd›r. Oruç
normal zamanlarda nas›l tutuluyorsa aybafl›l› iken de o flekilde tutu-
lacakt›r.(Oruca güç yetiremeyenlerle ilgili oruçta istisnai bir durum
vard›r. Bunu 36. bölümde oruç konusunda göreceksiniz. Aybafl›l›
kad›n ay bafl›l› oldu¤u günlerde bu s›n›fa girdi¤ini düflünüyorsa
oruç tutmay›p, gere¤ini yapar.) Kad›n›n aybafl›l› iken camiye girme-
sine de, Kuran okumas›na da bir engel yoktur. Allah, aybafl› hakk›n-
daki sorulara bu dönem içinde cinsel iliflki yasa¤› getirerek cevap
vermifltir. E¤er ki namaz k›l›nmamas› da aybafl› halinde gerekli ol-
sayd›, Allah neden bunu belirtmesin? Cinsel iliflki yasa¤› her gün k›-
l›nan namazdan daha m› önemli? Kuran okuyup Allah’›n emirleri-
ni, yasaklar›n› ö¤renecek kad›n, yaflam›n›n 1/6’ya yak›n süresinde
bu hakk›ndan mahrum edilmifl, din ad›na dinden, Allah’›n yerine
konuflanlar yüzünden Allah’tan uzaklaflt›r›lm›flt›r.

3) S‹GARANIN HÜKMÜ NED‹R?

3. SORU: Sigara haram m›d›r? Yoksa mekruh mudur?

3. ÇÖZÜM: Kuran’› inceledi¤imizde sigara diye bir maddeye
de, sigaraya benzer bir fleye de rastlamay›z. Kuran’da haramlar d›-
fl›nda mekruhlar kategorisi diye ayr› bir liste de yoktur. E¤er böyle
bir ç›kar›m yap›labilseydi kilolar› ortalamadan fazla olanlar›n ya¤l›
ve çok yemesi, kollestrolü olanlar›n k›rm›z› et yemesi, herkesin kola
gibi asitli içecekler içmesi, yatmadan hemen önce yemek yememiz
gibi sa¤l›¤a zararl› olan yiyecekler ve yeme flekilleri de haram ola-
cakt›. Hatta bir çok beslenme uzman›na göre zararl› olan rafine ol-
mufl beyaz fleker ve beyaz ekmek de sorgulanacakt›. Yani “Sa¤l›¤a
zararl› olan her fley haramd›r” diye bir prensip dinde olsayd›, din çok
zor bir yap›ya bürünecekti. Allah ne indirdi¤ini bilmektedir. Allah
kullar› için kolayl›k istemifl, dini kolay k›lm›flt›r. Dinin bir bölümü,
emri, yasa¤› olan her fley bizim sorumlu tutulaca¤›m›z aland›r. Din
içi alanda (Kuran’da belirtilmifl) oldu¤u gibi, din d›fl› alanda da (Ku-
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ran’da belirtilmemifl) akl› kullanmak bizi en iyi sonuca ulaflt›racakt›r.
Buna göre sigara içenler akl›n› kullan›p ne yapaca¤›na karar versin.
Ama sigaran›n dinle bir alakas› olmad›¤›n› da bilsinler.

4) TÜRKÇE EZAN OLUR MU?

4. SORU: Kuran’da ezan var m›? Ezan Türkçe okunabilir mi?
Ya namaz Türkçe k›l›nabilir mi? Kuran Türkçe okunabilir mi?

4. ÇÖZÜM: Kuran’da namaz için bir ça¤r› yap›ld›¤› görül-
mektedir. Fakat Kuran’da bu ça¤r›n›n flekli aç›klanmaz. Ezan dedi-
¤imiz namaz ça¤r›s›n›n nas›l yap›laca¤› bizlere b›rak›lm›flt›r. E¤er
Allah isteseydi ezan›n (namaza ça¤r›n›n) sözlerini de aç›klard›. Eza-
n›n sözleri aç›klanmad›¤› gibi, hangi dilde yap›laca¤› da Kuran’da
geçmez. Aslolan namaza ça¤r›n›n yap›lmas›d›r. Ezan›n hangi dilde,
hatta ne flekilde yap›laca¤› tamamen insanlara b›rak›lm›flt›r. Ezan
gibi namaz›n da Kuran okuman›n da Türkçe yap›lmas›nda hiçbir
engel yoktur. Kuran’da tefekkür etmemiz geçer. (Tefekkür: düflün-
me, fikir üretme, kafay› çal›flt›rma demektir.) Kuran’da Kuran’› te-
debbür etmemiz söylenir. (Tedebbür: derinlemesine kavramak, dü-
flünüp tafl›nmak, inceli¤ini kavramak manalar›na sahiptir.) Kuran’da
akletmemiz, tezekkür ile Kuran’› okumam›z, f›khetmemiz (ince an-
lay›fl sahibi olmam›z) de söylenir. Hiç flüphe yok ki bunlar› en iyi
flekilde ancak ana dilimizde Kuran okur, namaz k›larsak yapabiliriz.
K›sacas› her ibadeti ana dilde yapmak söylenenleri daha iyi anlaya-
ca¤›m›z için isabetli olacakt›r. Böylece Kuran’› ince anlay›fl ve derin
düflünce ile okuma emri daha iyi yerine getirilecektir. “Ezan› her-
kes anl›yor, ezan her dilden Müslüman›n ortak ça¤r›s›d›r” da dene-
bilir. Bu da ayr› bir tart›flma konusu olur. Fakat ezan› ana dilde oku-
man›n dinen bir sak›ncas› olmad›¤› anlafl›ld›ktan sonra bu tart›flma
yap›lmal›d›r. (36. Bölüm’deki “Namaz” konusunda ve 40. Bö-
lüm’deki “Sonsöz”de Türkçe ibadet konusunu iflleyece¤iz.)
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5) K‹MLERLE EVLEN‹LEB‹L‹R ?

5. SORU: Müslüman bir kifli kimlerle evlenebilir?

5. ÇÖZÜM: Bu konuda tam bir anlay›fla sahip olmak için “Ku-
ran’›n bütünlü¤ü içinde Kuran’› anlama prensibini hat›rlamal› ve
bu konuyu öyle çözmeliyiz. ‹lk olarak Allah’a ortak koflanlarla ev-
lenmenin haram oldu¤unu bilmeliyiz.(Ateistler Allah’a maddeyi or-
tak kofltuklar›, madde sonsuzdan beri vard›r izahlar› yap›p, yarat›l›-
fl› tesadüflere ba¤lay›p Allah’›n yarat›c›, sonsuz, varl›klar›n sürekli-
li¤ini sa¤layan vas›flar›n› maddeye verdikleri için ortak koflanlar s›-
n›f›ndad›rlar) ‹lgili Kuran ayeti flöyledir:

Ortak koflan kad›nlar› iman edinceye kadar nikahlamay›n,
inanan bir cariye, hoflunuza gitse de ortak koflan bir kad›n-
dan daha hay›rl›d›r. Ortak koflan erkekleri de inan›ncaya
kadar nikahlamay›n, inanan bir köle, hoflunuza gitse de or-
tak koflan bir erkekten daha hay›rl›d›r.

2. Bakara Suresi 221

Ayr›ca Müslüman bir erkek ve kad›n, nikahs›z iliflkiler yaflayan
biriyle evlenemez.

Zina eden erkek, zina eden ya da ortak koflucu olan bir ka-
d›ndan baflkas›n› nikahlayamaz. Zina eden bir kad›n› da, zi-
na eden, ya da ortak koflucu olan bir erkekten baflkas› ni-
kahlayamaz. Bu inananlara haram k›l›nm›flt›r.

24. Nur Suresi 3

Bunun d›fl›nda evlenilmesi haram olan özel durumlar da Ku-
ran’da belirtilir.

22- Geçmiflte kalanlar hariç, babalar›n›z›n nikahlam›fl ol-
du¤u kad›nlarla evlenmeyin. Böyle bir fley, aç›k bir
edepsizlik, nefret gerektiren bir kötülüktür. Çirkin bir
yoldur bu.

23- Sizlere flunlar haram k›l›nd›. Anneleriniz, k›zlar›n›z,
k›zkardeflleriniz, halalar›n›z, teyzeleriniz, erkek kar-
defllerinizin k›zlar›, k›z kardefllerinizin k›zlar›, süt an-
neleriniz, süt k›z kardeflleriniz, kad›nlar›n›z›n annele-
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ri ve kendileriyle birleflti¤iniz han›mlardan do¤mufl
koruyuculu¤unuzda olan üvey k›zlar›n›z- e¤er annele-
riyle birleflmemiflseniz size bir günah yoktur.- Soyu-
nuzdan olan o¤ullar›n›z›n eflleri ve iki k›z kardefli bir
arada alman›z. Ancak geçen geçmifltir. fiüphesiz Allah
ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.

24- ... kad›nlardan evli olanlar da...

4. Nisa Suresi 22,23,24

Yukar›daki tüm ayetleri incelersek, Nisa Suresi’nden özel du-
rum, akrabal›k ba¤› ve evli olma sebebiyle kimlerle evlenemeyece-
¤imizi anlar›z. Nur Suresi’nden zinaya devam edenlerle evleneme-
yece¤imizi, Bakara Suresi’nden de Allah’a ortak koflanlarla evlene-
meyece¤imizi ö¤reniriz. Bunlar›n d›fl›ndaki insanlarla evlenebili-
riz. Maide Suresi 5. ayetten ehli kitap olan Yahudi ve H›ristiyan-
larla da evlili¤in helal oldu¤unu anlar›z. Kuran’› bir bütün olarak
anlama prensibinin önemini bu ayetlerin incelemesinden anlayabi-
liriz. Yukar›daki ayetlerin bir k›sm›n›; örne¤in Nisa Suresi’ni oku-
yan fakat Bakara Suresi’ni okumayan birisi ateist biriyle evlenebi-
lece¤ini düflünebilir. Oysa Kuran’a bütün olarak bakan bir kifli il-
gili konuya ait tüm ayetleri inceler. Bu örne¤imize göre Bakara Su-
resi’nde konuyla ilgili ayet vard›r. Bakara Suresi okunup ilgili ayet
de de¤erlendirilir. Böylece ateistlerle evlenmenin haram oldu¤u da
anlafl›l›r.

6) ANNE VE BABANIN M‹RASTAN PAYI

6. SORU: Dine göre anne ve baba mirastan pay al›r m›? Al›yor-
larsa ne kadar al›rlar?

6. ÇÖZÜM: Kuran’› inceledi¤imizde mirasta aslolan›n vasiyet
oldu¤unu anlar›z. Öncelikle vasiyetin da¤›t›lmas› ve borçlar›n
ödenmesi gerekmektedir. Kuran’da vasiyet ve borç d›fl›nda kalanla-
r›n nas›l da¤›t›laca¤› da geçer. Anne babaya da bu paylafl›mda pay
düfler. Anne babaya düflen pay ayette flöyle geçer:
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... çocu¤u varsa geride b›rakt›klar›n›n alt›da biri annenin,
alt›da biri de babas›n›nd›r. Çocu¤u olmayan mirasç›n›n,
anne babas› varsa annesinin hissesi üçte birdir. E¤er kar-
deflleri varsa o zaman annesine düflen alt›da birdir ki bu ya-
p›lan vasiyet ve ödenen borçtan sonra arta kalan içindir.

4. Nisa Suresi 11

Görüldü¤ü gibi anne ve babaya 1/6 oran›nda miras düfler. Fakat
ölen flahs›n çocu¤u yoksa annenin pay› 1/3’e ç›kar.

7) YAHUD‹ VE HIR‹ST‹YANLAR
CEHENNEML‹K M‹?

7. SORU: Yahudi ve H›ristiyanlar’›n hepsi cehennemlik mi?

7. ÇÖZÜM: Kitab›m›zda daha çok dini uygulamalar›n Kuran’a
göre nas›l oldu¤unu ortaya koyduk. Oysa bu soruda oldu¤u gibi din
ad›na olaylara, insanlara bak›fl aç›m›z› da Kuran belirler. Kuran
ayetlerini incelersek, Kuran geldikten sonra Musevi olmaya veya
H›ristiyan olmaya devam edenlerin cehennemlik oldu¤una dair
hiçbir iddia geçmez. S›rf bu bile mezhepçilerin bu konu hakk›nda-
ki uydurmalar›n› yalanlamam›za yeterlidir. Üstelik bir de Musevi ve
H›ristiyanlar’›n iyi fiilerinin karfl›l›¤›n›n verilece¤i, aralar›nda iyile-
rin oldu¤unun vurgulanmas› da bu tezin tamamen Kuran’a ayk›r›
oldu¤unu ve mezhepçilerin yalanlar›ndan biri oldu¤unu gösterir.

fiu bir gerçek ki; iman edenlerden, Yahudilerden, H›risti-
yanlardan, din de¤ifltirenlerden, Allah’a ve ahiret gününe
inan›p, salih amellerde bulunanlar›n, Allah kat›nda ödülle-
ri vard›r. Onlara korku yoktur ve onlar üzgün olmayacak-
lard›r.

2. Bakara Suresi 62

Ayr›ca Kuran’da Yahudi ve H›ristiyanlarla evlenebilece¤imizin
belirtilmesi, Rum Suresi’nde Müslümanlar’›n, H›ristiyanlar’›n savafl
kaybetmelerinden dolay› üzüldüklerinin anlat›lmas›, Yahudi ve H›-
ristiyanlar’› toptan cehennemlik ilan eden zihniyetin nas›l Kuran’la
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çeliflti¤ini gösterir. Afla¤›daki ayet de Yahudi ve H›ristiyanlar’›n
içinde iyi kifliler oldu¤unu, hepsinin bir olmad›¤›n› gösterir.

Onlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap ehlinden bir topluluk var-
d›r ki gece vaktinde ayakta durup, Allah’›n ayetlerini oku-
yarak secdeye kapan›rlar.

3. Ali ‹mran Suresi 113

8) DEVLET NAMAZDA ZORLAMA YAPAR MI?

8. SORU: ‹slam devletleri olduklar›n› iddia eden baz› devletler
namaz, oruç gibi ibadetleri zorla yapt›r›yorlar. Dinde bu gerçekten
böyle midir?

8. ÇÖZÜM: Bu meselenin çözümü için de Kuran’› açar ince-
leriz. Kuran’da namaz k›lman›n, oruç tutman›n geçmesine ra¤men;
oruç tutmayana, namaz k›lmayana dünyada hiçbir ceza öngörül-
mez. Bu flah›slar›n hesab› ahirete kalm›flt›r. ‹slam devleti olduklar›-
n› iddia eden bu devletlere gelince, bu devletlerin sadece adlar› ‹s-
lam devletidir. Asl›nda bu devletler mezheplerin, geleneklerin dev-
letidirler. Buna karfl›n Kuran, dinde zorlama olmad›¤›n› söyler. Din
ad›na zorlama yapmaya kalkanlar en baflta dinin kendisi ile çeliflir-
ler. Böyle bir zorlama gerekliydi de, Allah hat›rlatmay› unuttu da,
bunlar m› hat›rlat›yor? Neden o zaman Kuran’da “Dinde zorlama
yoktur.” deniyor?

Dinde zorlama yoktur

2. Bakara Suresi 256

21- Art›k sen hat›rlat. Çünkü sen bir hat›rlat›c›s›n.

22-Üzerlerine bir despot de¤ilsin.

88. Gafliye Suresi 21,22

9) GÜZEL AHLAK

9. SORU: Güzel ahlak dinden ba¤›ms›z, ayr› bir olay m›d›r?
Yoksa dinin bir parças› m›d›r? E¤er dinin bir parças›ysa örne¤in ah-
de vefan›n, emaneti koruman›n dinle bir ilgisi var m›d›r?
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9. ÇÖZÜM: Kuran’› okuyan herkes güzel ahlak›n, t›pk› namaz,
oruç gibi dinin bir ö¤esi oldu¤unu anlayabilir. Cömertlik, tevazu,
cesaret gibi birçok güzel ahlak ö¤eleri Kuran’da geçmektedir. Din,
sadece flekli ibadetlerden veya iman esaslar›ndan oluflmaz. Güzel
ahlak›n Kuran’da tarif edilen ö¤eleri de dinin ta kendisidir. Her ko-
nuda oldu¤u gibi bu konuda da dinin tek kayna¤› Kuran’d›r. Al-
lah’›n bizden istedi¤i ahlak› ö¤renmemiz için Kuran’› iyice okuma-
l›y›z. Toplumun gelenekleri, zamanla oluflan de¤iflimlerden ortaya
ç›kan iliflki tarzlar› ahlak olarak sunulabilmektedir. Dinin bir bölü-
mü olan ahlak ile gelene¤in, zaman›n flartlar›n›n oluflturdu¤u ahla-
k›n ay›rt edilmesi için de Kuran’a baflvurmam›z gereklidir. Ku-
ran’da tarif edilen ahlak dindir, bunun d›fl›ndakiler dinin d›fl›ndad›r.
Örnek olarak sordu¤umuz ahde vefa, emaneti koruma konusunu
ele alal›m. Kuran’› aç›p bu konuyla ilgili ayet olup olmad›¤›n› ince-
ledi¤imizde bu konuyla ilgili bir çok ayet görürüz; böylece  ahde
vefan›n, emaneti koruman›n dinin bir gere¤i olan güzel ahlaksal
davran›fllardan oldu¤unu anlar›z.

Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.

23. Mü’minun Suresi 8

Ahde vefa gösterin. Çünkü ahid bir sorumluluktur. 

17. ‹sra Suresi 34

... böyleleri sözlefltiklerinde ahidlerine vefal›d›rlar; zorluk,
fliddet ve s›k›nt› zaman›nda da sab›rl›d›rlar. ‹flte bunlar özü
sözü do¤ru olanlar ve korunup sak›nanlard›r.

2. Bakara Suresi 177

10) CENNET SONSUZ MU?

10. SORU: Cennette yaflam sonsuz mudur? Dinin bu konuda-
ki aç›klamas› nedir?

10. ÇÖZÜM: Dinin tüm konular› gibi, Cennet ve Cehennem
ile ilgili konular da Allah’›n kitab›na baflvurularak anlafl›l›r. Kuran’›
okuyan her kifli Cennet’in sonsuz bir yerleflim yeri oldu¤unu anlar.
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‹man edip salih amellerde bulunanlar›, altlar›ndan ›rmak-
lar akan, içinde sonsuza kadar kalacaklar› cennetlere koya-
ca¤›z.

4. Nisa Suresi 57

Sürekli kalacaklard›r orada. Ç›kmak istemeyeceklerdir
oradan.

18. Kehf Suresi 108

15- De ki: “Bu mu daha hay›rl›, yoksa sak›nanlara vaat edi-
len sonsuzluk cenneti mi? Ki onlar için bir mükafat ve
son durak yeridir.

16- ‹çinde ebedi kal›c›lar olarak her diledikleri onlar›nd›r.
Bu Rabbinin üzerine ald›¤›, istenen bir vaattir.

25. Furkan Suresi 15,16

Kitab›m›z›n bir çok yerinde dini konularda Kuran’a gidilince
meselelerin nas›l çözülece¤inin örnekleri vard›r. Kitab›m›z›n bu
bölümünde 10 ilave örnekle bu konuyu pekifltirmeyi, dinle ilgili so-
rulara nas›l yaln›z Kuran’la cevap verilmesi gerekti¤ini bir kez daha
göstermeye çal›flt›k. Görüldü¤ü gibi uygulamalardan bak›fl aç›s›na,
Allah’› tan›madan Cennet ve Cehennem ile ilgili bilgilere, yöne-
timden ahlaka kadar dini alan›n hepsi sadece ve sadece Kuran’›n te-
kelindedir. Bu alan›n d›fl› din d›fl› aland›r. Kuran’›n rehberli¤i ile
tüm dini izahlar yap›lacak, gerekli mant›k kavranacak, dini alanla
din d›fl› alan ay›rt edilecektir.

Biz bu kitab› sana her fleyin ayr›nt›l› aç›klay›c›s›, bir do¤ru-
ya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak in-
dirdik.

16. Nahl Suresi 89
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KURAN’DA ‹NANÇ KONULARI

Allah’›n varl›¤›, birli¤i, merhameti, sonsuz kudreti, ahireti yarat-
mas› gibi en temel konularda Kuran’›n anlatt›¤› dinle, bilinen

büyük mezhepler ters düflmemifllerdir. ‹slam’›n bu en temel nokta-
lar›ndaki ortak inanç, tüm olumsuzluklar›n yan›nda çok güzel bir
noktad›r.(Baz› çok sapk›n, çok az taraftar bulmufl, örne¤in Hz.
Ali’yi ilahlaflt›rm›fl veya fleyhine Allah’›n girdi¤ini iddia etmifl sap-
k›n mezhepleri saym›yoruz.) Fakat Allah’›n tek hüküm koyucu ol-
du¤u konusunda Kuran’›n anlatt›¤› dinle mezhepler aras›nda büyük
bir fark vard›r. Kuran’a göre tek hüküm koyucu Allah’t›r. Allah’›n
hükümlerinin topland›¤› Kuran, Allah’›n dininin bütününü olufltu-
rur. Mezhepler ise önce Peygamber’i Allah’›n yan›nda din olufltu-
rucu gibi göstermifller, daha sonra sahabeleri, daha sonra mezhep-
lerinin imamlar›n›, daha sonra ise kimi fleyhleri ve sözde din alim-
lerini dinin kayna¤› olarak göstermifllerdir. Haramlarda, farzlarda,
sevaplarda bu kaynaklara at›flar yaparak Kuran d›fl›nda bir din olufl-
turmufllard›r. Bu tablo, uygulamalar aç›s›ndan bir sorun oluflturdu-
¤u kadar inanç aç›s›ndan da bir sorun oluflturmaktad›r. Kimi mez-
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hep imam›n›n kanaati ile (içtihat) vard›¤› bir sonuç farz veya haram
ilan edilmekte ve bu karar Allah’›n kitab›ndan ç›kan bir farza veya
harama denk tutulmaktad›r. Yani mezhep imamlar› bu noktada Al-
lah ile ayn› seviyeye konmaktad›r ki, bu inanç aç›s›ndan da sak›nca-
l›d›r. Örne¤in Allah kan içmeyi, zinay›, adam öldürmeyi Kuran ile
haram k›lar, mezhep imamlar› ise kendi kanaatleri ve hadis yorum-
lar› sonucu midye yemeyi, heykel yapmay›, erkeklerin alt›n takma-
s›n› haram ilan etmifllerdir. (Bu hükümlerin bir k›sm› “hadis” kay-
naklar› kullan›larak verilmifltir, fakat bu hadisleri yorumlayan, onay
veren yine mezhep imamlar›d›r.) Dinimizde Allah’›n direkt tekelin-
de olan haram k›lma yetkisi böylece baflkalar›yla paylaflt›r›lm›flt›r.
Allah d›fl›nda herhangi bir insan›n (her kim olursa olsun) kanaati-
nin, içtihad›n›n, Allah ile eflitlenmesi sonucunu veren bu bak›fl aç›-
s› da onar›lmal›, bu bak›fl aç›s›n›n sahipleri tövbe etmelidirler.

‹nanç konular›ndaki en büyük rezaletlerden biri de “Kuran ya-
rat›lm›fl m›d›r, yoksa Kuran daima var m›yd›?” sorusunun tart›fl›l-
mas› s›ras›nda görülmüfltür. Bu sorunun tart›fl›lmas› s›ras›nda Ku-
ran’›n yarat›lm›fl (mahluk) oldu¤unu söyleyen bir grupla, Kuran’›n
yarat›lmam›fl oldu¤unu söyleyen bir grup oluflmufl ve her iki grup
da birbirini kafirlikle itham etmifltir. Karfl› grubun dinsiz olup öl-
dürülmesi gerekti¤ine dair izahlar ve tart›flmalar ile rezalet devam
etmifltir. Kuran hakk›ndaki bu tart›flma ‹slam tarihinin en büyük
kavgalar›ndan, çat›flmalar›ndan biridir. En büyük mezhep olan ve
dört mezhebi de kaplayan Sünnilik’te (Ehli sünnet mezhebinde)
Kuran’›n yarat›lmam›fl oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. ‹lginçtir ki di-
nin tek kayna¤› olan Kuran’›, dinin yüzlerce kayna¤›ndan birine çe-
viren, keçi ayetleri yedi deyip Kuran’› nesih ettiren (hükmünü iptal
ettiren) Ehli Sünnet görüflü, di¤er yandan Allah’a mahsus olan eze-
li olma, yarat›lmam›fl olma gibi s›fatlar› Kuran’a vererek mant›ks›z-
l›klar›n› bu noktada da göstermifllerdir.

‹nançla ilgili konularda (ilaveler yaparak) kendi eksik ak›llar›yla
Allah’›n tam dinini tamamlamaya kalkanlar, gereksiz konularda, ge-
reksiz izahlar yapm›fllard›r. Allah’›n merhameti, ba¤›fllay›c›l›¤› gibi
s›fatlar›n›n Allah ile beraber her zaman m› var oldu¤u, yoksa bu s›-
fatlar›n sonradan m› olufltu¤u bu gereksiz tart›flmalara örnektir.
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Kuran Allah’›n ba¤›fllay›c› oldu¤unu, merhamet sahibi oldu¤unu
söyler. Asl›nda bu flekilde bir tart›flmaya gerek yoktur. E¤er gerek-
se idi Allah bu konularda gerekli izahlar› yapard›. Zamanl› olan in-
san›n, zaman›n yarat›c›s› olan Allah’›, zamana ba¤›ml›ym›fl gibi dü-
flünmesinden kaynaklanan bu tarz tart›flmalar, mezhepçileri çok
yormufltur. Gereksiz izahlar›n bir örne¤i de “kader” konusunda gö-
rülür. ‹rade-i cüzi diye Kuran’da olmayan bir terim uyduranlar; ifl-
lerin %99’unu Allah yap›yor, %1’ini ise insan yap›yormufl gibile-
rinden garip bir izah uydurmufllard›r. Kimisi Allah’› zalim olarak
göstermifl, kimisi Allah’›n bilmedi¤i baz› fleylerin olabilece¤i sonu-
cuna var›lacak izahlar yapm›flt›r. Tahminimiz bu izahlar›n da teme-
linde; zaman› yaratan Allah’›, adeta zamana ba¤›ml›ym›fl gibi düflü-
nüp, Allah’› zaman›n bafl›na koyup, “kader” konusunu öyle çözme-
ye çal›flmak yatmaktad›r. Kuran’›n kullanmad›¤› terminolojiyi kul-
lanman›n sonucu bu konuda da hüsran olmufltur.

Hadislerde geçen, Allah’›n kudretini eksik gösterecek izahlar da
mezhepler aç›s›ndan sorun teflkil etmifltir. Neyse ki mezhepler bu
izahlar› çeflitli yorumlarla, çekifltirmelerle yok etmifllerdir. Bu mez-
heplere uyan halk›n büyük bir kesiminin ise bu hadislerden haberi
bile yoktur. Buhari’de geçen “Allah’›n parma¤›n›n so¤uklu¤unu
Peygamber’in s›rt›nda hissetti¤i” hadisi ile “Allah’›n bald›r›n› aç›p
cenneti ayd›nlatt›¤›” hadisi bunlara örnektir. En do¤ru hadis kitab›
denen kitapta geçen bu hadisler ve di¤er hadis kitaplar›ndaki ben-
zerleri, Kuran’›n anlatt›¤› din ile çeliflmekte ve inanç aç›s›ndan
önemli sorunlara yol açmakta, Turan Dursun ve ‹lhan Arsel gibi
din düflmanlar›na malzeme oluflturmaktad›rlar.

Kuran’da yer almayan “Kabir azab›”n›n dine sokulmas›, Kuran
d›fl›ndaki “Cennet ve Cehennem tasvirleri”nin dinin bir parças› ka-
bul edilmesi de ahiret inanc› aç›s›ndan sapmad›r. Kuran ile Ehli
Sünnetin ve fiiili¤in; cennetin, cehennemin varl›¤› ve buradaki ni-
metlerin tükenmezli¤i konusunda bir ayr›l›¤› yoktur, bu da sevindi-
rici bir durumdur. Fakat Kuran d›fl› ahiret anlat›mlar›n› ve kabir
azab› hikayelerini de çöpe atmak ve Kuran’la yetinmek zorunday›z.
Çünkü gördü¤ümüz gibi ne zaman insanlar Kuran’da anlat›lan di-
ne, yani Allah’›n dinine, kendi ak›llar›n›n (veya ak›ls›zl›klar›n›n)
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ürünü olan mezheplerle, hadislerle ilaveler yapmaya kalk›flm›fllarsa
sonu hep felaket olmufltur.

KURAN’DAK‹ NAMAZ

Kuran’daki namaz›n anlafl›lmas› Kuran’a dayal› ‹slamiyet aç›s›n-
dan büyük bir öneme sahiptir. Bunun sebebi mezhepçi zihniyetin;
“S›rf Kuran’dan dini anlarsak, namaz› nas›l k›laca¤›z? Namaz› s›rf
Kuran’a bakarak k›lamay›z. Demek ki Kuran d›fl› kaynaklar la-
z›m...” fleklindeki izahlar›d›r. Mezhepçilerin bu soruyu sorufl tarz›
bile dini anlamad›klar›n›n delilidir. Yap›lmas› gereken, dini anla-
madaki metodu belirlemek ve dini ona göre anlamak ve uygulamak-
t›r. Dinin kayna¤› belli olduktan sonra metot; dinin kayna¤›n› önü-
müze al›p namaz›, orucu, ahlak› ve din ad›na her fleyi bu kaynaktan
anlamam›zd›r. Yani namaz da dinin kayna¤›ndan anlafl›lacakt›r. Di-
nin kayna¤›, kafadaki namaz fikrine göre belirlenmeyecektir. Kuran
ile namaz ad›na bilinenler aras›nda fark varsa, çözüm dinin kayna-
¤›n› de¤ifltirmek de¤il, namaz ad›na bildiklerimizi düzeltmektir.
Dinin tek kayna¤› olan Kuran’› elimize ald›¤›m›zda, Kuran’›n na-
maz ad›na gerekli tüm bilgileri içerdi¤ini görürüz. Kuran’da en de-
tayl› flekilde anlat›lan ibadet namazd›r. Fakat bu, günümüzde na-
maz ad›na anlat›lan her detay›n Kuran’da geçti¤i manas›na gelmez.
Mezheplerin teferruatlaflt›r›c› zihniyeti her konuya oldu¤u gibi na-
maza da elini atm›fl ve Kuran’da, yani dinde, olmayan teferruatlar
namaza eklenmifltir.

Kuran’da geçmeyen hususlar›n belli bir flekilde yap›lmas› yanl›flt›r,
bunlar yap›l›rsa namaz olmaz diye anlamamal›y›z. Örne¤in ileride gö-
rece¤imiz gibi namazda illaki Fatiha Suresi’ni okumak farz de¤ildir.
Fakat Kuran’›n ilk suresi olan Fatiha’y›, Kuran’›n bu bölümünü, na-
mazda okumak tabi ki güzeldir. Yani namazda flunu yapmak farz de-
¤ildir diye belirtmek, o hususa karfl› olmak de¤ildir. Sadece Kuran’da
geçmeyen bir mecburiyetin farzlaflt›r›lmas› yanl›flt›r. Yukar›daki örne-
¤imizi düflünürsek yanl›fl, Fatiha Suresi’ni okumak de¤il, Fatiha Sure-
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si’nin her aya¤a kalk›flta okunmas›n›n farz oldu¤unu söylemektir. Ki-
tab›m›z›n bu bölümünü ve di¤er bölümlerini okurken lütfen “Bu hu-
sus Kuran’›n anlatt›¤› namazda yoktur.” diye söyledi¤imiz hususlarda
bu inceli¤e dikkat edin. Kuran’da geçen namaz, haz›rl›k aflamas› olan
abdest ve boy abdestinden (gusül) bafllayarak flöyledir:

ABDEST VE BOY ABDEST‹(GUSÜL)

Kuran’da abdest, sadece ve sadece namaz›n bir flart› olarak an-
lat›l›r. Ayr›ca camiye girerken, Kuran okurken, namaz d›fl›ndaki her
hangi bir ibadet için abdestin, ve de boy abdestinin (gusül) al›nma-
s›na ihtiyaç yoktur. Kuran’da abdest ve boy abdesti birazdan vere-
ce¤imiz iki ayette geçer. Bu iki ayet d›fl›nda Kuran’da abdest ve boy
abdesti ile ilgili hiçbir ayet yoktur. Yani abdest ve boy abdestinin ne
yapmam›z için gerekti¤i, ne zaman gerekti¤i, su olmazsa ne yap›la-
ca¤› sadece bu iki ayetten anlafl›lacakt›r.

Ey iman edenler! Namaza kalkt›¤›n›zda; Y›kay›n›z: yüzleri-
nizi ve dirseklere kadar ellerinizi. S›vazlay›n›z: bafl›n›z› ve
topuklara kadar ayaklar›n›z›. E¤er cünüp iseniz temizlenin.
E¤er hasta veya yolculukta iseniz, veya biriniz ayak yolun-
dan geldi ise, ya da kad›nlara dokunduysan›z, ve de su bu-
lamam›flsan›z: Temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi
s›vazlay›n. Allah size zorluk ç›karmak istemez. Allah sizi
temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.
Umulur ki; flükredersiniz.

5- Maide Suresi 6

Ey iman edenler! Sarhofl iken ne söyledi¤inizi bilinceye ka-
dar, cünüp iken de -yolculuk hali müstesna- y›kan›ncaya
(gusül edinceye, boy abdesti al›ncaya) kadar namaza yak-
laflmay›n. E¤er hasta veya yolculuktaysan›z, biriniz ayak
yolundan gelmifl, yahut kad›nlara dokunmufl da su bulama-
m›flsan›z, temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinizi
ve ellerinizi s›vazlay›n. Allah affedici, ba¤›fllay›c›d›r.

4- Nisa Suresi 43

390 UYDURULAN D‹N ve KURAN’DAK‹ D‹N

www.mucizeler.com www.kurandakidin.net www.diniyazilar.com



fiimdi sorular›m›z› sorup bu iki ayete göre cevap verelim:

1) Abdest ve Boy Abdesti Niçin Laz›md›r?

Ayetlerden aç›kça anlafl›l›yor ki; abdest de, boy abdesti de bir
tek namaz için laz›md›r. 5-Maide Suresi 6. ayetin bafl›nda abdestin
namaz için al›nmas› gerekti¤i söylenir. 4-Nisa Suresi 43 ayette de
cünüp olan›n y›kanmadan namaz k›lamayaca¤› anlat›l›r.

2) Abdest Ne Zaman Al›n›r?

‹ki ayetin de son k›s›mlar›na dikkat ederseniz, bize suyun gerek-
li olup da suyu bulamad›¤›m›z hallerde ne yapmam›z gerekti¤i aç›k-
lan›r. Suyun bize gerekli oldu¤unun aç›kland›¤› hal ile, abdesti ne-
yin bozdu¤u da aç›klanm›flt›r. Burada “ayak yolundan geldi¤inizde”
diye çevirdi¤imiz ifade bize abdestin ayak yolundan gelince al›nma-
s› gerekti¤ini göstermektedir. “Ayak yolu” diye çevirdi¤imiz kelime-
nin Arapça’s› “gait”tir. Arapça bu kelime “çukur yer” anlam›nda
olup, “ayak yolu, tuvalet” kelimelerine karfl›l›k gelmektedir.(Keli-
meyi “tuvalet” diye çevirmedik çünkü; “tuvalet” günümüzde küçük
ve büyük tuvalet d›fl›nda baflka amaçlarla da kullan›lan bir yerdir.
Oysa “ayak yolu” ile kastedilen yer, s›rf bu ifl için kullan›l›r.) Yani ab-
destin çukur yerlere yap›lanlardan sonra al›nmas› gerekmektedir.
Bunun d›fl›nda tarif edilen hiçbir fleyle, ne kan›n akmas›, ne deve eti
yenmesi abdesti bozmaz. Ayetten abdesti neyin bozdu¤u aç›kt›r. Ki-
fliler “ayak yolunda”, çukur olan yere ne yap›yorsa abdesti o bozar.

3) Boy Abdesti (Gusül) Ne Zaman Al›n›r?

“Abdest” ve “boy abdesti” Farsça’dan Türkçe’ye geçen kelime-
lerdir. Kuran’da geçmezler. “Boy abdesti” diye kastetti¤imiz Ku-
ran’da geçen cünüp olunca gerekli olan y›kanmad›r. “Gusül” zaten
Arapça “y›kanma” demek oldu¤u için “boy abdesti” yerine Türkçe
“gusül” veya “gusül abdesti” diyenler olmufltur. Suyun gerekli oldu-
¤u di¤er halin iki ayette de “kad›nlara dokunma” oldu¤u söyle-
nir.(Arapça’da da Türkçe gibi deyimler vard›r. Türkçe’de de “kad›n-
larla beraber olma” “ayn› odada yaln›z kalma” anlam›nda de¤il “cin-
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sel iliflkiye girme” anlam›nda kullan›l›r. “Kad›nlara dokunma” ifade-
si de Arapça’daki ayn› manaya gelen bir deyimdir.) Yani boy abdes-
ti kad›nlarla cinsel beraberlikten sonra al›n›r. Zaten cünüp olundu-
¤unda boy abdesti al›nd›¤›n› söylemifltik. Cünüplük, “cenb” kökün-
den türemifltir. Bu kelimenin kökünde “yak›nda olma, beraberlik”
manalar› vard›r. Buna göre “cenabet” terimi beraberli¤in en ileri se-
viyesi olan birleflmenin sonucuna ad olmufltur. Ayetin içinden boy
abdestinin ne zaman al›nmas› gerekti¤ine dair vard›¤›m›z sonucu
“cünüp” kelimesinin manas› da do¤rulamaktad›r. Cinsel bir birlefl-
me d›fl›nda, flu flu hallerde boy abdesti alman›n vacip (farzla sünnet
aras›, farza yak›n uygulama) veya sünnet olmas› da Kuran’da yoktur.
‹steyen istedi¤i zaman, rahat etti¤i zaman boy abdesti al›r, fakat Ku-
ran’dan ç›kmayan bir hüküm ne farz, ne vacip, ne sünnet, ne de her
hangi baflka bir bafll›kla kimseye yüklenemez. 5-Maide Suresi 101.
ayetinde aç›klanmayan her fleyin affedildi¤i söylenmektedir. Bu yüz-
den Kuran’da aç›klanmayan her hususta serbest oldu¤umuz d›fl›nda
hiç kimse bu aç›klanmayanlara ilave bir cevap aramas›n.

4) Abdest Nas›l Al›n›r?

5-Maide Suresi 6. ayetin bafl›nda abdesti nas›l almam›z gerekti-
¤i anlat›l›r. Bu anlat›mda “y›kay›n” fiilinin ard›ndan “yüz ve dirsek-
lere kadar elleri” ifadesi geçer, “s›vazlay›n” fiilinin ard›ndan da “bafl
ve topuklara kadar ayaklar›” ifadesi geçer. Biri size “y›kay›n banyo-
yu ve mutfa¤›, silin salonu ve antreyi” derse ne anlars›n›z, antrenin
y›kanmas› gerekti¤ini mi yoksa silinmesi gerekti¤ini mi? Herkes
antrenin silinmesi gerekti¤ini anlar. Fakat Sünni mezhepten olan-
lar›n hepsi ne hikmetse “s›vazlay›n” fiilinden sonra geçen “ayakla-
r›n” s›vanmas› yerine “y›kanmas›” gerekti¤ini savunmufllard›r. O
zaman ayetteki bu ifade neden “y›kay›n” fiilinden sonra geçmiyor?
Ayette yukar›dan afla¤› yap›laca¤›n›n söylendi¤ini, s›vazlaman›n ara
izah oldu¤unu ve bir tek bafl›n s›vazlanmas› gerekti¤ini söylemek de
mümkün de¤ildir. Çünkü ayette önce yüz ve ellerden bahsediliyor,
sonra bafla ç›k›l›p, sonra afla¤› ayaklara iniliyor. Bu yüzden ayaklar›
topuklara kadar s›vazlamay› “y›kay›n” fiiline göndermenin hiçbir
mant›¤› yoktur. Bu düflünce uydurma Sünni hadislerinden türemifl-
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tir. Oysa fiiiler’deki bir çok hadise göre ayaklar elle s›vazlan›r. Ama-
c›m›z hadisleri hadislerle çürütmek de¤il, fakat Kuran’› yeterli gör-
meyenlerin hadiste bile keyfi davrand›klar›n› göstermektir. Süley-
man Atefl birçok sahabenin de ayaklar›n› s›vazlamayla yetindi¤ini
belirttikten sonra ayetin Arapça’s›ndan anlafl›lan› flöyle aç›klar:
“Yüce Allah abdestte vücudun iki temel uzvunun y›kanmas›n› em-
retmifltir ki; bunlar yüz ve kollard›r. ‹ki uç uzvun da s›vazlanmas›n›
emretmifltir ki; bunlar da bafl ve ayaklard›r. Y›kay›n›z fiilinden son-
ra iki tümleç getirmifltir. Bunlar yüz ve ellerdir. Demek ki yüz ve el-
ler y›kanacakt›r. S›vazlay›n›z fiilinden sonra da iki tümleç getirmifl-
tir, bunlar da bafl ile ayaklard›r. Demek ki bunlar da s›vazlanacak
uzuvlard›r. Ayette bu manay› son derece güçlendiren ince bir nok-
ta vard›r. Kuran-› Kerim’de her kelime birbiriyle son derece uyum-
lu ve mütenasiptir. fiimdi “y›kay›n›z” fiilinden sonra gelen iki tüm-
leçten ilki nas›l tek bir uzvu, ikincisi iki uzvu (yani iki eli) gösteri-
yorsa, “s›vazlay›n›z” fiilinden sonra gelen iki tümleçten de birincisi
bir tek uzvu, ikincisi iki uzvu (iki aya¤›) göstermektedir.“ (Süleyman
Atefl, Kuran Ansiklopedisi, 1. cilt, Abdest bahsi).

K›sacas› abdestte yüz ve dirseklere kadar eller y›kan›r, bafl ve to-
puklara kadar ayaklar s›vazlan›r, ayr›ca da bir fley gerekmez. ‹steyen
a¤z›n› ve burnunu çalkalar, üç parmakla ensesini s›vazlar, ayaklar›-
n› topuklar›yla birlikte y›kar, her uzvunu y›kay›flta Arapça dualar
okur. Fakat bunlar› yapan bilsin ki bunlar›n abdestle alakas› yoktur.
Abdesti Allah, Kuran’da aç›klam›flt›r ve bunlar o aç›klamada yoktur.

5) Boy Abdesti Nas›l Al›n›r?

Boy abdestinin cünüp iken al›nmas› gerekti¤ini daha önce söy-
lemifltik. Cünüpken ne yapmam›z gerekti¤i iki kelime ile anlat›l›r.
5-Maide Suresi’nde “tahare” kelimesi “temizlenmek”, 4-Nisa Sure-
si’ndeki “gasâle” kelimesi “y›kanmak” demektir. Boy abdesti için
fluradan fluraya kadar y›kan›n, a¤z›n›z›, burnunuzu üçer kez çalkala-
y›n, toplu i¤ne bafl› kadar kuru yer b›rakmay›n, sa¤ omzunuzdan
bafllayarak üçer kez su dökün ifadeleri geçmez. Böyle s›n›rlamalar
olmad›¤›ndan “gasâle” kelimesinden sadece “y›kanmak” anlafl›l›r.
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“Tahare” kelimesi ile de bu y›kanma iflleminde kirlerden ar›nman›n
önemi anlafl›l›r. Bunu yerine getiren boy abdesti alm›fl olur. Bir an-
ne befl yafl›ndaki çocu¤una “Y›kan” dese, o çocuk bunu anlay›p y›-
kan›r. Oysa koskoca adamlara “Y›kan” deniyor, fakat onlar “Nas›l
y›kan›cam? Toplu i¤ne bafl› kadar kuru yer kal›rsa ne olur? Önce
hangi omuzuma su dökücem?” diye sorup Allah’›n ayetini anlam›-
yorlar. Üstelik bu anlamaman›n kendi anlay›fls›zl›klar›ndan kaynak-
land›¤›n› da anlam›yorlar. Bir de Allah’›n kitab›n› eksik ilan edip, bu
garip sorular›n aç›kland›¤› kitaplar› dinin tam ve eksiksiz kayna¤›y-
m›fl gibi rehber ediniyorlar.

6) Su Bulunamazsa Ne Yap›l›r?

Normalde bir insan›n su bulamama ihtimali çok azd›r. Kuran’›n
bu durumu aç›klamas› Kuran’›n gere¤inde nas›l tüm detaylar› ver-
di¤inin bir delilidir. Tüm bu durumlarda kifli suyun eksikli¤ini te-
miz bir topra¤a teyemmüm ederek giderir. Temiz topra¤a eller sü-
rülerek y›kanamayan yüz ve eller s›vazlan›r. Böylece namaza haz›r-
l›k suyun olmad›¤› zaman da sa¤lanm›fl olur.

Her iki ayetin de sonunda geçen Allah’›n bize güçlük ç›karmak
istemedi¤ine, ba¤›fllay›c›l›¤›na, affedicili¤ine dair ifadeleri abdesti
ve boy abdestini bir sürü gereksiz detaylar ve zorluklara bo¤anlar
lütfen tekrar okusunlar.

KIBLEYE DÖNMEK

2-Bakara Suresi 144,149 ve 150. ayetlerde Müslümanlar’›n ne-
rede olursa olsunlar Mescidi Haram’a, Kabe’nin oldu¤u yöne dön-
meleri söylenir. Bu, namaza düzen de veren bir uygulamad›r. Özel-
likle toplu k›l›nan namazlar bu sayede daha düzgün ve düzenli olur.
2-Bakara Suresi 115. ayette nereye dönersek dönelim Allah’›n ora-
da oldu¤u söylenerek, Kabe’ye dönmeye yanl›fl manalar yüklenil-
mesi, Mescidi Haram ve çevresinin putlaflt›r›lmas› önlenir. Mevcut
camiler Bakara Suresi’nin ayetlerine binaen Mescidi Haram’a do¤-
ru yap›lm›flt›r. Müslümanlar k›ld›klar› namaz› Mescidi Haram’a dö-
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nerek k›lmaktad›rlar. Müslümanlar k›bleyi biliyorlarsa (Mescidi
Haram yönünü) oraya dönüp namaz› k›lar. E¤er yönü bulamazlar-
sa Allah’›n her yerde oldu¤unu bilip ibadetlerine devam ederler (2-
Bakara Suresi 115).

NAMAZDA KIYAFET, TEM‹ZL‹K

Kuran’da namaz için özel bir k›yafet geçmez. Tek bafl›na namaz
k›lan namaz›n› istedi¤i gibi k›lar. Namaz›n toplu k›l›nd›¤› yerlere
gidenin güzelleflmifl, düzgün k›yafetle gitmesi iyidir (Bak›n›z 7-Araf
Suresi 31). 7-Araf Suresi 26. ayette insanlar›n avret yerlerini örte-
cek giyim tarz› oldu¤u gibi güzellik ve süs kazand›racak giyim tarz›
da oldu¤u söylenir. Bundan befl ayet sonra 7-Araf Suresi 31’de mes-
cit yan›nda (namaz k›l›nan bölgede) süslenmeden bahsedilir. Bafl
örtüsü diye bir fleyin olmad›¤›n› kitab›n 22. Bölüm’ünde, kitab›n di-
¤er k›s›mlar›nda ise erke¤in bald›r›n› örtmesinin gerekmedi¤ini
gördük. Normalde olmayan bu zorunluluklar namaz k›larken de
yoktur. Çünkü Kuran’da namaz k›yafeti diye özel bir k›yafet tarif
edilmez.

2-Bakara Suresi 125 ve 22-Hac Suresi 26. ayetlerden namaz k›-
l›nacak bölgenin temizlenmesinin ve temiz tutulmas›n›n önemi an-
lafl›l›r.

NAMAZ VAK‹TLER‹

Kuran’da namaz›n, vakitleri belirlenmifl bir farz oldu¤u geçer
(4-Nisa Suresi 103). Korku zaman›nda bile namaz k›l›nmas›n› aç›k-
layan Kuran, hiç flüphesiz farz namazlar›n›n vakitlerini de eksiksiz
olarak aç›klam›flt›r. Namaz vakitlerinin aç›klanmas›ndan kast›m›z,
farz olan namazlar›n aç›klanmas›d›r. Namaz övülmüfl bir ibadettir.
Allah’a yönelmenin, Allah’› hat›rlaman›n bir fleklidir. Bu yönüyle
namaz her an k›l›nabilen, her an yerine getirilebilen bir ibadettir.
Fakat her k›l›nan namaz, farz namaz de¤ildir. Örne¤in gece yar›s›
fazladan namaz k›l›nabilir, fakat bu gece yar›s› k›l›nan namaz›n farz
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oldu¤unu göstermez. Peygamber de, Peygamber’in yak›nlar› da
flüphesiz birçok kereler namaz k›lm›fllard›r. Kuran’›n tek kaynak ol-
du¤unu unutan mezhepçi zihniyetliler bu namazlar›n kimisini farz,
kimisini sünnet ilan etmifller; Kuran’dan dini anlamak yerine, Pey-
gamber yak›nlar›n›n hareketlerini kendilerince yorumlayarak din
oluflturmufllard›r. Sünni mezhepler sabah, ö¤le, ikindi, akflam, yat-
s› diye befl namaz› farz k›lm›fllard›r. fiiiler üç vakit namaz› farz k›l›p
bu vakitlerde befl vakit namaz› birlefltirdiklerini söylerler. Daha es-
ki zamanlardaki Hariciler’in iki veya üç vakit k›ld›klar›na dair hadis-
ler de vard›r. Bu farz namazlar›n d›fl›nda Kuflluk, Duha, Günefl, Ay
tutulmas›, ‹stihare, Kadir, Regaip, Beraat gecesi namazlar› gibi bir-
çok namaz da vard›r. Vitir namaz› ise kimilerine göre vacip olup
farza yak›nd›r, kimilerine göre ise sünnettir.

Savafl zaman› namaz›n k›l›nmas›yla ilgili bilgileri veren Kuran,
hiç flüphesiz farz namazlar›n›n vakitlerini de aç›klam›flt›r. Ku-
ran’dan delillendirilmeyen namazlar›n belirli dönemlerde belirli ki-
flilerce, halifelerce, hatta Peygamber taraf›ndan k›l›nm›fl olmas›
mümkündür. Çünkü Kuran namaz› över ve farz namazlar›n hari-
cinde de namaz k›l›nmas› elbette ki iyidir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
yukar›da ad› geçen ve yukar›da ad›n› geçirmedi¤imiz, fakat namaz
kitaplar›nda ad› geçen namazlar›n k›l›nm›fl olmas› mümkündür. Fa-
kat Kuran’da ad› geçmeyen namazlar›n, farz namaz olarak alg›lan-
mas› çok büyük hatad›r. Bu noktadan olaya bakt›¤›m›zda sorun, ha-
dislerin yorumlan›fl fleklindeki hatalardan kaynaklanm›flt›r. fiimdi
dinin tek kayna¤› olan Kuran’dan farz olan namazlar› isim ve vakit-
leriyle birlikte ö¤renelim.

SABAH (FECR) NAMAZI

Kuran’da namaz kelimesi “salat” kelimesi ile ifade edilir. “Ba¤-
lant› kurmak” tipinde manalara sahip olan “salat” kulun yarat›c›s›y-
la kurdu¤u ba¤lant›, yani namaz için de kullan›l›r. “Salat” kelimesi
“ikame” fiiliyle beraber “namaz k›lmak“ manas›nda kullan›lm›flt›r.
“Salat-› Fecir” yani “Sabah namaz›” ismi 24-Nur Suresi 58. ayette
geçmektedir. “Fecir” gecenin karanl›¤›nda güneflin ilk ›fl›klar›n›n
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ç›k›fl›n› ifade eder. Bu bir süreçtir ki güneflin do¤ufluna kadar devam
eder. Nitekim varl›¤› ad›ndan belli olan bu namaz›n, 11-Hud Sure-
si 114. ayette vakti de tam belli olmaktad›r.

Gündüzün iki taraf›nda, gecenin yak›nlar›nda namaz k›l.
Güzellikler çirkinlikleri giderir.

11- Hud Suresi 114

Arapça’daki “nehar” “gündüz”, “leyl” “gece” demektir. “Tara-
feyin-nehari” ifadesi gündüzün iki taraf›n› ifade eder. “Taraf” ise;
“uç, d›fltan bitiflik bölüm” manalar›na gelmektedir. Kuran’da geçti-
¤i di¤er ayetlerde de ayn› anlamda kullan›l›r. Gündüzün bafllang›-
c›n› güneflin do¤uflu, günün bitiflini güneflin bat›fl› olarak al›rsak gü-
nün iki taraf›nda sabah ve akflam namazlar› vard›r. Bu zamanlar›n
tam anlafl›lmas› için “zülefen minel-leyl” ifadesi ile bu vakitlerin,
ayn› zamanda gecenin gündüze yak›n zamanlar› oldu¤u vurgulan›r.

Yani sabah namaz›, ismi ile 24-Nur Suresi 58. ayette geçer. Bu
isim ayn› zamanda sabah namaz›n›n vaktini de tarif eder. Ayr›ca 11-
Hud Suresi 114. ayette sabah namaz›n›n vakti belirlenmifltir. Sabah
namaz› Kuran’daki ismiyle “Salat-ul Fecir” ad›ndan da belli oldu¤u
gibi günün ilk ›fl›klar›yla bafllar ve günün bafllang›c› olan güneflin
do¤ufluyla biter.

AKfiAM (‹fiA) NAMAZI

‹fla namaz›n›n ismi de 24-Nur Suresi 58. ayette geçmektedir.
Sözlükten “ifla” kelimesinin anlam›na bakanlar, güneflin bat›fl›ndan
havan›n kararmas›na kadar olan vakte, yani bizim Türkçe’de “akflam”
dedi¤imiz vakte “ifla” denildi¤ini görürler. 12- Yusuf Suresi 16 ve 79-
Naziat Suresi 46. ayette de ayn› kelime geçmektedir. Di¤er iki ayet-
teki ayn› kelimeyi “akflam” diye çeviren baz› çevirmenlerin, bu keli-
meyi Türkçe bir kelime olan “yats› namaz›” diye çevirmeleri, mez-
hep izahlar›n›n etkisinde kalmalar›ndand›r. Bu çeviri “yats› namaz›”
diye mezheplerin tarif etti¤i namaz› Kuran’›n da farz k›ld›¤› izlenimi-
ni vermektedir ki bu yanl›flt›r. Fakat “yatmak” kökeninden gelen
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“yats›” kelimesinden kas›t “ifla namaz›n›n” yatmadan önce k›l›nan
son farz namaz olmas› ise bu do¤rudur. Ayette buna iflaret de vard›r:

Ey iman edenler! Yönetiminiz alt›ndakilerle, ergenlik yafl›-
na gelmemifl olanlar›n›z sizden üç vakitte izin istesinler.
Fecir(Sabah) namaz›ndan önce, ö¤le vakti elbisenizi ç›kar-
d›¤›n›zda, ifla(akflam) namaz›ndan sonra. Ç›plak olabilece-
¤iniz üç vakittir bunlar.

24- Nur Suresi 58

Son namaz› k›lmak için mescide giden, topluca namaz› k›lan ki-
fli bu namazdan sonra mescide gitmeyece¤i için muhtemelen üzeri-
ni de¤ifltirecektir. Ev k›yafetine bürünecektir. Bu yüzden yatmadan
önceki son namaz ifla namaz› olarak düflünülüyorsa bu do¤rudur.
Yoksa vakit olarak akflam› ifade eden bir kelime, namaz kelimesiyle
birleflirse bambaflka bir vakit olan yats›y› ifade eder deniliyorsa, bu-
nun yanl›fll›¤› ortadad›r. Bu ayette son farz namaz›n akflam namaz›
oldu¤unu destekleyici bir ifade tarz› vard›r. Arapça sözlüklerden
“ifla” kelimesinin manas›n› araflt›ran herkes, “ifla” kelimesinin “gü-
neflin bat›fl›ndan gecenin karanl›¤›na kadar olan zaman dilimi”ni
ifade etti¤ini görecektir.(Evdeki çocuklar›n ç›plakl›¤›n mümkün ol-
du¤u vakitlerde izinsiz odalara dalmamalar›n› ö¤ütleyen bu ayetten
bir sonraki ayette, bu çocuklar›n ergenlik yafl›na gelince, her zaman
özele sayg› gösterip, izin alarak ebeveynlerinin odalar›na girmeleri
ö¤ütlenir.)

Akflam namaz›n›n vaktinin anlafl›ld›¤› ayet (11-Hud Suresi 114)
sabah namaz›nda belirtti¤imiz ayettir. Gündüzün iki taraf›nda k›l›-
nan namazlardan biri sabah namaz› olunca, di¤eri de bu namaz›n si-
metri¤i olan akflam namaz›d›r. Bu namaz›n vakti de ayn› flekilde ge-
cenin gündüze yak›n olan zaman›d›r. Bu ayet d›fl›nda akflam nama-
z›n›n vaktini belirleyen bir ayet daha vard›r:

Güneflin sarkmas›ndan, gecenin kararmas›na kadar namaz
k›l. Fecir(sabah) vakti Kuran’›, fecir(sabah) vakti Kuran’›na
tan›k olunur.

17- ‹sra Suresi 78
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Gecenin kararmas›, akflam›n bitifl vaktini vermektedir. Ifl›¤›n
alametlerinin tamamen yok olmas›yla akflam namaz›n›n vakti biter.
Bu durumda da “güneflin sarkmas›” ifadesi güneflin ufukta bat›fl›n›
belirler. Böylece güneflin bat›m› ve gecenin kararmas›n›n aras›nda-
ki vakit, namaz vakti olarak belirtilir. Bu ayetin devam›nda sürekli
akflam namaz›yla beraber geçen sabah namaz›n›n vaktinin vurgu-
lanmas› da ilginçtir. Fakat bu ayette sabah namaz› de¤il, sabah Ku-
ran okumak vurgulan›r. Demek ki sabah namaz›n›n vaktinin içinde
veya namaz›n d›fl›nda Kuran okumaya özel bir önem vermek gere-
kir. Görüldü¤ü gibi akflam ve sabah namazlar› isimleriyle beraber
Kuran’da geçerler. Üstelik bu isimler namaz›n k›l›naca¤› vakti de
ifade ederler. ‹laveten sabah ve akflam namaz›n›n zaman› da aç›k-
lanm›flt›r. Üstelik 24- Nur Suresi 58. ayette sabah›n günün ilk, ak-
flam›n günün son namaz› oldu¤una iflaret vard›r.

VUSTA (ORTA, EN ‹Y‹) NAMAZI

Vusta namaz›na delil olarak 2-Bakara Suresi 238. ayet gösterilir.

Namazlar› koruyun. Ve vusta (orta, en iyi) namaz› da.

2- Bakara Suresi 238

Sabah ve akflam namaz›n›n vakitlerini ç›kard›¤›m›z ayetler ve bu
ayet d›fl›nda namaz vakitlerinin ç›kart›labilece¤i hiçbir ayet yoktur.
Demek ki namaz vakitleri bu ayetlerden anlafl›lacakt›r. Günün bir
ucundaki namaz sabah namaz›, günün di¤er ucundaki namaz da ak-
flam namaz› olunca orta namaz›n› bu iki namaz›n ortas›nda aramak
laz›md›r. Tüm kültürlerde günün uyanmayla bafllad›¤›n›, gecenin
dinlenmemiz için yarat›ld›¤›n›, geceleyin kalk›p ibadetin bir tek
Peygamberimiz’e has k›l›nd›¤›n› (17-‹sra Suresi 79) düflünürsek or-
ta namaz›, sabah ile akflam namaz›n›n aras›nda gündüz kalan vakit
olur. “Vusta” kelimesine “orta” manas›n›n verilmesinden günün
ortalar›nda k›l›nan bir namaz oldu¤unu düflünenler olabilse de bu
kelimeyi s›n›rlayan hiçbir ifade olmad›¤› için sabah ile akflam›n ara-
s›nda kalan tüm zaman dilimini, bu namaz›n vakti olarak kabul et-
mek gerekir. Vusta namaz› ifadesinden, orta namaz› sonucuna va-
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r›ld›¤›nda “vusta” kelimesi hem namaz›n ismini, hem zaman dilimi-
ni belirleyen kelime olur.

Di¤er bir görüfle göre “vusta” kelimesinin “en iyi” manas›na sa-
hip oldu¤u, bu kelimenin bir namaz› belirtmedi¤i, ayetten namaz-
lar›n korunmas› ve en iyi flekilde k›l›nmas›n›n anlafl›ld›¤› söylenir.
“Vusta” kelimesi üzerinde bir inceleme bu konuya aç›kl›k getire-
cektir. 2-Bakara Suresi 143, 5-Maide Suresi 89, 68-Kalem Suresi
28, 100-Adiyat Suresi 5 ayetlerinde de bu kelime geçer. Bu ayetle-
ri inceleyerek “vusta” kelimesini anlamaya çal›flabilirsiniz.

Görüldü¤ü gibi Kuran’da namaz›n befl vakit oldu¤una dair bir
ifade yoktur. Namaz›n uzunlu¤u, rükuda, secdede ne söylenece¤i de
Kuran’da geçmez. Asl›nda hadislerde de namaz›n uzun mu, k›sa m›
oldu¤u, rükuda, secdede ne söylenmesi gerekti¤i bulunmaz. Bugün-
kü anlat›lan namaz›n uydurma dolu hadislerle bile aç›klanmas›
mümkün de¤ildir. Namazdaki birçok husus tamamen mezhep kuru-
cular›n›n flahsi görüflleriyle oluflmufltur. Peygamber’in hem çok
uzun hem de çok k›sa namaz k›ld›¤›na; uzun rüku, uzun secde etti-
¤ine dair de birçok hadis vard›r. Ama mezhepçiler, rükular› üç “Sub-
hane rabbiyel azim”, secdeleri üç “Subhane rabbiyel ala” ifadeleriy-
le belirlemifl, taklitçilerini sadece bu ifadelere mahkum edip, Al-
lah’›n serbest b›rakt›¤›n› gereksiz yere s›n›rlam›fllard›r. Normalde
rükuda ve secdede belirli ifadeleri söylememizin gerekip gerekmedi-
¤i, namaz›n süresinin kiflinin flahsi görüflüne b›rak›ld›¤›, Kuran’dan
anlafl›laca¤› gibi hadisler do¤ru yorumlansayd› da anlafl›labilirdi.
Mezhepler serbest bir alan› kendi belirlemeleriyle dondurmufllard›r.

Hadislerin hepsinden namaz›n befl vakit oldu¤u da ç›kmaz. Bir-
çok hadisten Peygamberimiz’in üç vakit namaz k›ld›¤› ç›kar. Özel-
likle fiiiler üç vakit namaz k›larken bunu kendi hadislerine dayand›-
r›rlar. fiiiler’in üç vakit k›l›p, bu üç vakitte befl vakit namaz› birlefl-
tirmelerinin, iki ekol aras›nda orta yol bulma gibi bir çabadan kay-
nakland›¤›n› san›yoruz. Kuran’›n hiçbir yerinde birlefltirme(cem)
diye bir konudan bahsedilmez. Kuran’a göre namaz belirtti¤imiz
vakitlerde farzd›r. E¤er üç vakit namaz k›l›p, bu üç vakitte befl veya
yirmi vakit namaz k›l›yorsan›z yine de üç vakit k›lm›fl olursunuz.
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Yats› namaz›n› k›lacak kifli ben befl vakit namaz› yats› namaz›nda
birlefltirdim dese de bir tek yats› namaz›n› k›lm›fl olur. Çünkü na-
maz›, farz olan vakit namaz› yapan, k›l›nan rekat say›s› de¤il, belli
bir vakitte k›l›n›r olufludur. fiiiler gibi Ehli Sünnet’in fiafi, Maliki,
Hanbeli mezhepleri de namazlar› birlefltirme konusunda çok tole-
ransl› olmufllard›r. Bir k›sm› hiç sebepsiz, bir k›sm› fliddetli ya¤mur-
da bile namazlar›n birlefltirilebilece¤ini düflünmüfltür. Yani mez-
heplere göre; Peygamber befl vakit namaz› üç vakitte cem etti (bir-
lefltirdi) diyenler, asl›nda namaz›n üç vakitten çok olamayaca¤›n›
kabul etmifl olurlar. Namaz›n minimumu farz namazlar kadard›r.
Namaz›n fazladan k›l›nmas› gayet do¤ald›r. Farz namazlar›n befl
ilan edilmesi Sünni mezheplerin bir yorumudur. E¤er namaz befl
vakit olsayd›, Kuran’dan bunlar›n ismi, vakti belli olurdu. Kuran’da
Peygamber’e özel, fazladan ibadet vakti bile belirtilmiflken (17-‹sra
Suresi 79), tüm Müslümanlara farz olan bir namaz›n vaktinin belir-
tilmemesi hiç mümkün müdür? Evvelki ayetlerden görüldü¤ü gibi,
Kuran’da belli olan namazlar vard›r. Neden vakti belli olmayan
ikindi gibi, yats› gibi namazlar›n farz oldu¤unu düflünelim? Tahmi-
nimiz baz› kifliler Allah’› zikretme (hat›rlama), Allah’› tespih etme
(yüceltme, yönelme) ile ilgili ayetlerdeki tespih, zikretme faaliyet-
lerini düzene koymak için fazladan namazlar farzlaflt›rm›fllard›r.
Zikretme ve tespih faaliyetlerini namaz k›larak yapmak güzel bir
yöntem olabilir ama Allah’›n farzlaflt›rmad›¤› flekilde bu vakitleri
namaz vakti olarak farzlaflt›rma kabul edilemez.

17- Öyleyse akflama erdi¤inizde de, sabaha erdi¤inizde de
tespih (yüceltme, yönelme) Allah’ad›r.

18- Övgü O’nundur. Göklerde ve yerde, günün sonunda,
ö¤leye erdi¤inizde.

30- Rum Suresi 17,18

KAZA NAMAZI VAR MI?

Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki hangi namazlar›n farz oldu-
¤u Kuran’dan ç›kar. Farz namazlar Allah’›n bizi belli vakit dilimi
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içinde her gün k›lmaya mecbur etti¤i namazlard›r. Kuran, Nisa Su-
resi 103. ayette bize namaz›n vakitli farz oldu¤unu, Mearic Suresi
23. ayette bu farz›n hayat boyu sürekli gözetilmesi gerekti¤ini söy-
lemektedir. Kuran’da kaza namaz› diye bir kavram yoktur. Namaz›
k›lmayan, kaç›ran Allah’a bunun için tövbe eder, daha sonra titiz bir
flekilde namazlar›n› k›lmaya devam eder. Allah oruçta tutmad›¤›m›z
günler say›s›nca baflka günlerde oruç tutmam›z› söylemifl, bunun
kap›s›n› açm›flt›r. Allah istese namaz için de ayn›s›n› yapard›. Bu
yüzden kimse namaza bafllayacak kiflileri geçmiflteki flu kadar... na-
maz› kaza etmen gerek diye yanl›fl yönlendirmesin.

Bizim bu yaz›daki amac›m›z namaz›n farz›n›, farz olmayandan
ay›rmakt›r. Allah’› anmak, hat›rlamak için k›l›nan her namaz mak-
buldür. Namaz günde befl vakit de k›l›n›r, on vakit de k›l›n›r, k›rk
vakit de k›l›n›r. Namaz›n farz olan vakitleri bize mecbur oldu¤u-
muz alt s›n›r› belirtir, üst s›n›r ise serbesttir. Tahminimizce mez-
hepler bu üst s›n›r›n serbestiyetinden dolay› fazladan namaz k›lan
sahabeleri görüp; ikindi namaz›n›, yats› namaz›n›, vitir namaz›n›
farzlaflt›rm›fllard›r, vaciplefltirmifllerdir. E¤er Kuran’dan namaz›n
farzlar›n› anlama yerine, flah›slar›n hareketlerinden farzlar› anlama-
ya kalksayd›k, o zaman karfl›m›za evvabin namaz›, kuflluk namaz›,
küsuf namaz› gibi bir sürü ilave namazlar daha ç›kard›. Sonuçta her
konuda oldu¤u gibi namazda da Kuran’da ne yaz›yorsa din yaln›z-
ca odur. Allah kitab›nda hiçbir eksiklik b›rakmam›flt›r.

Nitekim Hac ibadetinde hac›lara üç vakit namaz k›ld›r›lmakta-
d›r. Hac için Kuran’da bir sürü detay verilirken (saç›n› hastal›ktan
dolay› k›saltan›n ne yapmas› gerekti¤i bile) niye Kuran’da Hacda
namaz vakitlerinin azalt›lmas› geçmiyor? Namaz e¤er ki befl vakit
farz ise hac›lara neye dayand›r›larak daha az namaz k›ld›r›l›yor?

BEfi VAK‹T NAMAZ
NEYE DAYANDIRILIYOR

Namaz›n befl vakit olmad›¤› ikindi, yats› namazlar›n›n farz ol-
mad›¤›, daha ‹slamiyetin ilk y›llar›nda Hariciler ve Mutezile tara-
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f›ndan da savunulmufltur. Namaz›n illaki befl vakit oldu¤unu ispata
çal›flanlar›n bunu gerçeklefltirmek için uydurdu¤u hadis ise kor-
kunçtur. Daha evvel de belirtti¤imiz bu hadise göre Peygamberi-
miz miraçta Allah’›n huzuruna ç›kar ve Allah namaz› elli vakit farz
k›lar, daha sonra Hz. Musa’ya rastlayan Peygamberimiz’i Hz. Mu-
sa, bu kadar namaz›n çok oldu¤u, ümmetin buna güç yetiremeyece-
¤i fleklinde uyar›r, sonra Peygamberimiz Allah’tan indirim ister, Al-
lah da namaz›n say›s›n› indirir. Yolda Hz. Musa yine bu kadar na-
maz vaktinin de çok oldu¤unu söyler. Bu git gel böylece namaz befl
vakte inene kadar dokuz kez gerçekleflir. Nitekim namaz›n say›s›
befle gelince Hz. Musa yine indirimi tavsiye etse de Peygamberimiz
art›k utand›¤› (!) için namaz indirimi durur. Bu hadise göre Allah
insanlar›n kaç vakit namaza güç yetirece¤ini bilmez, Peygamberi-
miz ise hiçbir fleyden haberi olmayan bir gariband›r. Hz. Musa ise
hem Peygamberimiz’in ak›l hocas›, hem Allah’›n hükmünün düzel-
ticisi, hem de bizim kurtar›c›m›zd›r. Namaz›n befl vakit farz k›l›n-
mas›n›n hikayesi iflte böyle kabul edilemez bir hadise dayan›r. Na-
maz›n befl vakit oldu¤u Kuran’a de¤il iflte böyle izahlara özellikle de
bu hadise dayand›r›lmaktad›r. Miraçtan önce namazlar›n sabah ve
akflam olmak üzere yaln›zca iki vakit k›l›nd›¤›n› söyleyen hadislerin
olmas› da (Bak›n›z Buhari 1/93 Tecrid Tercemesi 2/233, Hadis no
228) namaz›n vakitlerinin bu “miraç hadisiyle” artt›r›ld›¤›n›n deli-
lidir. Namazlar daha evvel iki vakit olarak k›l›n›yorsa, sonradan ila-
ve edilen üç namaz niye Kuran’da geçmemektedir? Kuran’da sade-
ce Bakara Suresi 238. ayetteki ifadeyle “orta namaz›”n›n sonradan
ilave edildi¤i iddia edilebilir. Peki 4.,5. namaz olan ikindi ve yats›
namazlar› hangi Kuran ayetinden ç›kar›lacakt›r, bunlar›n ismi niye
Kuran’da yoktur? (Orta namaz› veya en hay›rl› namaz manas›na ge-
len ifadeyi Salat› Vusta maddesinde aç›klad›k) Allah ve Peygambe-
rimiz’e iftira olan böyle hadisler yerine Kuran’da do¤ruyu arayan-
lar, namaz hakk›nda gerekli bilgiye kavuflacaklard›r. Kuran’la yetin-
meyip dini pratiklerini uydurma hadislere dayand›rmaya çal›flanlar
ise örne¤ini gördü¤ümüz gibi mant›ks›zl›klar, iftiralar, çeliflkiler
içinde kalacaklard›r.
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NAMAZIN KAPSADIKLARI

Namaz Allah’› zikretmek (hat›rlamak) için yap›lan bir ibadettir
(20-Taha Suresi 14). Fakat Allah’› zikretmekten farkl› olarak namaz
belli vakitlerde farz k›l›nm›flt›r, abdestli olarak yerine getirilmelidir
ve belli hareketleri de kapsar. Namaz öyle bir ibadettir ki savafl s›-
ras›nda bile yerine getirilir. 4-Nisa Suresi 102. ayette savafl duru-
munda bir grubun namaz k›ld›¤›n›, di¤er grubun ise nöbet tuttu¤u-
nu görüyoruz. Secde edildikten sonra di¤er grup ilk grubun yerini
al›p namaz›n› k›lmaktad›r. Burada savafl tehlikesinin oldu¤u bir du-
rumda bile namaz›n secde de dahil olmak üzere (secde kiflinin en sa-
vunmas›z halidir) yerine getirildi¤ini, fakat nöbetlefle, silahlar› b›-
rakmadan, düflmana f›rsat verilmeden bunun yap›ld›¤›n› görüyoruz.
E¤er savaflta dahi vakitli farz olunan namaz böyle yerine getiriliyor-
sa, normal zaman›nda namaz›n k›yam›, rükusu ve secdesi ile yerine
getirilmesinin önemi daha iyi anlafl›l›r.

Kuran’dan (14-‹brahim Suresi 40) namaz›n Hz. ‹brahim’den
beri varolan bir ibadet oldu¤unu anl›yoruz. Hz. ‹brahim’in ibadet
evi Kabe’yi ele geçiren, Allah’a ortak koflucu putperestler bile na-
maz› sapk›n bir flekilde olsa da uygularlard› (8-Enfal Suresi 35). Ku-
ran evvelki nesillerin de uygulad›klar› namaz al›flkanl›klar›n› flehvet-
lerine uyma sonucu b›rakt›klar›n› söyler (19-Meryem Suresi
59).Yani Peygamberimiz zaman›nda, namaz “salat” denildi¤inde
namaz›n ne oldu¤u ve hareketleri kifliler taraf›ndan anlafl›l›rd›. Ay-
nen günümüzde de namaz denilince, namaz k›lmayan kiflilerin bile
namaz›n hareketlerini, Allah’a yönelmeyi ve ibadet etmeyi anlad›k-
lar› gibi. Kuran’da hareketli ibadet manas›nda üç kelime geçer.
Bunlar “k›yam(ayakta durma)”, “rüku(e¤ilme)”, “secde(yüz üstü ye-
re kapanma)”dir. Kuran’da ‹brahim Peygamber’in makam›n›n na-
maz yeri edinilmesi, evin temiz tutulmas› geçer (2-Bakara Suresi
125). 22-Hac Suresi 26. ayette ise evin k›yam, rüku ve secde eden-
ler için temiz tutulmas› emredilerek namaz›n üç hareketinin ne ol-
du¤u bir arada gösterilmifl olur.

Namaz›n en önemli bölümü ve özelli¤i ise namazda Allah’›n ha-
t›rlanmas›d›r(zikredilmesidir). Nitekim 20-Taha Suresi 14. ayetten
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namaz›n k›l›nmas›ndaki gayenin, Allah’›n hat›rlanmas› oldu¤unu an-
lar›z. Kuran’da, namazda Kuran okunmas›na dair bir ifade geçmez.
Fakat Kuran bize tan›t›l›rken, Kuran’›n “zikir” yani hat›rlatma oldu-
¤u söylenir. Böylece biz namaz k›larken, edece¤imiz duada, Allah’a
yakar›flta, rehberimizin Kuran oldu¤unu anlar›z. Örne¤in Allah’›n
ba¤›fllay›c›l›¤›, merhameti, her fleyi yaratmas›, cenneti, cehennemi,
bilgisinin sonsuzlu¤u hep Kuran’dan ö¤renilir. Namazda da merha-
metli, ba¤›fllay›c›... bir Allah’›n karfl›s›nda oldu¤umuzu bilir, ona gö-
re Allah’› zikreder(hat›rlar), ona göre Allah’a yöneliriz. Yani namaz-
da illa ki Arapça Kuran okumak zorunda de¤iliz. Çünkü namazda
Kuran okuyun diye bir emir bile yokken, Arapça Kuran okumak ge-
rekti¤i nereden anlafl›lacakt›r? Fakat namazda Allah’› zikrederken
Kuran’daki bilgileri kullan›r›z. Örne¤in Arapça ”Kul huvallahu
ahad” dememize illa ki gerek yoktur. Bunun yerine “De ki Allah bir-
dir” fleklinde tercümesini okuyabiliriz. Veya “De ki” diye seslenifle
gerek yoktur diye düflünüp “Allah birdir” diyebiliriz. Veya edece¤i-
miz duan›n ak›fl›na göre “Allah’›m sen birsin...” fleklinde dua eder-
sek, zikir olan Kuran’›n rehberli¤inde zikir yapm›fl, yani Allah’› ha-
t›rlam›fl oluruz. Kuran’›n bize verdi¤i mesaja, ö¤retti¤i hat›rlama
flekline göre Allah’a yönelirsek, böylece Kuran’a göre namaz k›lm›fl
oluruz. Bu flekilde namaz k›lman›n, Arapça bilmeden, Arapça ayet-
leri ezberden tekrarlayarak k›lmaktan daha iyi oldu¤u kanaatindeyiz.
Çünkü kifli ezberlediklerini tekrarlad›¤›nda ço¤unlukla söyledi¤i ke-
limelerin fark›na varmaz. Beyinde kodlu olan sözler otomatik olarak
a¤›zdan ç›kar ve ço¤u zaman kifli ne söyledi¤inin fark›nda de¤ildir.
Hele kifli bilmedi¤i bir dildeki metinleri ezberleyip tekrarl›yorsa du-
rum tam bir felaket olur. Arapça bilmeyip, her harekette ayn› sözle-
ri tekrarlayarak namaz k›lanlara, k›ld›klar› namazlar›n kaç›nda, söy-
lediklerinin ne kadar›n›n fark›nda olduklar›n› bir sorun, bir araflt›r›n,
bu flekilde k›l›nan namaz›n sak›ncalar›n› anlayacaks›n›z. ‹nsan, yara-
t›l›fl› gere¤i ezberden okudu¤u sözleri düflünmeden tekrarlayabilir.
Her gün, hep ayn› ayetler bilinmeyen bir dilde tekrarlan›nca, Allah’›
zikretme(hat›rlama) yerine bilinçsizce tekrarlar yap›lm›fl olur. Bir-
çok kiflinin namaz k›larken ak›llar›na baflka fleyler geldi¤ini söyledik-
lerine tan›k olursunuz. Tabi ki ezber bir namazda akla namazla ala-
kas› olmayan çok fley gelebilir. Çünkü beyin ezberde olan bir fleyi
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söylerken düflünmek zorunda olmad›¤› için baflka fleyler düflünebilir.
Allah içkili kiflilerin bile namaz k›lmalar›n› istemifl fakat onlara bir
flart koflmufltur: “Ne söyledi¤inizi bilinceye kadar namaza yak-
laflmay›n” (4-Nisa Suresi 43). Böylece Allah sarhofllar›n ne söyle-
diklerinden habersiz olduklar› için namaz k›lmalar›n› istemedi¤ini
bildirmifltir. Peki ay›k kafal›yken hem bilmedi¤i bir dilde, hem de
ezbere Arapça Kuran okuyup ne dedi¤ini bilmeyenlerin durumunun
bu sarhofllardan fark› nedir? Bunlar›n namazlar›nda yerine getirme-
dikleri unsur olan “Ne söylediklerini bilmek”, sarhofllar›n yerine ge-
tirmedi¤i unsurla ayn› de¤il midir?

Kuran’da (2-Bakara Suresi 45) sab›rla, namazla Allah’tan yar-
d›m dilemek geçer. Peki ana dilinde namaz k›lmayan kifli kendi özel
derdiyle ilgili özel duygular›n› nas›l dile getirip de Allah’tan yard›m
dileyecektir. Ana dilde ibadete karfl› ç›kanlar, bu ayetin hükmünün
yerine gelmesini engellemifl olmuyorlar m›? Kifliler say›lara, tören-
lere, aç›lara, teferruatlara bo¤ulmufltur. Fakat Allah’›n en çok iste-
di¤i unsur uygulanmamaktad›r. Allah namaz›n gayesinin kendisinin
hat›rlanmas› oldu¤unu söyler. Mezheplerin anlatt›¤› namaz flekliy-
le ayaktayken ellerin bilekten tutulmas›, rükuda s›rt›n aç›s›, secdede
önce aln›n, sonra burnun yere konuflu, oturuflta bir aya¤›n dik, di-
¤erinin yat›k oluflu gibi Kuran’da olmayan nice teferruatlar harfi-
yen yerine getirilir. Ama Allah’›n hat›rlanmas›; bu Arapçaperestlik,
ezbercilik, teferruatç›l›k yüzünden gölgelenir, engellenir. E¤er
“Hay›r böyle bir fley yok” diyorsan›z, etrafta bahsetti¤imiz flekilde
namaz k›lan birçok kifliyi sorgulay›p söylediklerimizin do¤rulu¤unu
tart›n. Bu sat›rlar› yazanlar›n bir ço¤u da daha evvel mezheplerin
anlatt›¤› flekilde dini ö¤renmeye bafllad›klar›, o flekilde namaz k›l-
d›klar› için k›l›nan namaz›n nas›l oldu¤undan haberdard›rlar. Düz-
gün k›l›nan namazla:

1- Allah hat›rlanmakta, kifli ne söyledi¤inin fark›nda olmakta-
d›r (20-Taha Suresi 14).

2- Namazda huflu olmaktad›r. Huflu kelimesine kalpsel ürper-
ti, derin sayg› manalar› verilmektedir (23-Müminun Suresi
2).
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3- Namaz kifliyi çirkin davran›fllardan ve fiillerden al›koymak-
tad›r (29-Ankebut Suresi 45).

Düzgün k›l›nmayan bir namaz birçok kifli taraf›ndan iyi bir ni-
yetle yap›lm›fl olabilir. Fakat sonuç yine de papa¤anvari bir tekrar-
lama ve sarhoflvari bir flekilde ne söyledi¤ini bilmeden bir namaz ol-
maktad›r. Bu yüzden kiflinin ana dilinde ne söyledi¤ini bilerek iba-
det etmesi, papa¤anl›ktan ve sarhoflvarilikten kurtulup, Allah’›n
murad›n› yerine getirmesi için çok önemlidir. Ana dilde ibadet ki-
flinin söyledi¤inin fark›nda olmas› demektir. Bu ise gerçek manada
hat›rlaman›n(zikir) oluflmas› için zaruridir. Ana dilde ibadet, bir
ruhsat, bir kolayl›k olarak görülmemelidir. Ana dilde ibadet, kiflinin
yarat›c›s› ile gerekli olan ba¤› kurmas› için olmazsa olmaz flartt›r.
Siz kitlelerin hepsinin ana dili gibi Arapça ö¤renemeyece¤i veya ‹s-
lam’›n Arap ›rk›n›n dini olmad›¤› kanaatindeyseniz, bu fikri kabul-
lenmekte zorlanmayacaks›n›z demektir.

Ayr›ca Cin Suresi 18. ayete göre namaz k›l›nan yerlerde Allah
d›fl›nda kimseye yakar›lmamal›d›r. Peygamberlerden, evliyalardan,
ölmüfllerden yard›m istemek Müslümana yak›flmaz. Müslüman bir
tek Allah’a yalvar›r, gücün bir tek Allah’ta oldu¤unu bilir.

NAMAZDA REKAT VE SAYISI VAR MI?

Kuran’› okudu¤umuz zaman Kuran’da rekat diye bir kavram›n
geçmedi¤ini görürüz. Allah istese Kuran’da namazlar›n rekat say›-
lar›n› belirtirdi. Namazda Allah’›n an›lmas›, k›yam, rüku, secde gi-
bi flartlar› gördük. Rekattan kastedilen k›yam, rüku ve secdeden
oluflan düzenin kaçar defa tekrarland›¤›d›r. Günümüzdeki uygula-
maya bakarsak sabah iki, ö¤len dört, akflam üç fleklinde, namazlara
ayr› rekatlar biçildi¤ini görürüz. Oysa rekatlar›n bu flekilde ayr› sa-
y›larda olmas›, “namaz kaç rekat istenirse o kadar k›l›n›r, isteyen iki,
isteyen sekiz, isteyen yirmi rekat k›lar” fleklinde de anlafl›labilir (‹s-
teyen istedi¤i kadar rekat k›l›nca, yani istedi¤i say›da k›yam, rüku ve
secde yap›nca rekat say›s› önemsiz olmufl olur). Demek ki bu ayr›
rekatlar›n farzlaflt›r›lma süreçleri de mezheplerin bir yorumu sonu-
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cudur. Sahabeler, hatta Peygamber namazlarda bir düzen olsun di-
ye k›yam, rüku, secde flu kadar olsun fleklinde bir düzenle namaz
k›lm›fl olabilirler. Namazlarda flafl›r›lmamas›n› sa¤layan, toplu iba-
detlerde kolayl›k getiren bu tip uygulamalar yap›lm›fl olabilir. Nite-
kim namaza bafllarken elleri kald›r›p namaza bafllad›¤›n› göstermek,
namaz bitince sa¤a, sola selam vererek veya baz› mezheplerde elle-
ri dizlere vurarak namaz›n bitti¤ini göstermek gibi uygulamalar da
böyledir. Bu uygulamalar belli amaçlara yönelik yap›labilir. Ku-
ran’da bu uygulamalar› yasaklay›c› bir ifade yoktur. Fakat Kuran’da
geçmeyen bu tür uygulamalar› farzlaflt›rmak kabul edilemez. Kifli
on rekatl› namaz› üç dakikada k›labilir, fakat bir rekatl› bir namaz-
da saatlerce kal›p Allah’› daha çok anabilir. Yani namazda rekat sa-
y›s›n›n önemli olmas› için bir sebep gözükmemektedir. Allah da in-
sanlar› namazda bu flekilde bir say›ma mecbur etmemifltir. Abdest-
te su bulunmay›nca ne yap›lmas› gerekti¤ini aç›klayan Allah, e¤er
namazda rekat say›s› fleklinde bir farz olsayd›, onu da aç›klard›.

Baz›lar› Nisa Suresi 101,102,103. ayetlerdeki savafl zaman› k›l›-
nan namazda namaz k›salt›lmas›nda bir günah olmamas› ifadesin-
den, namaz›n iki rekat oldu¤unu ç›karmaktad›r. “E¤er ki k›salt›lm›fl
namaz bir rekat k›l›n›yorsa, tam k›l›nmas› iki rekatt›r” demektedir-
ler. Peygamber’in burada iki gruba namaz k›ld›rd›¤› için iki rekat
olarak k›ld›rmas›n› da delil olarak göstermektedirler. Bizce namaz›
k›saltmaktan kas›t, rekat olarak k›saltmak de¤il, zaman olarak k›-
saltmakt›r. Çünkü daha evvel dedi¤imiz gibi, bir rekatl›k namaz sa-
atlerce sürebilir. ‹ki rekat namaz yar›m dakikadan k›sa bir sürede
bitirilebilir. Savaflta düflman›n verece¤i zarar kaç secde, kaç rüku
yap›ld›¤›yla de¤il, namaz›n vakit olarak ne kadar sürdü¤üyle alaka-
l›d›r. Üstelik daha evvel de¤indi¤imiz gibi Kuran’da rekat diye bir
kavram yoktur. Birçok konuyu rekatlara endeksli düflünmemiz sa-
n›r›z geleneksel al›flkanl›klar›m›zdan kaynaklanmaktad›r. 4-Nisa
Suresi 103. ayetteki “Üzerinize bir günah yoktur” diye tercüme
edilen “La cünahun” ifadesi; Kuran’da, kimi yerlerde Müslüman-
lar’›n endiflelerini yok etmek için kullan›l›r. Örne¤in 2-Bakara Su-
resi 198. ayette hac veya umreye gidenlerin Safa ve Merve’yi tavaf
edebilece¤inin belirtilmesi için “La cünahun” ifadesi kullan›l›r.
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E¤er bu ayet olmasayd› da Müslümanlar’›n bu bölgeyi tavaf etme-
sine engel bulunmazd›. Fakat belli ki Müslümanlar’›n zihnindeki
endiflelerin yok edilmesi için “La cünahun” ifadesi kullan›lm›flt›r.
Ayn› flekilde Müslümanlar’›n namaz› k›sa k›lmas›nda bir sak›nca ol-
mad›¤› ifadesi namaz›n belli bir uzunlukta olmas›ndan dolay› de¤il-
dir. Uzunlu¤u belirten böyle bir ayet yoktur. Fakat tahminimiz sa-
vafltaki tehlike durumunda namaz› çabucak k›lan Müslümanlar›n
“Namaz› bafltan m› savd›k?” gibi endifleye kap›lmalar›ndan dolay›,
savafl halinde namaz› k›sa k›lmalar›nda bir sak›nca olmad›¤› söylen-
mifltir. Ayn› flekilde Bakara Suresi 198. ayette de “La cünahun” ifa-
desi Hacda lütuf ve bereket aranmas›nda bir sak›nca olmad›¤›n› be-
lirterek bir endifleyi yok etmek için kullan›lm›flt›r. Bu ifade olmasa
yine de Hacda lütuf ve bereket aramak sak›ncal› olmayacakt›.

Zaten mant›kl› düflününce rekat say›s›n›n namaz›n özüne ne ka-
dar katk›s› olabilir ki? Rekat say›s› kiflinin Allah’› daha fazla anma-
s›n› sa¤layan bir unsur de¤ildir ki! Kifli namaz› daha uzun süre k›la-
rak Allah’› daha çok anabilir. Sürenin ise rekatla bir alakas› yoktur.
Üstelik rekat say›s›yla namaz› kal›ba sokanlar, ayn› namaz›n birkaç
defa k›l›nmas›n› sak›ncal› görerek, kiflilerin Allah’› hat›rlamalar›n›
(zikretmelerini) k›s›tlam›fllard›r. Namazda Allah’›n hat›rlanmas›
(zikredilmesi), k›yam, rüku ve secde edilmesi gerekti¤i anlafl›l›yor
da rekat adeti niye anlafl›lm›yor? Çünkü Allah bunu kullar›n›n insi-
yatifine b›rakm›flt›r, bu konuda s›n›rlamalar yapmak istememifltir.
‹stese sayd›¤›m›z tüm di¤er detaylar› veren Allah, bir ayette hem
rekat kavram›n› oluflturabilir, hem de rekat› say›land›rabilirdi. Na-
s›l ki Allah dua etmemiz için dakikalar, say›lar belirtmemiflse; ayn›
flekilde namaz› da adetlere, say›lara bo¤mam›flt›r. Geleneklerle ge-
len al›flkanl›klar yüzünden hiçbir anlam›, de¤eri ve fonksiyonu ol-
mayan rekatlara ak›llar tak›lmaktad›r. Zihnimizi bütün önyarg› ve
al›flkanl›klar›ndan ar›nd›r›rsak ve Kuran’› elimize al›p gelenekler-
den ba¤›ms›z bir flekilde dini anlamaya çal›fl›rsak, sorunlar Allah’›n
izniyle hallolacakt›r.
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NAMAZDA SES

Namazdaki ses konusunda düzenleme flu ayetle verilmektedir:

Namaz›nda sesini yükseltme, k›sma da, ikisi ortas› bir yol
tut.

17- ‹sra Suresi 110

Görüldü¤ü gibi namaz› ba¤›rarak k›lmak olmaz. Ayr›ca kelime-
leri içinden geçirip hiç okumamak da olmaz.

Bu ayetin tekil flah›sla Peygamberimiz’e hitap etti¤i düflünülebi-
lir. Peygamber’in di¤er Müslümanlara namaz k›ld›rd›¤› di¤er ayet-
lerden anlafl›lmaktad›r. O zaman özellikle toplulu¤a namaz k›ld›-
ranlar “Toplulu¤un hepsine duyuraca¤›m” diye ba¤›rmamal›, ba-
¤›rt›l› ses tonuyla namaz k›ld›rmamal›d›rlar.

CUMA (TOPLANTI) NAMAZI

Kuran’da Cuma (toplant›) namaz›, Cuma Suresi’ndeki flu ayet-
lerden anlafl›lmaktad›r:

9- Ey iman edenler! Cuma günü (toplant› günü) namaz
için ça¤r› yap›ld›¤›nda Allah’› hat›rlamaya (zikretme-
ye) koflun. Al›fl verifli b›rak›n. E¤er bilirseniz bu sizin
için daha hay›rl›d›r.

10- Namaz› k›l›nca yeryüzüne da¤›l›n. Allah’›n lütfundan
nasibinizi aray›n. Allah’› çokça hat›rlay›n, umulur ki
kurtulufla eriflirsiniz.

11- Oysa onlar bir ticaret veya e¤lence gördüklerinde ona
yönelirler de seni ayakta b›rak›rlar. De ki; “Allah ka-
t›nda bulunan, e¤lenceden de, ticaretten de daha ha-
y›rl›d›r. Allah r›z›k verenlerin en hay›rl›s›d›r.

62- Cuma Suresi 9-11

Buna göre:
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1. Cuma günü (Cuma hem günün özel ismidir, hem de top-
lant› anlam›na gelir) ça¤r› yap›l›nca ifl güç b›rak›l›p namaza
gidilir.

2. Ayetten Cuma’n›n çal›flma vaktinde k›l›nd›¤›n› anl›yoruz.
Yani gündüz vakti, sabah ile akflam namaz›n›n ortas›ndaki
vakitte Cuma namaz› k›l›nm›flt›r.

3. Cuma suresinin 10. ayetinden namaz k›l›nca herkesin ifline
döndü¤ünü anl›yoruz. Buna göre Cuma’n›n tatil günü ol-
mas› fleklinde bir fleyin Kuran’da olmad›¤› anlafl›l›r. Ayr›ca
Cuma’n›n farz› k›l›nd›ktan sonraki rekatlar›n, dualar›n da
Cuma namaz›n›n bir bölümü olmad›¤› görülür. Çünkü ki-
flilerin namaz sonras› hemen ifline döndü¤ü ayetten aç›kça
anlafl›l›r.

4. Kuran’dan di¤er namazlar›n da topluca k›l›nabilece¤ini gö-
rüyoruz. Fakat topluca k›l›nmas› mecbur tutulan tek namaz
Cuma namaz›d›r.

5. Cuma namaz›n› k›lacaklar için kad›n erkek ayr›m› yoktur.
Asl›nda hadislerde bile böyle bir ayr›m yoktur. Birçok ha-
diste bile erkeklerle kad›nlar›n topluca Cuma namaz› k›ld›-
¤› söylenirken Emeviler’in keyfi uydurmalar›yla Cuma na-
maz›n›n s›rf erkeklere farz oldu¤u uydurulmufltur.

9. ayetten de anlafl›ld›¤› üzere namaza ça¤r› yap›ld›¤›nda Al-
lah’›n hat›rlanmas› için toplan›l›r. Bu süre içinde Kuran’›n dininin
gerektirdi¤i, Kuran’a uygun izahlar yap›lmal›d›r. Allah’›n hat›rlan-
mas› d›fl›ndaki izahlardan, hurafelerden uzak durulmal›d›r. Bir de
Türkiye’mizle ilgili özel bir durumu yazmak istiyoruz. Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›, Hanefi ‹flleri Baflkanl›¤› olmaktan, bu mezhebin gü-
dümünden kurtulmal› ve Cuma hutbelerine bu mezhebin görüflle-
rini tafl›maktan vazgeçmelidir. Müslümanlar Allah’› hat›rlamak için
toplan›rken, bu mezhebin uydurmalar›yla dolu hadis kitaplar›n›n,
ilmihallerin izahlar›yla karfl›laflmamal›d›rlar. Bu yüzden Cuma hut-
belerinin, Kuran’›n Türkçe çevirisinin okunmas›yla geçmesinin en
iyi ve en yararl› çözüm olaca¤› kanaatindeyiz.
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SAVAfiTA NAMAZ

Nisa Suresi 101, 102, 103. ayetlerde savafltaki namaz›n aç›klan-
d›¤›n› görüyoruz. Namaz›n kapsad›klar› bafll›¤›nda buna de¤inmifl-
tik. Bu ayetlere göre kafirlerin Müslümanlara zarar verme tehlikesi
varsa, namaz›n k›sa bir flekilde k›l›nmas›nda bir sak›nca olmad›¤›n›
anlar›z. Bu tarz bir tehlikede bir grup namaz› k›lar, di¤eri bekler.
Sonra di¤er grup gelip namaz› k›lar ve bu s›rada da ilk grup bekler.
Namaz› k›lanlar silahlar›n› b›rakmaz ve kafirlere koz verilmez (ya¤-
mur, hastal›k, yaralanma gibi durumlarda silah b›rak›labilir). Na-
maz bitince Allah an›l›r. Normal zamanda bu tarz fleylere (nöbetle-
fle k›lma, silahlar› b›rakmama) gerek kalmadan namaz düzgün bir
flekilde k›l›nmaya devam edilir.

KORKU NAMAZI

E¤er bir korku, endifle olursa ne yap›laca¤› Kuran’da flöyle geçer:

E¤er korkuyorsan›z yaya olarak veya binek üzerinde k›l›n.
Güvene kavufltu¤unuzda Allah’› bilmedi¤iniz fleyleri size
ö¤retti¤i gibi hat›rlay›n(zikredin).

2- Bakara Suresi 239

Korku durumunda bile kiflinin ne yapaca¤› Kuran’da aç›klan›r.
Bu kadar detay› veren Kuran’›n; ikindi ve yats› gibi farzlar, rekat sa-
y›s›, son oturufl, ettehiyatu gibi dualar namazda olsayd›, bunlar›
aç›klamamas› mümkün mü?

Görüldü¤ü gibi Kuran, her flartta namaz›n vaktinde k›l›nmas›n›
ister. Su bulunamazsa yeryüzünün tamam›n› kaplayan toprakla,
korkulacak bir durum varsa bir bine¤in üzerinde veya yaya olarak
kifli Allah’› zikreder. Namaz›n hareketlerini tam yapamazsa da, bu
hareketlere yaklafl›k hareketlerle namaz› k›lar. Fakat namaz terk
edilmez. Kuran, namaz› asla terk edilmeyecek bir ibadet olarak su-
nar ve mazeret durumlar› için kolayl›klar sa¤layarak, bu durumlar-
da bile namaz›n devam›n›, namaz›n asl› olan Allah’›n hat›rlanmas›-
n›n(zikrinin) devam›n› sa¤lar.
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CENAZE NAMAZI

Kuran’da “Cenaze namaz› k›l›n” fleklinde bir ifade yoktur. De-
mek ki cenaze namaz› k›lmak farz de¤ildir. Fakat Tevbe Suresi 84.
ayette Peygamber’e ihanet edenlerin ard›ndan cenaze namaz› k›l›n-
mamas›, mezarlar›n›n bafl›nda durulup onlara destek verilmemesi
belirtilir. Demek ki Peygamber’e ihanet etmemifl Müslümanlar’›n
cenaze namazlar›n›n k›l›nabilece¤i, onlar›n mezarlar›na gidilip,
destek verilebilece¤i anlafl›l›r.

NAMAZA ÇA⁄RI (EZAN)

Kuran’da namaz için ça¤r› yap›ld›¤›n›, kafirlerin ise bu ça¤r›y›
alaya ald›klar›n› görüyoruz. Kuran, namaz için belirli bir ça¤r›y›
farzlaflt›rmam›flt›r. Amaç namaz için kiflilerin toplanmas›d›r ki bu-
nun için gere¤inde ça¤r› yap›l›r. Cuma namaz›, toplu k›l›nmas› söy-
lenen bir namaz oldu¤u için Cuma namaz›na ça¤r› yap›l›r (62-Cu-
ma Suresi 9). Ça¤r›n›n nas›l yap›laca¤› belirtilmedi¤ine göre ça¤r›-
n›n (ezan›n) Türkçe mi, Arapça m› olaca¤› da tabi ki bizlerin insi-
yatifindedir. As›l olan ça¤r›n›n yap›lmas›d›r. Ça¤r› (ezan) en iyi na-
s›l gerçekleflip, kifliler nas›l bir araya getirilecekse, Türkçe veya
Arapça, hoparlörlü veya hoparlörsüz, o flekilde yap›l›r.

Anlat›lan hadislerde de ezan›n vahiy sonucu, Peygamber’in em-
ri ile olufltu¤u anlat›lmaz. Hadislere göre namaza erken gelenler ifl-
lerinden geri kald›klar›, geç gelenler ise namaz› kaç›rd›klar› için ya-
k›n›yorlard›. Bunun üzerine namaza nas›l ça¤r› yap›labilece¤i için
de¤iflik görüfller ortaya at›ld›. Sonunda görülen bir rüya üzerine bu-
günkü gibi insan sesinin kullan›lmas› suretiyle ezanda karar k›l›nd›
(Bak›n›z Ebu Davud es Sünen 1/16). Hadislerde anlat›lanlara göre
Peygamber bu rüya için “‹nflallah hak rüyad›r” demifltir. Yine ha-
dislere göre Bilal kendi insiyatifiyle sabah namaz›nda Es Salatu
Hayrun Minen Nevm (Namaz Uykudan Hay›rl›d›r) ifadesini ekle-
mifltir. Görüldü¤ü gibi hadisleri tarafs›z bir flekilde okuyan bir kifli,
Peygamber’in, kendi döneminin ihtiyaçlar›na yönelik bir flekilde
ezan›n bu fleklini kabul etti¤i sonucuna var›r. E¤er ezan›n emir ol-
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du¤u hadisten ç›ksayd›, Peygamber “‹nflallah hak rüyad›r” demez
“Bu böyledir, böyle ezan okuyun” diye emrederdi. Dini emir olan
bir konuda ise Bilal’in ezana bir cümle eklemesi düflünülemezdi.

Gerçi biz Kuran’da aç›klanmayan her fleyin kendi insiyatifimize
b›rak›ld›¤›n› Kuran’a dayanarak söylüyoruz; fakat geleneksel ‹slam-
c›lar’›n, ezan›n Türkçe okunmas› karfl›s›nda dirençlerini, bunun di-
ne ayk›r› oldu¤unu söylemeleri üzerine hadislerde ezan›n nas›l
olufltu¤unun anlat›m›n› aktard›k. Yoksa bu anlat›lanlar›n güvenilir
oldu¤unu iddia etmiyoruz. K›sacas› gelenekçi, mezhepçi ‹slamc›-
lar’›n bu konuda hadislerde bile bir dayanaklar›n›n olmamas›, asl›n-
da gerçek niyetlerinin, keyiflerinin öngördü¤ü flekilde dini yap›lan-
d›rmak oldu¤unu göstermektedir. Bilal’in ezana kendi keyfince
cümle eklemesi, yani ezan› de¤ifltirmesi mümkün oluyor da, Arap-
ça bilmeyen bir milletin, ezan› her okunuflunda daha iyi anlamak
u¤runa tercüme edip okumas› niye mümkün olmuyor? Ezan›n
Türkçe olmas›n›n gerekip gerekmedi¤i, hangisinin daha iyi oldu¤u
tart›fl›labilir, ama buna karar vermenin bizim insiyatifimizde oldu-
¤u, her iki karar›n da günah olmad›¤› tart›fl›lmaz bir gerçektir.

NAMAZDAN SONRA ALLAH’I HATIRLAMAK

Namaz› bitirdi¤inizde Allah’› ayaktayken, otururken veya
yan yatarken hat›rlay›n(zikredin).

4- Nisa Suresi 103

Namaz› bitirdi¤imizde de Allah’› hat›rlamal›y›z. Namazdaki
oturufllar namaz›n bir bölümü de¤ildir. Tahminimiz bu ayete ve
secdelerden sonra da Allah’›n hat›rlanmas›n› söyleyen 50- Kaf Su-
resi 40. ayetindeki gibi ayetlere binaen namaz›n sonunda oturufllar
oluflmufltur. Bu oturufllarda namazdan sonra Allah’›n hat›rlanmas›-
n› söyleyen ayetlerin hükmünü yerine getirebiliriz. Fakat bu anma-
y› ayakta veya yan yatarak da yapabilece¤imizi ve oturman›n nama-
z›n bir bölümü olmad›¤›n› bilelim.
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SONUÇ OLARAK NAMAZ

Sonuç olarak Kuran’da namaz›n tüm detaylar› verilmifltir ve bu,
Allah’›n farzlaflt›rd›¤› namazd›r. Kuran mezheplerin ilavelerle an-
latt›¤› namaz› anlatmaz. Zaten mezhepler hangi konuda dini düz-
gün bir flekilde anlam›fllard›r ki namaz konusunda anlas›nlar? Al-
lah’›n kitab›n› yetersiz gören zihniyet, Allah’›n belirtmedi¤i s›n›rla-
r› farzlaflt›rm›fl ve namaza Kuran’da olmayan ilaveler yapm›flt›r. Ku-
ran namaz ad›na tüm detaylar› verir. Namaz›n vakitleri, namaz için
abdest al›nmas›, k›yam, rüku, secde, namaz›n Allah’›n hat›rlanmas›
için k›l›nmas›, namaz›n gösterifl için k›l›nmamas› gibi gerekli olan
her fley aç›klanm›flt›r. Aç›klanmayan konular Allah’›n unuttu¤u de-
¤il, Allah’›n farzlaflt›rmak istemedi¤i konulard›r. Allah namaz› öv-
müfltür. fiu anda camilerde k›l›nan namazlarda fleklen Kuran’daki
tüm unsurlar yerine gelmektedir. Fakat mezhepçilerin farz veya
sünnet oldu¤unu iddia ettikleri birçok husus Kuran’da geçmemek-
tedir. Sonuçta namaz dört rekat k›l›n›nca da, eller göbek hizas›nda
ba¤lan›nca da, namaz namazd›r. Fakat illaki dört rekat namaz k›l-
mak veya elleri böyle ba¤lamak farz veya sevap de¤ildir.

Mezheplerde olan detaylar› Kuran’da bulamayanlar “Bak Ku-
ran eksik, mezheplerin izah› olmazsa, biz nas›l namaz k›laca¤›z?”
demektedirler. Böylece mezheplerini Kuran’›n üstünde bir yere ko-
yan bu kifliler, ak›llar› s›ra Kuran’› mezheplerine denetlettirdikleri-
nin fark›nda de¤ildirler. Oysa bu flah›slar mezheplerdeki namaz
izahlar›n› Kuran’a denetlettirmeli, Kuran’da geçmeyen namaz ile
ilgili izahlar›n mezhep uydurmas› oldu¤unu bilmelidirler. Allah’›n
bald›r›n› açt›ran, dünyay› bal›k ve öküz üzerine koyan, kad›nlar› er-
keklerin cerahatli vücutlar›n› yalasalar da haklar›n› ödeyemeyecek
varl›klar olarak gören uydurma hadislere dayal› mezhepler hangi
konularda isabetlidirler ki, namaz konusunda isabetli olmalar›n›
bekleyelim? Harici, Mutezile, fiii kaynaklar›n›n namaz vakitleri ve
namaz›n kimi uygulamalar› hakk›ndaki de¤iflik görüflleri zaten na-
maz konusuna uydurmalar kar›flt›¤›n›, bu konunun bafltan incelen-
mesi gerekti¤ini göstermektedir.
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Bu yaz›m›zda sadece Kuran’a dayal› namaz›n nas›l anlafl›labile-
ce¤ini, namaz›n tüm detaylar›n›n Kuran’da nas›l aç›kland›¤›n› gös-
termeye çal›flt›k. Namaz halk aras›nda çok yayg›n olarak uygulanan,
çok önemli bir ibadettir. Birçok kifli namaz› anne, baba veya çevre-
sinden ö¤renmifltir. Ülkemizin ve ‹slam aleminin y›llarca mezhep-
çi ‹slamc› görüfllerle yönetildi¤ini düflünürsek, flu anda birçok kifli-
nin ö¤rendi¤i namaz›n, mezheplerin izahlar›na göre flekillendi¤ini
anlar›z. Kitab›m›zda mezheplerle, mezheplerin dayand›¤› hadisler-
le ilgili aç›klamalar›m›z, mezheplerin nas›l güvenilmez oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Bu yüzden dinin di¤er unsurlar›n›, nas›l mez-
hepleri bir kenara b›rak›p Kuran’dan anlamal›ysak, ayn› fley namaz
için de geçerlidir. Peygamberimiz’in yak›n arkadafl› Enes bin Ma-
lik, Emeviler döneminde yap›lan tüm bozulmalarla beraber nama-
z›n da bozuldu¤unu görmüfl ve “O mescitlerde k›l›nan namaz Pey-
gamberimiz’in bize ö¤retti¤i namaz de¤ildir. Emeviler bir y›¤›n uy-
durmayla namaz› tan›nmaz hale getirdiler.” demifltir (‹bni Kayyum
Zad’ül Mead 1/222). Bugünkü mezhepçi ‹slam, iflte Emeviler’in
döneminde oluflmaya bafllam›fl bu yap›n›n bugünlere gelmifl halidir.
Teferruatlaflt›rma, zorlaflt›rma, uydurma, Araplaflt›rma hep bu
Emevi, Abbasi ürünü mezheplerin iflidir. Tüm bu bozulmalardan,
uydurmalardan, eklemelerden, ç›karmalardan uzak, Allah’›n detay-
l›, her fleyi aç›klayan kitab› Kuran ise elimizdedir. Eldeki Kuran
tüm sorunlar› çözecektir. Uydurmalar›n› hakl› ç›karmak için, Ku-
ran’› eksik ve yetersiz bir kitap olarak gösterenlerin izahlar› bofla ç›-
kacakt›r. Bu flah›slar Kuran’›n namaz› aç›klayamad›¤›n› iddia eder-
ler. Öbür yandan kendilerinin veya meslektafllar›n›n yazd›klar›
“Namaz Hocas›” kitaplar›n›n namaz› aç›klad›¤›n› söylerler. Yani
bunlara göre hafla Allah’›n beceremedi¤ini, namaz hocalar›n›n ya-
zarlar› ve mezhep imamlar› becermifltir. Bu yaz›m›zla mezhepçi ke-
simin diline en çok sak›z olan, Kuran’›n namaz› aç›klamakta yeter-
siz oldu¤u izah›n›n as›ls›zl›¤›n› gösterdik. Görüldü¤ü gibi Kuran,
dini de, namaz› da aç›klamakta yeterlidir. Fakat geleneklerini ve
saplant›lar›n› hakl› ç›karmak isteyenlerin zihinleri Kuran’› anlama-
da yetersizdir.
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KURAN’DAK‹ ZEKAT

Kuran’da mallar›n, maddi de¤erlerin Allah yolunda sarfedilme-
si zekat, sadaka, infak gibi kelimelerle, kimi zaman da yoksulu yedi-
rin gibi ifadelerle (örne¤in 74-Müdessir Suresi 44) veya mallarla
Allah yolunda mücadele etmek (örne¤in 4-Nisa Suresi 95) tarz› ifa-
delerle anlat›l›r. Kuran’da birçok ayette anlat›lan bu ibadet, dinimi-
ze göre en temel vazifelerimizden biridir.

Kuran’daki birçok ayette mallar›m›zdan sarfetmemiz anlat›l-
m›flt›r. Fakat hiçbir ayette “Kuran’a göre zekat›n miktar› 1/40’d›r”
diye bir ifade yer almaz. Kuran’da birçok ayette anlat›lan bu konu-
da, e¤er 1/40 fleklinde bir ölçü laz›m olsayd›, hiç flüphesiz Allah bu-
nu kitab›nda aç›klar, bizi yalanlarla dolu baflka kitaplara muhtaç et-
mezdi. 1/40 fleklinde ölçü getiren mezheplerin bu ölçüsü, halk›n bir
ço¤u taraf›ndan dinin ölçüsü san›lmaktad›r. Oysa bu ölçü Kuran’da
geçmedi¤i gibi, mezheplerin tek ölçüsü de de¤ildir. Mezhepler al-
t›n, gümüfl para gibi de¤erlerin oran›n› 1/40 olarak görmüfllerdir.
Mezheplere göre devenin zekat›n›n ölçüsü, koyunun zekat›n›n öl-
çüsü gibi ölçülerin hepsi birbirinden farkl›d›r. Tarladaki ürünün
zekat› 1/10’dur. E¤er suyu tafl›yarak tarlan›za getiriyorsan›z bu öl-
çü 1/20’ye düfler. Yani Kuran’da geçmeyen birçok ayr› ölçü zekatta
geçerlidir. Üstelik bu ölçüler mant›ks›zd›r. Niye çiftçilik yapan kifli
ürününün 1/10’unu verecekken, alt›n›, gümüflü olan biri 1/40’› gi-
bi bir rakamla çiftçilerin dörtte birini versin? Çiftçiler tüccarlardan
daha m› zengindirler, yoksa çiftçilik tüccarl›ktan çok daha avantajl›
bir meslek midir? Devesi olanlarla, koyunu olanlar›n verdi¤i zeka-
t›n oranlar› neye göre farkl›? Kuran’da geçmeyen ölçüleri uyduran-
lar›n, uydurduklar›nda bir ak›l, bir basiret görülmüyor. Allah, Ku-
ran’la yetinmemenin sonucunun bu konuda da felaket oldu¤unu
göstermektedir.

Kuran’da geçen “infak” kelimesinin Türkçe karfl›l›¤› “harca-
mak, sahip olunan mallardan vermek”tir. Kuran’da geçen bu keli-
me Türkçe’deki harcama kelimesi gibi hem Allah yolunda harca-
may›, hem de bunun d›fl›ndaki harcamay› ifade edebilir. Genelde
Allah yolunda harcamay› ifade etmek için kullan›lm›fl olan bu keli-
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me, Allah yolundan al›koymak için yap›lan harcamalar için de kul-
lan›lm›flt›r. (Bkz 8-Enfal Suresi 36) Oysa “sadaka” kelimesi hep “Al-
lah yolunda harcamalar” manas›nda kullan›l›r. “Sadaka” kelimesi
kökünde “do¤rulama” manas›na sahiptir. Allah yolunda yap›lan
harcamalar›n, Allah’›n hükümlerine inanman›n ve bu hükümleri
do¤rulaman›n bir sonucu olmas›, “sadaka” kelimesinin bu kökten
türemesine sebep olmufl olabilir. “Zekat” kelimesi ise “temizlenme”
manas› tafl›r. Kuran’da “zekat” kelimesi “sahip olunan de¤erlerden
baflkalar›na vererek temizlenme” manas›nda kullan›l›r. Nitekim 9-
Tevbe Suresi 103. ayette “sadaka vermenin”, “temizlenme” yani
“zekat” oldu¤unu anlayabiliriz. Sadakay› zekata eflitleyen bu anlay›fl
kadar, zekat› daha genifl manal› olup, özellikle sadakay› kapsayan bir
kavram olarak düflünen bir anlay›fl da gelifltirebiliriz. Bu anlay›fla
göre zekat, sahip olunan tüm imkanlardan vererek temizlenmeyi
gerektirir. Yani kifli mallardan vererek zekat vazifesini yerine geti-
rebilece¤i gibi, sahip oldu¤u bilgisinden baflkalar›n› faydaland›r-
makla da zekat vazifesini yerine getirmifl olur. Kuran sahip oldu¤u-
muz mallardan, maddi de¤erlerden kimlere verece¤imizi flu ayetle-
riyle aç›klar:

...yak›nlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalm›fla, özgürlü-
¤e kavuflma gayretindekilere veren...

2- Bakara Suresi 177

Sana neyi infak edeceklerini (harcayacaklar›n›) sorarlar. De
ki: “Hay›r olarak infak edece¤iniz (harcayaca¤›n›z) anne,
baba, yak›nlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalm›fllarad›r.
Hay›r olarak yapt›klar›n›z› flüphesiz Allah bilmektedir.”

2- Bakara Suresi 215

Kendilerini Allah yoluna adayan yoksullar içindir ki yeryü-
zünde dolaflmaya güç yetiremezler. Onurlar›ndan dolay›,
bilmeyen onlar› zengin san›r. Sen onlar› yüzlerinden tan›r-
s›n. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hay›r olarak
infaklar›n›z›(harcamalar›n›z›) flüphesiz Allah bilmektedir.

2- Bakara Suresi 273
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Sadakalar; Allah’tan bir farz olarak yaln›zca flunlar içindir:
Yoksullar, düflkünler, görevli olanlar, kalpleri ›s›nd›r›lacak-
lar, özgürlü¤ünü kaybetmifller, borçlular, Allah yolundaki-
ler, yolda kalm›fl kifli. Allah bilendir, hakimdir.

9- Tevbe Suresi 60

Görüldü¤ü gibi ayetlerden, Allah için yapaca¤›m›z harcamala-
r›n, sadakalar›n kimlere gidece¤ini anl›yoruz. Allah yolunda yap›la-
cak harcaman›n miktar›na gelince, bu soru Kuran’da sorulmufl son-
ra da cevab› verilmifltir.

Ve sana neyi infak edeceklerini (harcayacaklar›n›, verecek-
lerini) sorarlar. De ki: “Ba¤›fllad›¤›n›z›”. Böylece Allah size
ayetlerini aç›klar, umulur ki düflünürsünüz.

2- Bakara Suresi 219

Görüldü¤ü gibi Allah neyin harcanaca¤› sorusuna Kuran’da ce-
vap vermifltir. Bu cevap ne 1/40’t›r, ne de 1/10’dur, ne de baflka ra-
kamsal bir orand›r. Birçok kifli e¤er Kuran çevirilerini incelerse
“ba¤›fllad›¤›n›z›” diye yapt›¤›m›z çevirinin “ihtiyaçtan artan›” diye
çevrildi¤ine rastlayabilir. Tahminimiz bu, Kuran çevirilerinde bir-
birini taklit ederek yazman›n ve burada geçen kelimenin Kuran’›n
di¤er yerlerinde nas›l geçti¤ini araflt›rmaman›n neticesidir. Burada
bizim “ba¤›fllad›¤›n›z›” diye çevirdi¤imiz ve di¤er baz› çevirilerde
“ihtiyaçtan artan›” diye çevrilen kelime, “afv”d›r. ‹steyen ayn› keli-
menin geçti¤i 2-Bakara Suresi 187, 3-Ali ‹mran Suresi 152, 3-Ali
‹mran Suresi 155, 5-Maide Suresi 95, 5-Maide Suresi 101, 9-Tev-
be Suresi 43, 42-fiura Suresi 40, 64-Te¤abun Suresi 14 ayetlerini
inceleyebilir. Tercümelerde bu ayetlerdeki ayn› kelimenin karfl›l›-
¤›n› “affetmek” ve “ba¤›fllama” olarak bulacaks›n›z. Fakat “ihtiyaç-
tan artan›” fleklinde bir manaya rastlamayacaks›n›z. Ayn› kelime
Türkçe’mize de “affetmek” fleklinde girmifltir. Ayetten “gözden ç›-
kard›klar›m›z›, isteyerek ay›rd›klar›m›z›” vermemiz anlafl›lmaktad›r.

Bu ayet yap›lan harcamalar›n gönül r›zas› ile gerçekleflen harca-
malar oldu¤unu gösterir. Bu yüzden kiflinin, ekonomik hayat›nda
vermeye zorunlu tutuldu¤u vergi, KDV gibi harcamalar› ile infa¤›
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(sadakay›) gerçeklefltirdi¤ini düflünmek hata olur. Allah yolunda ya-
p›lan harcamalar gönül r›zas› sonucudur, ekonomik mecburiyetler,
zorla al›nmalar buna dahil edilemez. Kuran’›n mallar›m›zdan, Al-
lah’›n r›z›k olarak verdiklerinden harcamam›z› söyleyen birçok aye-
ti vard›r. Kuran’da cimrilik k›nanm›fl ve Allah’›n verdiklerinden yi-
ne Allah r›zas› için sarfetmemiz söylenmifltir. Kuran, özel mülkiye-
ti helal k›lm›fl, fakat Allah’›n tüm nimetlerin sahibi oldu¤u bilinci
ile kullar›n, Allah’›n verdiklerinden sarfederek sosyal adaleti sa¤la-
malar›n› istemifltir. Kuran bize yoksullar›n mal›m›zda hakk› oldu-
¤unu ö¤retmekte (70-Mearic Suresi 24,25) ve sadaka ile bizim yok-
sullar›n bu hakk›n› kendilerine teslim edip temizlendi¤imizi (zekat
verdi¤imizi) anlatmaktad›r.

Allah r›z›kta kiminizi kiminize üstün k›lm›flt›r. Üstün k›l›-
nanlar r›z›klar›n› ellerinin alt›ndakilere aktar›p onda eflit
hale gelmiyor. Allah’›n nimetini inkar m› ediyorlar?

16- Nahl Suresi 71

Ey iman edenler! Yahudi bilginlerinden ve rahiplerden bir-
ço¤u insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yerler ve Allah’›n yo-
lundan al›koyarlar. Alt›n› ve gümüflü biriktirip de Allah yo-
lunda harcamayanlar› korkunç bir azapla müjdele.

9- Tevbe Suresi 34

Mallar›n› Allah yolunda harcayacak kifli, mallar›n gerçek sahi-
binin Allah oldu¤unu unutmayacak, bu konudaki tüm Kuran ayet-
lerini göz önünde bulunduracak ve dinimizin çok önem verdi¤i bu
ibadeti gerçeklefltirecektir. Yukar›daki ayetlerden anlayabilece¤i-
miz gibi ideal olan herkes birbiriyle eflit seviyeye gelene kadar ver-
me faaliyetinin devam›d›r. Sosyal adalet dengesizli¤ini yaratan
h›rsla para y›¤ma al›flkanl›¤›, hiç hofl karfl›lanmamaktad›r. Ayr›ca
9-Tevbe Suresi 34. ayetindeki ifadeyi göz önünde bulundurarak
zekat›m›z›n, harcamalar›m›z›n sahtekar din adamlar›na gitmeme-
sine, onlar›n mal y›¤›c›l›¤›n›n arac› olmamas›na da dikkat etmeli-
yiz. Bu ibadette herkes kendi bütçesine göre elinden geleni yapa-
cakt›r.
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Genifl imkan› olan bu genifl imkan›ndan harcas›n. R›zk› k›-
s›tl› tutulan da Allah’›n kendisine verdi¤i kadar›yla versin.

65- Talak Suresi 7

Allah bu harcamalar›m›z›n gizli de, aç›k da olabilece¤ini söyle-
mekte, fakat gizli flekilde vermeyi üstün tutmaktad›r.

... Kendilerine verdi¤imiz r›z›ktan gizli ve aç›k olarak infak
ederler(harcarlar)...

13- Ra’d Suresi 22

Sadakalar› aç›ktan verirseniz ne iyi, fakat gizleyip fakirlere
verirseniz, bu sizin için daha hay›rl›d›r.

2- Bakara Suresi 271

Bu harcamalar›n yap›lmas›nda Allah r›zas› d›fl›nda yollara sap›-
l›p, gösterifl yap›lmamas›, verilenin bafla kak›lmamas› da Kuran’da
geçer.

262- Mallar›n› Allah yolunda harcay›p, sonra da harcama-
lar›n peflinden bafla kak›p eziyet vermeyenlerin ödül-
leri Rableri kat›ndad›r. Onlara korku yoktur ve tasa-
lanmayacaklard›r onlar.

263- Güzel bir söz ve ba¤›fllama peflinden eziyet gelen bir
sadakadan daha hay›rl›d›r. Allah cömerttir, yumuflak
davranand›r.

264- Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmad›-
¤› halde insanlara gösterifl olsun diye mal›n› infak
eden (harcayan) kifli gibi sadakalar›n›z› bafla kakarak
ve eziyet ederek bofla ç›karmay›n.

2- Bakara Suresi 262,263,264

9- Tevbe Suresi 91 ve 92. ayetlerden harcayacak bir fley bula-
mayanlar›n üzerinde herhangi bir sorumluluk olmad›¤› anlafl›lmak-
tad›r. 2- Bakara Suresi 267. ayette ise düzgün mallardan harcama
yapmam›z, tiksinilecek fleyleri infak etmememiz anlat›l›r. Kuran
servet sahiplerine, mallar›nda fakirlerin hakk›n›n oldu¤unun, mal›n
gerçek sahibinin Allah oldu¤unun dersini verir.
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Uydurma din üretenler, Kuran’da olmayan zekat ölçülerinin
yan›nda, bir mal›n bir kiflide en az bir sene kalmas› flart›yla zekat ve-
rilmesi gerekti¤i gibi hükümler de getirmifllerdir. Oysa günümüzde
büyük holding sahiplerinin birço¤u bile paras›n› bir sene bir yerde
bekletmemekte, sürekli ifllerinde sermaye olarak döndürmektedir-
ler. Borçlu zekat veremez, mal üretiminde kullan›lan mallardan ze-
kat verilmez gibi Kuran’da olmayan prensipler düflünülürse; kre-
diyle ifl yapan holdingciler, üretim arac› fabrika olan fabrikatörler
hiç zekat vermeyecek, fakat çiftçi ürününü toplad›¤›nda bunun
1/10’unu, ev han›m› kolundaki bilezi¤in 1/40’›n› her sene zekat ola-
rak verecektir. Gelenekçilerin bir di¤er izah›na göre binek için ze-
kat verilmez. Bu izaha göre milyarl›k arabas› olanlar zekat verme-
yecek ama 10 kilo domates toplayan 1 kilosunu verecektir. Kuran’›n
verdi¤i esnekli¤in kald›r›lmas› hofl görülemeyece¤i gibi, Kuran’›n
bir farz›n›n uydurma izahlarla yok say›lmas› sonucunu do¤uracak
izahlar da hofl görülemez. Daha do¤rusu Kuran d›fl› olan›n, yani in-
sansal›n, Allah’tan olan ile kar›flt›r›lmas› asla hofl görülemez. Bu
gayretin sonucunda ortaya ç›kan rezalet tablosu ortadad›r. Kuran
di¤er konularda oldu¤u gibi, mallar›m›z› nas›l harcayaca¤›m›z› ve
kimlere yard›mlar yapmam›z gerekti¤ini de tam ve eksiksiz bir fle-
kilde aç›klam›flt›r.

Sevdi¤iniz fleylerden harcamad›kça asla iyili¤e eremezsi-
niz. Her ne harcarsan›z flüphesiz Allah onu bilir.

3- Ali ‹mran Suresi 92

KURAN’DAK‹ ORUÇ

Kuran-› Kerim’in Bakara Suresi’nin 183,184,185 ve 187 numa-
ral› dört ayetinde oruçla ilgili tüm bilgiler verilir. Bu dört ayeti in-
celeyen kifli oruçla ilgili bilmesi gereken her noktay› ö¤renir. Bu
ayetler flöyledir:
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183- Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekilerin üzerine
yaz›ld›¤› gibi, sizin de üzerinize yaz›ld›. Umulur ki
sak›n›rs›n›z.

184- Say›l› günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolculukta
olursa, tutamad›¤› günler say›s›nca baflka günlerde
tutar. Zorlukla dayananlar, fidye olarak bir yoksulu
doyurmal›d›r. Kim gönülden bir hay›r yaparsa, bu da
kendisi için hay›rl›d›r. Oruç tutman›z bilirseniz sizin
için daha hay›rl›d›r.

185- Ramazan ay› ki; insanlar› do¤ru yola ileten, apaç›k ve
ay›rt edici olan Kuran onda indirilmifltir. Öyleyse
sizden kim bu aya tan›k olursa, onda oruç tutsun.
Hasta ya da yolculukta olanlar tutamad›¤› gün say›-
s›nca di¤er günlerde. Allah sizin için kolayl›k ister,
zorluk istemez. Bu, say›y› tamamlaman›z, sizi do¤ru
yola iletti¤inden dolay› Allah’› yüceltmeniz içindir.
Umulur ki flükredersiniz.

187- Oruç gecesi kad›nlara yaklaflman›z helal k›l›nm›flt›r.
Onlar sizin giysiniz, siz de onlar›n giysilerisiniz. Al-
lah sizin benliklerinize yaz›k etmekte oldu¤unuzu
bilmifl, tevbelerinizi kabul edip, sizi ba¤›fllam›flt›r.
Art›k onlara yaklafl›n ve Allah’›n sizin için yazd›¤› fle-
yi aray›n. Tan yerinde beyaz iplikle siyah iplik ay›rt
edilinceye kadar yiyin için, sonra da orucu geceye
kadar tamamlay›n...

2- Bakara Suresi 183, 184, 185, 187

Arka arkaya gelen bu dört ayetten orucu ö¤reniyoruz. Bu ayet-
leri incelersek oruç hakk›ndaki tüm bilgiyi ö¤renmifl oluruz. Bu
ayetlerin de ›fl›¤›nda orucu flöyle de¤erlendirebiliriz:

1- Oruç Kuran’›n emretti¤i, üzerimize yaz›lm›fl bir farzd›r.(2-
Bakara Suresi 183)

2- Oruç Ramazan ay›nda tutulur.(2-Bakara Suresi 185) Rama-
zan Kuran’›n indirildi¤i ayd›r ve oruç bu ay›n günlerinde tutulur.
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Ramazan, Ay takviminin bir ay›d›r. Ay’›n hareketlerine göre belir-
lenir. Ay’›n görünmesiyle bafllayan bu ay›n bafllang›c›n› astrolojik
hesaplarla aylar, hatta seneler önce bilebiliriz. Günümüzde bu ay›n
bafllang›c›n› takvimlerle çok önceden ve çok rahat bir biçimde bil-
di¤imiz için Ay’› gözetlememize gerek kalmam›flt›r. Günümüzde
Ay ve Günefl tutulmas› gibi çok daha kritik gök olaylar› bile sene-
lerce önceden, hem de nereden en iyi gözlemlenebilece¤iyle bera-
ber bilinmektedir. Baz›lar› “Biz takvimlere itibar etmeyiz, Ay’› gö-
zetleriz, gök yüzünde Ay’› gördü¤ümüz zaman, Ramazan ay› bafl-
lar” demifllerdir. Üstelik Ay’› ilk görene ödüller de vaat edilince, ne
hikmetse her sene takvimden bir gün önce Ay’› gördü¤ünü iddia
edenler ç›km›fl ve Müslümanlar’›n kimi Ramazan ay›na bir gün ön-
ceden bafllam›fllard›r. Son zamanlarda bu hatan›n düzeltildi¤ini ve
astronomiye dayal› hesab›n geç de olsa baz›lar›nca da kabullenildi-
¤ini görüp seviniyoruz. Yoksa her sene Ay’›n görülmesinin müm-
kün olmad›¤› bir gecede Ay’›, ödül için bir gün önceden gördü¤ü-
nü iddia eden birinin ç›kmas› yine devam edecekti. ‹nflallah art›k bu
komediye son verilir ve bilimden yararlanman›n Allah’›n bir rah-
meti oldu¤u anlafl›l›r.

3-Hastal›k, ya da yolculuk sebebiyle oruç tutamayanlar tutama-
d›klar› günlerin say›s› kadar baflka günlerde oruç tutarlar.(2-Bakara
Suresi 184) Buna karfl›l›k orucunu kasten bozan›n arka arkaya 61
gün oruç tutmas› gerekti¤i uydurma hadis ve mezheplerin bir iza-
h›d›r, Kuran’da böyle bir izah geçmez. Kuran’da, hacla ilgili baz›
eksikliklerde orucun fidye olarak tutulmas› (2-Bakara Suresi 196),
yanl›fll›kla ölüme sebebiyet verip, köle affetme cezas›n› yerine geti-
remeyenlerin iki ay kesintisiz oruç tutmas› (4-Nisa Suresi 92), ye-
min bozanlar›n kefaret olarak oruç tutmas› (5-Maide Suresi 89),
hacda avlanma yasa¤›n› çi¤neyenin kefaret olarak oruç tutmas› (5-
Maide Suresi 95), han›mlar›n› cahiliye adetlerinde oldu¤u gibi ana-
s›, k›z kardefli gibi yak›n akrabas› ilan edip, boflanmaya kalkman›n
cezas› olan köle azad›n› yerine getiremeyenlerin, kesintisiz iki ay
oruç tutmas› geçer (58-Mücadele Suresi 4). Görüldü¤ü gibi Kuran,
baz› suçlar›n cezas›nda orucun, suçun dünyevi bir karfl›l›¤› olarak
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tutulmas›n› söyler. Tüm bu detaylar› veren Allah, orucun kasten
bozulmas›n›n iki ay kesintisiz oruç tutma gibi bir cezas› olsayd›, bu-
nu da aç›klard›. Madem ki aç›klamam›flt›r; böyle bir ceza yoktur.
Yukar›daki suçlar› incelersek, bu suçlardan kiminin oluflma ihtima-
li binde birden bile az bir ihtimaldir. ‹nsan hayat›nda olma ihtima-
li bu kadar az olan fleyleri aç›klayan Allah’›n, kiflilerin kasten oruç
bozmas› gibi olma ihtimali çok daha yüksek olan bir olay›n özel bir
cezas› olmas› gerekseydi, bunu aç›klamam›fl olmas› hiç mümkün
müdür?

4-Oruca zorlukla dayananlar bir yoksulu doyuracak kadar fidye
verirler.(2-Bakara Suresi 184) Baz› mezhepçiler “zorlukla dayan-
ma” ifadesini yafll›l›k, iyileflmeyen hastal›k gibi ifadelerle s›n›rlama-
ya çal›flm›fllard›r. Bu flekildeki yorumlar, Allah’›n ifadesini flahsi gö-
rüflle s›n›rlamaya çal›flman›n bir ürünüdür. E¤er gerekseydi Allah
kendisi bu s›n›rlamay› yapard›. Allah oruca zorlukla dayananlar›n,
bir yoksulu doyuracak flekilde fidye vermelerini öngörmüfl ve zor-
lukla dayanmaya bir kay›t getirmemifltir. Herkes 2-Bakara Suresi
186. ayetinde belirtildi¤i gibi Allah’›n bize yak›n oldu¤unu unutma-
dan de¤erlendirmesini yapacakt›r. 2-Bakara Suresi 185. ayetin so-
nundaki oruç tutman›n bizim için daha hay›rl› oldu¤u göz önünde
bulundurularak “zorlukla dayanma” ifadesi de¤erlendirilir. Yoksu-
lu doyurmak isteyenlerin, yoksulu neyle, ne kadar, kaç ö¤ün doyu-
racaklar› hususlar›n› belirlerken ayn› ayetteki “Gönülden hay›r ya-
pan›n kendisi için hay›rl› olaca¤›” ifadesini göz önünde bulundurul-
mas›nda fayda vard›r.

5-Orucun vakti tan yerinin a¤armas›yla bafllar. Bu vakitte (tan
yerinde) siyah ipli¤in beyaz iplikten ayr›lmas› ifadesi aç›klan›rken;
tan yerinde beyazl›¤›n, ufukta yatay uzanan bir ip gibi görülmesin-
den dolay›, tan yeri a¤armas›na ip dendi¤i söylenir. Ayr›ca kimileri
Arapça’daki “hayt(ip)” kelimesinin mecazen renk anlam›nda kulla-
n›ld›¤›n› söylerler. Bu aç›klamalarla ve “sizce” ifadesiyle, orucun
bafllang›ç vaktinin tan yerinin hemen bafl› de¤il, ayd›nl›k ve karan-
l›¤›n birbirinden seçilebildi¤i zaman oldu¤u söylenmifltir. fiimdiki
takvimlerde orucun bafllang›c› tedbiren tan yerinin hemen bafl› olan
ilk ›fl›k belirtileriyle bafllamaktad›r. Yani bu izahlara göre orucun
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bafllang›c›nda bir miktar daha esneklik oldu¤u düflünülebilir. Oru-
cun süresi geceye dek devam eder. Kuran’da günün gece ve gündüz
diye iki k›s›m oldu¤unu görüyoruz. Orucun bitifl zaman› gecenin
bafl› yani gündüzün sonudur.(2-Bakara Suresi 187)

6-Oruç gecesi kad›nlara yaklaflabilece¤imiz söylenir.(2-Bakara
Suresi 187) Yaklaflma kelimesi mecazi anlat›ml› bir kelimedir. Ka-
d›n erkek cinselli¤i için ayn› flekilde Türkçe’de de “beraber olma”
gibi deyimler kullan›lmakta, bu deyimle cinsel iliflki kastedilmekte-
dir. Yine 2-Bakara Suresi 187. ayette orucun bafllang›ç vaktine ka-
dar yiyebilece¤imiz ve içebilece¤imiz söylenir. Böylece orucu olufl-
turan üç unsur olan: 1- Yememe 2- ‹çmeme 3- Cinsel iliflkiye gir-
memenin, oruç vaktinde yerine getirilmesi anlafl›l›r. Belirtilen za-
man dilimi içinde bu üçünün yap›lmamas›yla oruç gerçekleflir. Oru-
cun bitifl vakti olan gecenin bafllang›c›ndan sonra bunlar serbesttir.
Kan vermenin, kusman›n, küfretmenin, kavga etmenin orucu boz-
du¤u fleklindeki izahlar uydurmad›r. Orucu oluflturan unsurlar bel-
lidir. Yeme, içme ve cinsel iliflki d›fl›nda hiçbir fley orucu bozmaz.

Görüldü¤ü gibi Kuran’›n anlatt›¤› oruç, Kuran’›n bu dört aye-
tinde aç›klanm›flt›r. Bu ayetler d›fl›nda oruçla ilgili izahlar gereksiz-
dir. Oruç ad›na ne anlafl›lacaksa bu dört ayetten anlafl›lmal›d›r.

KURAN’DAK‹ HAC

Kuran’daki Hac, 2-Bakara Suresi 158, 189, 196, 198,199, 200,
203; 3-Ali ‹mran Suresi 97; 5-Maide Suresi 1,2, 95, 96, 97; 9-Tev-
be Suresi 3; 22-Hac Suresi 25, 26, 27, 28, 29. ayetlerinden anlafl›l›r.
Bu ayetler bize Hac hakk›nda gerekli bilgiyi verecektir. Kuran’›n bu
ayetlerinin ›fl›¤›nda Hacc› flöyle özetleyebiliriz:

1-Hac kelimesine sözlüklerde “kastedilmek” anlam› verilir. Ku-
ransal bir terim olarak Hac, belli bir zaman diliminde belli ibadet-
leri de içeren Kabe’ye yap›lan bir ziyarettir. 3-Ali ‹mran Suresi 97.
ayetten Hacc›n yap›lmas›n›n gücü yeten kullar üzerinde Allah’›n bir
hakk› oldu¤unu ö¤reniyoruz. Ayetten Hacc›, gücü yetenlerin yapa-
ca¤› anlafl›l›r. Allah “gücü yetmek” deyimini aç›klamam›fl, bu deyi-
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min anlafl›lmas›n› bize b›rakm›flt›r. Mezhepler, “gücü yetmek” de-
yiminin anlam›n› k›s›tlamaya çal›flm›fllard›r. Allah’›n yapmad›¤› bir
s›n›rlama kabul edilemez, gerekseydi Allah bunu yapard›. Bu de-
yimden esir olmamak da, maddi güç yeterlili¤i de, sa¤l›ksal flartlar
da anlafl›labilir. Fakat her flartta, sa¤l›¤›n da, maddi gücün de hangi
ölçüde “güç yetirme” kavram›na dahil olup olmad›¤› izafi bir kav-
ramd›r. Kifliler, Allah’a kafl› sorumluluklar›n›, Allah’›n tüm flartlar›
ve düflünceleri bildi¤ini, vicdani kanaatlerden de mesul olduklar›n›
göz önünde bulundurup, “güç yetirme” kavram›n› en iyi flekilde de-
¤erlendirecek ve kendilerinin Hacca gitmeye güçlerinin yetip yet-
medi¤ine karar vereceklerdir.

2- Hac, ‹brahim Peygamber döneminden beri yap›lan bir iba-
dettir.(22-Hac Suresi 26,27) Kabe’de Hz. ‹brahim’in makam› ve
apaç›k deliller vard›r. (3-Ali ‹mran Suresi 97)

3- 2-Bakara Suresi 197. ayette Hacc›n bilinen aylarda oldu¤u
söylenir. Üstelik “aylar” fleklinde ço¤ul bir ifade kullan›l›r. Oysa
günümüzde hac›lar, Hacc›n k›sa bir süreye s›k›flt›r›lmas› yüzünden
kalabal›ktan birbirlerini ezmekte, birçok ölüm vakas› meydana gel-
mekte ve hac›lar periflan olmaktad›rlar. Hz. ‹brahim döneminden
beri uygulanan Hacc›n bilinen aylarda oldu¤u söylenir. Ayn› ilkba-
har denilince Mart, Nisan, May›s aylar›n›n anlafl›ld›¤› gibi, Hac ay-
lar›n›n da baflta bu flekilde anlafl›ld›¤›n› görüyoruz.

Hac aylar›n›n bilinen aylarda olmas›ndan kas›t, ayn› zamanda
bu aylar›n haram aylar olmas›ndand›r. Haram aylarda savaflmak ya-
sakt›r. Bu yasak Hac görevinin yerine getirilmesine olanak sa¤la-
maktad›r. Kabe’nin etraf›ndaki kavimler haram aylara riayet ede-
rek, Hac ibadetinin durmamas›n›, kendi çekiflmelerinin kiflileri
Hacdan al›koymamas›n› sa¤lamaktad›rlar. Hz. ‹brahim’den sonraki
nesillerdeki putperestler de Kabe’nin koruyucusu olarak kendileri-
ni görmüfller, haram aylar› bozarak da olsa k›smen uymufllard›r,
Hacc› bir ticaret kayna¤› olarak de¤erlendirmifller ve haram aylara
da ticaretlerini kurtaran bir unsur olarak riayet etmifllerdir. (8-En-
fal Suresi 34, 35’ten ortak koflanlar›n kendilerini Kabe’nin varisi
olarak görmelerini anlayabiliriz.) Haram aylardan bahseden 2-Ba-
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kara Suresi 194. ayetten iki ayet sonra Hacdan bahsedilmesinden,
2-Bakara Suresi 217’de haram aylarda savaflman›n büyük suç oldu-
¤unun vurgulanmas›ndan, Hacc›n yap›ld›¤› bölgedeki Mescid-i
Haram’a ulafl›lmas›n›n engellenmesinden bahsedilmesinden, 5-
Maide Suresi 2’de haram ay›n ve Hac ibadetindeki ihram›n beraber
an›lmas›ndan, yine ayn› sure 97. ayette haram aylar›n ve Hacda zi-
yaret edilen Kabe’nin beraber an›lmas›ndan bilinen Hac aylar›n›n
haram aylar oldu¤u anlafl›l›r. Zaten bu aylar›n haraml›¤› da Hacla
ilintilidir.

Tevbe Suresi’nin 2. ve 36. ayetlerinden ise bu aylar›n arka arka-
ya gelen dört ay oldu¤unu anl›yoruz. 2-Bakara Suresi 189. ayetten
bu dört ay›n Ay (kameri) takvimindeki “aylar” oldu¤unu anlar›z. Ya-
ni Hac art arda gelen dört ayda yap›lan bir ibadettir. Bu dört ay ay-
n› zamanda içinde savafl›lmas›n›n haram oldu¤u aylard›r. Bu aylar›n
ilki “Hac Ay’›” anlam›na gelen “Zilhicce”dir. (Hac bu ayla bafllad›¤›
için Hacc›n ilk ay›n›n ismi Arapça’da Hac Ay’› manas›na gelen Zil-
hicce’dir.) 9-Tevbe Suresi 3. ayette haram aylar›n ilk günü olan,
Hacc’›n da ilk gününe “Hac günü” isminin verilmesi bunu teyit et-
mektedir. Zilhicce ilk ay olunca Zilhicce’yi takip eden Muharrem,
Safer ve Rabiul Evvel di¤er hac aylar› olmaktad›r. Burada enteresan
ek bir delile de de¤inmek istiyoruz. Rabiul-Evvel Ay’› iki kelimeden
oluflan birleflik bir kelimedir. Rabiul kelimesi dört, Evvel kelimesi ise
ilk demektir. Bu aydan sonra Rabiul-Ahir Ay’› gelmektedir ki bu
ay›n ismi Sonraki Dördüncü demektir. Rabiul-Evvel Ay’› haram ay-
lar›n dördüncü ve sonuncu ay› oldu¤u için bu ismi alm›flt›r. Ay tak-
viminin ilk Ay’› Muharrem oldu¤u için, Rebiul-Ahir Ay’› takvim s›-
ras›ndaki dördüncü ayd›r. Bu da bu ay›n isminin neden sonraki
(Ahir) Dördüncü (Rabiul) oldu¤unu aç›klar. E¤er ki Rabiül-Evvel’in
haram aylar›n dördüncü ay› oldu¤u anlafl›lmazsa, Rabiul-Ahir’in ne-
den “sonraki” dördüncü anlam›na geldi¤i aç›klanamaz. Bu da haram
aylar›n Zilhicce (Hac Ay’›) ile bafllay›p, dördüncü ay olan Rabiul-Ev-
vel ile bitti¤ini bir kez daha kan›tlamaktad›r. Hac bu dört ayda yap›-
labilen bir ibadettir. ‹nsanlar›n birbirlerini ezip öldürmelerine yol
açan mezheplerin insanlar›n ölümüne yol açan Hacc› tek aya s›k›fl-
t›rma uygulamas› b›rak›l›p, Kuran’›n izahlar›na dönülmelidir. Kuran
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9-Tevbe Suresi 37. ayette haram aylarla oynanmas›n› kötü bir fiil
olarak takdim etmektedir. Ama ö¤üt alan nerede!

4- Hacda kavga, kötülü¤e sapma, efller aras›nda cinsel iliflki yok-
tur. (2-Bakara Suresi 197) Hac kiflinin davran›fllar›na dikkat etti¤i,
insanlarla bir araya geldi¤i bir ibadettir.

5- Hac ibadeti s›ras›nda kifli kendisine helal olan baz› fleyleri de
haram eder.(Efllerin cinsel iliflkiye girmemesi gibi) Buna ihram de-
nir. Hac›n›n ihramda olmas› budur. ‹hram›n sözlük manas›ndan
anlafl›lan da budur. Fakat günümüzde belli bir elbiseye de ihram ad›
verilerek bu elbisenin giyilmesi farzlaflt›r›lm›flt›r. Kuran’da sözlük
anlam› d›fl›nda baflka bir ihram anlafl›lmamaktad›r. E¤er Allah,
Hacda böyle bir elbisenin giyilmesini isteseydi, onun giyilmesi ge-
reken bir elbise oldu¤unu söyleyerek, flüpheye meydan vermeden
bunu aç›klard›. Böyle bir izah›n olmamas› ve bu kelimenin sözlük
manas›n›n, Kuran’daki anlat›mla tam örtüflmesi yüzünden ihram›n;
belli bir süre içinde, belli fleylerin yasaklanmas› d›fl›nda bir manas›
olmad›¤›n› anlar›z. ‹hram s›ras›nda yasak olan fleylerin biri de avd›r
(5-Maide Suresi 95). Bu av bir tek kara av›n› kapsar, hac›lar deniz
av›n› yiyebilirler ve yapabilirler.

6- Kim ihram s›ras›nda kara av› yasa¤›n› bilerek çi¤nerse, ceza-
s› öldürdü¤ü hayvan›n bir benzerini Kabe’ye varacak bir kurbanl›k
yapmas›d›r. Bu benzer kurban› adaletli iki kifli belirler. Av yasa¤›n›
çi¤neyen kifli bunun yerine yoksullar› doyurarak veya onun dengi
oruç tutarak bu yasa¤› çi¤nemesinin kefaretini yerine getirebilir.
(5- Maide Suresi 95)

7- Umre, ziyaret etmek demektir. Hacc›n belli dönemde yap›l-
mas›na karfl›l›k, umre her zaman yap›labilen bir ziyarettir. Hac da,
umre de Allah için tamamlanmal›d›r.(2-Bakara Suresi 196) Yani si-
yasi propagandalar, menfaatler, köfle dönmeler, halk› kand›rmalar
de¤il, Allah’›n r›zas› Hacc›n da, umrenin de flart› olmal›d›r. Bu iba-
detleri yapmalar› engellenenler kurban keser veya kestirirler. Kur-
ban yerine var›ncaya kadar bafllar trafl edilmez. Hasta ya da bafl›n-
dan rahats›z olan oruç tutarak, sadaka vererek ya da kurban keserek
fidye yoluna gider. Güvene kavufltu¤unda Hacca kadar umre yap-
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mak isteyen kolay›na gelen bir kurban› keser veya kestirir. Bunu
bulamayan ise üçü Hacda, yedisi döndü¤ünde olmak üzere on gün
oruç tutar.(Bu ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir.) Tüm
bunlar 2-Bakara Suresi 196. ayette geçer.

8- Kurbanlar›n üzerine Allah’›n ad› an›l›r ve bunlardan yoksul-
lara verilir ve yenir. (22-Hac Suresi 28) Hac ibadeti yap›l›rken kir-
lerden ar›n›lmal›, adaklar yerine getirilmelidir. (22-Hac Suresi 29)
Kirleri ar›nd›rmak genel bir ifade oldu¤undan birçok insan›n bulufl-
ma yeri olan Hacda, her türlü hijyen kural›na dikkat etmek iyi olur.
Mescid-i Haram’a saçlar›n k›salt›lm›fl, ya da trafl edilmifl olarak gi-
rilmesinden bahseden 48-Fetih Suresi 27. ayet de bu çerçevede de-
¤erlendirilebilir. Kabe’nin tavaf› (çevresinde yürünmesi) böylece
temiz bir flekilde yerine getirilecektir. (22- Hac Suresi 29) Kabe’nin
temiz tutulmas›, böylece Hac ibadetinin yap›ld›¤› yerin de temiz ol-
mas› iyi olur. (22-Hac Suresi 26)

9- Arafat’tan ayr›l›p topluca inilince Meflari Haram’da Allah’›
hat›rlamak (zikir) laz›md›r. Bu hat›rlama Allah’›n bize ö¤retti¤i fle-
kilde olmal›d›r. (2-Bakara Suresi 198) Allah’› nas›l hat›rlayaca¤›m›-
z› (zikredece¤imizi), Allah bize Kuran’da ö¤retti¤ine göre, bu hat›r-
lama faaliyeti de Kuran’a uygun olacakt›r.

10- Sonra insanlar›n topluca ak›n etti¤i yerden ak›n edilip Al-
lah’tan ba¤›fllanma dilenmelidir.(2-Bakara Suresi 199)

11- Gerekli ibadetler bitince Allah’› kuvvetli bir biçimde hat›r-
lamak (zikretmek) gerekir.(2-Bakara Suresi 200)

12- Say›l› günlerde Allah hat›rlan›r. ‹steyen iki gün içinde iflini
bitirir, isteyen daha genifl bir zamana iflini yayar. (2-Bakara Suresi
203)

13- Bakara Suresi 158. ayette Safa ile Merve’yi ziyaret etmenin
bir sak›ncas› olmad›¤› söylenir. Oysa Kuran’›n bu beyan›na karfl›n
bu iki tepenin aras›nda koflman›n farz oldu¤u mezhepçi uydurma-
c›lar taraf›ndan uydurulmufltur. Yafll›, sa¤l›ks›z birçok kifli farz ol-
mayan bu zorlukla karfl› karfl›ya getirilmifl, daha sonra bunlar›n pa-
ra karfl›l›¤› arabalar ve sedyelerle tafl›nmas› fleklinde yeni bir para
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kap›s›yla birilerinin cebi doldurulmufltur. Bu uydurman›n cep dol-
durma hedefi için yap›ld›¤› kanaatindeyiz. Bu ziyaret mecburi ol-
mayan bir ziyarettir. Fakat ayetin ifadesiyle bir sak›ncas› da yoktur.

14- fieytan tafllama diye bir faaliyetin Hacla hiç bir ilgisi yoktur.
Kiflilerin birbirini en çok ezdi¤i ve ölümlerin en çok oldu¤u yer,
Hac ibadetine sokuflturulan bu uydurman›n yap›lmaya çal›fl›ld›¤›
yerdir. Bu saçma uydurman›n at›lmas›, Hacc›n dört aya yay›lmas›
ve Safa ile Merve aras›nda koflturman›n farz olmad›¤›n›n gösteril-
mesiyle, yani Hac ibadetinin de Kuran’daki asl›na döndürülmesiy-
le, Hac insanlar› öldüren, periflan eden bir ibadet olmaktan ç›kacak-
t›r. Hacerül Esved denilen tafl›n etraf›nda yap›lan gariplikler ve bir
tafl› selamlamak için insanlar›n birbirlerini ezmesi de Kuran’da yok-
tur. Kad›n›n tek bafl›na Hacca gidemeyece¤i de, kad›n›n her türlü
seyahat haklar›n› k›s›tlayan, dine fatura edilmeye çal›fl›lan, ama din-
de yeri olmayan bir yaland›r. Hacda güzel koku sürülemeyece¤i, di-
kiflli elbise giyilmeyece¤i de Kuran’da yer almayan ifadelerdir.
Hacdan gelen veya baflka bir yerden gelen zemzem suyu, koku, tak-
ke, seccadenin özel sevaplar getirece¤i, kutsall›¤› fleklindeki izahlar
da hep uydurmad›r. Temel prensibimiz olan Kuran’›n izahlar›n›
bafl üstüne koymak, geri kalan izahlar› çöpe atmak, Kuran’a göre,
yani dine göre Hacc›n anlafl›lmas›n› sa¤layacakt›r.
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Kitab›m›z›n buraya kadar olan k›sm›nda dine yap›lan bir çok ila-
veyi nedenleri, niçinleri, nas›llar› gibi ayr›nt›lar›yla iflledik. Ki-

tab›m›z›n bu bölümünde ise dine yap›lan ilaveler nelerdir sorusuna
karfl›n 200 tane örnek ilaveyi aç›klamas›z olarak veriyoruz. Bu ilave-
lerin bir k›sm›n› detayl› bir biçimde daha önce gördük. Bu listedeki
örnek 200 tane ilaveyi görünce dinimize yap›lan ilavelerin boyutunu
daha da iyi anlayaca¤›z. Dine yap›lan ilaveler flu ya da bu kesim ta-
raf›ndan veya halktaki bat›l inançlar yüzünden din san›lm›fl veya din
olarak gösterilmifltir. Bu ilavelerin birço¤u toplum hayat›n› zorlaflt›-
r›c› mant›ks›z ilavelerdir. Fakat bu ilavelerin aras›nda topluma, sa¤-
l›¤a yararl› ifadeler de olabilir. Örne¤in diflleri misvakla temizlemek
sa¤l›k aç›s›ndan çok yararl› bir uygulama olabilir. Fakat Kuran’da ol-
mayan bir fleyi(bu örnekte misva¤›) bir sevap kayna¤›, dinin makbul
tuttu¤u bir ibadet gibi göstermek de hatad›r. Bu yüzden bu listede
gördü¤ünüz her fleyin yap›lmamas› gerekti¤ini sanmay›n. Kifliler
misvak kullanabilir, cübbe giyebilir, karides yemeyebilir, ama yeter
ki bunlar›n dinle bir ilgisi oldu¤unu iddia etmesinler. Kuran din ad›-
na her türlü detay› verir. Bunun d›fl›nda yap›lan her ilave din aç›s›n-
dan bir hatad›r. Kendimizce sa¤l›¤a yararl› bir çok uygulama sayabi-
liriz. Fakat bunlar› din yapmaya kalkarsak o zaman dine kendisinde
olmayan ilaveler yap›p dini dejenere etmifl oluruz.
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Kuran tek kaynakt›r. Yaln›z ve yaln›z Kuran diye niye ›srarla
tekrarlad›¤›m›z›, dine ilavelerin bir k›sm›n› kapsayan 200 örnekli bu
listeyi okuyunca daha da iyi anlayacaks›n›z. Bunun d›fl›ndaki dine
ilaveleri bulmada yöntemimiz bellidir. Kuran’dan delillendirilme-
yip sünnet, sevap, günah, mekruh, haram tipi izahlarla dinle iliflki-
lendirilmeye çal›fl›lan her fley ilavedir. fiimdi listemizi görelim.

BUNLAR KURAN’DA = D‹N’DE YOK

1- Kuran’›n tek bafl›na yetersiz oldu¤u iddias›

2- Hadislerin dinin kayna¤› olmas›

3- Mezhep alimlerinin fetvalar›yla helal haram belirlenmesi

4- Mezhep ç›kar›mlar›na göre dini uygulamalar›n yap›lmas›

5- Mezhepleri dinle eflitlemek

6- Kuran’› musiki kitab› gibi anlamadan okumak

7- Kuran’› ölüler için okunan bir kitaba çevirmek

8- Peygamber’in hadislerle Kuran d›fl› hükümler oluflturmas›

9- Tüm canl›lar›n Peygamberimiz sayesinde yarat›lm›fl olmas›

10- Peygamberler’i yar›flt›rma, Peygamberimiz’i en üstün Pey-
gamber ilan etmek

11- Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayat›n› bile takli-
de kalkmak

12- Kuran eksiktir, detaylar baflka kitaplardad›r demek

13- Baz› kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve
mezarlar›nda anormal sayg› gösterileri yapmak

14- Tarikat fleyhlerini ilahlaflt›rmak

15- Tarikatlardaki rab›ta gibi uygulamalar

16- Bir tek Sünniler’in veya bir tek fiiiler’in Cennetlik oldu¤u-
nu iddia etmek
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17- Yahudi ve H›ristiyanlar’›n hepsini Cehennemlik ilan etmek

18- Dine Arap geleneklerini sokmak

19- fiahsi görüfllerine uydurmak için dini reformla de¤ifltirme-
ye kalk›flmak

20- Kuran d›fl›nda Peygamber’in sünneti bafll›¤›yla ayr› hüküm-
ler oluflturmak

21- Ço¤unlu¤un her zaman do¤ru oldu¤unu savunmak

22- Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin do¤rulu¤una
delil saymak

23- Hanefilik diye bir mezhep

24- fiafilik diye bir mezhep

25- Hanbelilik diye bir mezhep

26- Malikilik diye bir mezhep

27- Caferilik diye bir mezhep

28- Sünnilik, fiiilik veya herhangi bafll›kl› bir mezhep

29- Maturudiye, Eflariye veya itikadi herhangi bir mezhep

30- Mecelle diye bir kaynak

31- Akl› inkar etmek, taklitçili¤i üstün tutmak

32- Bilim düflmanl›¤›

33- Sanat düflmanl›¤›

34- Buhari diye bir hadis kitab›na uymak

35- Müslim diye bir hadis kitab›na uymak

36- Kütübü Sitte veya baflka hadis kitaplar›na uymak

37- Peygamberimiz’in d›fl›nda dinimizin kutsal kiflileri

38- Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslü-
man) hangisine uyarsak uyal›m do¤ruya eriflece¤imiz iddia-
s›

39- Baflörtüsü takmak
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40- Peçe takmak

41- Haremlik-selaml›k uygulamas›

42- Kad›n›n tek bafl›na seyahat edememesi

43- Kad›n›n, erke¤in tüm vücudu irinle kapl› olsa, o vücudu ya-
layarak temizlese, yine de erke¤in hakk›n› ödeyemeyece¤i
düflüncesi

44- Allah’tan baflkas›na secde edilseydi, kad›n›n kocas›na secde
etmesinin gerekece¤i iddias›

45- Kad›n›n yönetici, devlet baflkan› olamayaca¤›

46- Kad›n›n yöneticileri seçme hakk›n›n olmad›¤›

47- Kad›n›n sesinin erkek taraf›ndan duyulmamas› gerekti¤i

48- Kad›n›n Cuma namaz›n› k›lmamas›

49- Kad›n›n aybafl›l›yken namaz k›lmamas›, oruç tutmamas›,
Kuran okumamas›, camiye girmemesi

50- Kad›nlar› çarflaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek

51- Kad›nla erke¤in el s›k›flma yasa¤›

52- Kad›n›n kalkt›¤› yere so¤umadan oturulamayaca¤›

53- Kad›n›n kapal› bir yerde, erkekle bafl bafla kalmas›n›n ha-
ram olmas›

54- Kad›n›n, köpek ve domuzla beraber namaz› bozan unsur-
lardan olmas›

55- Kad›nlar›n ço¤unun Cehennemlik olmas›

56- Kad›nlar›n flerli olmas›

57- Kad›nlar›n eksik ak›ll› olmas›

58- Kad›nlara evde hapisvari hayat yaflatmak

59- Kad›nlar›n kocas› d›fl›nda erkeklerin duyaca¤› koku s›kma-
s›n›n haram oldu¤u

60- Kad›nlar›n makyaj yapamayaca¤›

61- Kad›n›n kocas›na her iflte itaatinin farzlaflt›r›lmas›
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62- Kad›n›n kocas›n›n cinsel ça¤r›s›na her seferinde cevap ver-
mesinin mecburi olmas›

63- fiahitlikte, bir erkek eflittir iki kad›n ilkesinin uygulanmas›

64- Kad›n›n ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanma-
s›

65- Zina edenin tafllanarak öldürülmesi

66- Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok oldu¤u

67- Maymunlar›n bile zina edenleri öldürdü¤üne dair izahlar

68- Erkeklerin alt›n takmas›n›n haram olmas›

69- Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olmas›

70- Yemekte alt›n, gümüfl tak›mlar›n kullan›lmas›n›n yasak olu-
flu

71- Heykel yasa¤›

72- Resim yasa¤›

73- Satranc›n yasak oluflu

74- Müzik enstrümanlar› ve müzik ile ilgili yasaklar

75- Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaflt›r›lmas›

76- At, eflek, vahfli hayvan etlerinin haramlaflt›r›lmas›

77- Böbrek ve koç yumurtas›n›n mekruh s›n›f›na sokulup, yen-
mesinin çirkin gösterilmesi

78- Sigaran›n mekruh olmas› veya haramlaflt›r›lmas›

79- Mekruh diye haramlardan ayr› yasaklar listesi ve üç mekruh
eflittir bir haram izah›

80- Cinsel iliflkinin örtü alt›nda olmas›n›n gereklili¤i

81- Efllerin cinsel iliflki esnas›nda bile birbirlerinin cinsel or-
ganlar›na bakamayaca¤›

82- Mastürbasyonun yasaklanmas›

83- Do¤um kontrolünün yasaklanmas›
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84- Y›kan›rken bile kiflinin cinsel organ›n›n aç›kta olmamas›
gerekti¤i, meleklerden utanmas› gerekti¤i, pefltemalle y›-
kanmak gerekti¤i

85- Erkeklerin sünnet olmas›

86- Kad›nlar›n sünnet olmas›

87- Sakal b›rakman›n sevapl›¤›

88- Sakal kesmenin haram olmas›

89- Saçlar› ortadan ay›rmada sünnet sevab› arama

90- Saçlar› ya¤laman›n sevapl›¤›

91- Saçlara, sakala k›na yakman›n sevapl›¤›

92- Erkeklerin sürme çekmesinin sevapl›¤›

93- Yüzü koyun yatman›n fleytan ifli olmas›

94- Yer yata¤›nda yatmak

95- Sa¤ ayakla evden ç›kmak, eve girmek, yata¤a girmek

96- Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek

97- Tuvalet temizli¤inin suyla olmas›n› farzlaflt›rmak

98- Oturarak küçük tuvalet yapmak

99- Tuvaletin k›bleye karfl› yap›lmas›n›n haram olmas›

100- Sol elle yenenleri fleytan›n yemesi

101- Sar›k sarmak

102- Misvak kullanmak

103- Cübbe giymek

104- Entari giymek

105- fialvar giymek

106- Beyaz, yeflil, siyah renkli giysilerde sevap aramak

107- Sar›, k›rm›z› renkler giymemek

108- Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevab› aramak

109- Yeme¤i yer sofras›nda yemek
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110- Yeme¤i ayn› kaptan yemek

111- Elle, üç parmakla yemek

112- Suyu üç yudumda içmek

113- Suyu oturarak içmek

114- Yeme¤in bitiminde parmaklar› yalayarak temizlemede
sünnet sevab› aramak

115- Alkollü koku sürmemek

116- Kolonya kullanmamak

117- Kara köpekleri öldürmek

118- Köpekleri eve sokmay› yasaklamak

119- Geceleri aynalar› kapamak

120- Kuran’la veya Kuran’s›z büyü yapmak

121- Muska yazmak, tafl›mak

122- Kuran’› üfürük kitab› gibi kullanmak

123- Isl›k çalman›n fleytan ifli olmas›

124- Tahtaya vurmaktan, nazar boncu¤undan hay›r beklemek

125- Falc›lar›, cincileri dindar hoca sanmak

126- Ramazan ve Kurban bayramlar›

127- Merdiven alt›ndan geçmemek, kara kediyi, kara köpe¤i
u¤ursuz saymak, kurflun dökmek

128- Çamafl›r› belli günlerde y›kaman›n, cinsel iliflkiye belli
günlerde girmenin gereklili¤ini iddia etmek

129- Mevlit

130- Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak

131- Kabir azab› ile ilgili hikayeler, kabir azab›n›n kendisi

132- S›rat köprüsünün k›ldan ince oldu¤u, kesilen kurban üze-
rinde s›rat›n geçilece¤i izahlar›

133- Üzerine idrar s›çratan›n en çok kabir azab› çekecek kifli ol-
mas›
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134- Ölünün yerine oruç tutmak

135- Ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek

136- Ölünün arkas›ndan a¤lay›nca ölüye azap olmas›

137- K›yametin saati hakk›nda aç›klamalar

138- Mehdi

139- Deccal

140- Dabbenin fil kulakl›, h›nz›r gözlü, öküz bafll› oldu¤u

141- ‹sa’n›n yeniden yeryüzüne gelece¤i

142- Yecüc ve Mecüc’ün Türkler olmas›

143- Irkç›l›k, Arap ›rk›n› üstün görmek

144- Yecüc ve Mecüc’ün yerin alt›nda bir kar›fll›k adamlar ol-
mas›

145- Kuran’da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaflt›rmak

146- Kuran’da geçmeyen rekat say›lar›n› farzlaflt›rmak

147- Namaz›n yaln›z Arapça k›l›nmas› gerekti¤ini iddia etmek

148- Namaz› kad›n›n k›ld›ramamas›

149- Rüku ve secdede hep ayn› fleyleri söylemenin gereklili¤i

150- Fatiha Suresi’ni her rekatta okumay› farzlaflt›rmak

151- Namazdaki son oturuflu farzlaflt›rmak

152- Namaz›n farz›, sünneti, vacibi gibi ayr›mlar listesi

153- Namazda el ba¤lama fleklini, ayaklar›n kaç santim arakl›k-
larla duraca¤›n› belirlemek

154- Orucu kasten bozan›n iki ay kesintisiz oruç tutmas› gerek-
ti¤ini söylemek

155- Teravih namaz›, bayram namaz›

156- Hacc› birkaç güne s›k›flt›r›p insanlar› periflan etmek

157- Hacda fleytan tafllamak

158- Kurban bayram›nda kurban kesmek
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159- Belli haramlar›n Hacdan sonra bafllad›¤› düflüncesi

160- Zemzem suyunda, okunmufl fleker, tuz gibi maddelerde
sevap aramak

161- Zekata 1/40’l›k ölçü getirmek

162- Deveye, koyuna tar›m ürünlerinin her birine ayr› ayr› ze-
kat ölçüsü getirme

163- Abdesti, tuvaleti yapma d›fl›nda baflka fleylerin de bozdu¤u
iddias›

164- Boy abdestini cinsel iliflki d›fl›nda baflka fleylerin bozdu¤u
iddias›

165- Abdestin s›ras›n› farzlaflt›rma

166- Abdestte ve boy abdestinde a¤›z burun çalkalamay› farz-
laflt›rma

167- Abdestte aya¤›n topuklarla beraber y›kanmas› gerekti¤i

168- Boy abdestinde önce sa¤, sonra sol tarafa üçer defa su dök-
mek gibi teferruatlar getirmek

169- Abdestin, boy abdestinin namaz d›fl›nda Kuran okumak
için de mecbur tutulmas›

170- Boy abdestsiz at›lan her ad›mda günah olmas›

171- Difl dolgusu olanlar›n abdest ve boy abdestinin geçersiz
olmas›

172- Dövmesi olanlar›n abdestinin ve boy abdestinin geçersiz
olmas›

173- Deprem ve selde ölenlerin flehit olmas›

174- Kar›n a¤r›s›ndan ölenlerin flehit olmas›

175- Dünya’n›n öküz ve bal›k üstünde oldu¤u

176- Depremin bu bal›¤›n sallanmas› sonucu oldu¤u

177- Ay’a gidilemeyece¤i

178- Günefl’in bat›fl›n›n, Günefl’in secde etmek için kaybolmas›
olarak aç›klanmas›
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179- Günefl ve Ay tutulmalar›n›n, Günefl ve Ay’›n kulplu araba-
larla çekilmeleri olarak tan›mlanmas›

180- Bo¤a, aslan, kartal suretinde meleklerin var oldu¤u iddia-
s›

181- Cebrail’in 600 kanad›na iliflkin aç›klamalar

182- Allah’›n Cennette bald›r›n› açmas›

183- Allah’›n Peygamber’in s›rt›na dokunmas›

184- Allah’›n özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalafl-
mas›

185- Allah’›n Peygamber’le s›k› bir pazarl›k sonucu namaz› elli
vakitten, befl vakite indirmeye raz› oldu¤u

186- Halifelik müessesesi

187- Saltanat, halk›n siyasi otoriteye kullaflt›r›lmas›

188- Cami imam›, müezzini gibi s›n›flar

189- Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek
kutsallaflt›rmak

190- Darül harp iddias›yla terör yapmak

191- Darül harp iddias›yla kendi d›fl›ndakileri soymak,haklar›n›
çi¤nemek

192- Namaz k›lmayan› öldürmek veya dövmek

193- Orucu zorla tutturma, tutmayan› dövme

194- Makyajl› aç›k kad›nlar› dövmek, makyaj› yasaklamak

195- Müslümanl›¤› b›rakanlar› öldürmek

196- Mezhebini de¤ifltirenlere, b›rakanlara sopa cezas› uygula-
mak

197- S›rf ganimet için fetihlere kalk›flmak

198- ‹çki içenleri dövmek

199- Bask›yla dini yaflatmak

200- Dinimize ‹slam d›fl›nda fleriat gibi, mezhep isimleri gibi
isimler takmak
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Bundan bir önceki bölümde dine ilavelerin 200 örne¤ini gördük.
Onlar dinde olmayanlard›. Peki dinde neler var? Kitab›m›z›n

bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek verece¤iz. Kuran’da ne var-
sa din odur. Din eflittir Kuran. Biz verece¤imiz 200 örnekle Ku-
ran’dan nelerin anlafl›ld›¤›n› göstermeye çal›flaca¤›z. Size tavsiyemiz
iyi bir Kuran çevirisinden dinde neler oldu¤unu, Kuran okuyarak
ö¤renmeye çal›flman›zd›r. Bunu yaparken bir iki tane Kuran çeviri-
sinden karfl›laflt›rmal› olarak okursan›z daha da iyi olur. E¤er flüphe-
lendi¤iniz, anlamad›¤›n›z bir bölüm olursa Kuran’›n Arapça orjina-
linden bakt›r›lmas› gerekti¤ini unutmay›n. Piyasadaki Kuran çeviri-
lerinin zamanla daha iyilerinin yap›laca¤›na inan›yoruz. Ayr›ca bu
konuda, Kuran ayetlerini konular›na göre ay›ran kitaplardan da ya-
rarlanabilirsiniz. ‹nsan yorumlar›, gelenekler, uydurmalar at›l›nca ve
Kuran tek kaynak kabul edilince gerçek din ortaya ç›kacakt›r.

BUNLAR KURAN’DA = D‹N’DE VAR

1- Allah’›n varl›¤› ve birli¤i

2- Allah’a efller koflmadan iman etmek

38. BÖLÜM
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3- Allah’›n merhameti, cömertli¤i ve affedicili¤i

4- Allah’› hem sevmek, hem de Allah’tan korkmak

5- Allah’›n her fleyin yarat›c›s› oldu¤u

6- Allah’›n yarat›l›fl› devam ettirmesi ve kontrol etmesi

7- Allah’›n her fleyi görücü, bilici, iflitici oldu¤u

8- Allah’›n tüm eksikliklerden ar›nm›fl oldu¤u

9- Allah’›n ezeli ve ebedi oldu¤u

10- Allah’›n do¤mad›¤› ve do¤urulmad›¤›

11- Allah’›n yüceli¤i ve ululu¤u

12- Övgülerin Allah için olmas›

13- Allah’›n daima üstün ve galip oldu¤u

14- Allah’›n r›z›klar›, flifalar› vermesi

15- Allah’›n vaadinin do¤rulu¤u

16- Allah’›n yaflatan, öldüren, dirilten olmas›

17- Allah’›n flafl›rmad›¤›, unutmad›¤›

18- Allah’›n en güzel isimlerin, s›fatlar›n sahibi olmas›

19- Allah’›n iman edenleri sevmesi

20- Allah’›n en güzel flekilde, tüm detaylar› anlatt›¤›

21- Allah’›n dini oluflturan tek otorite olmas›

22- Allah’›n kitab› Kuran’›n her fleyi aç›klad›¤›

23- Kuran’›n din ad›na her fleyi kapsad›¤›

24- Kuran’› Allah’›n korudu¤u

25- Kuran’›n çeliflkisiz bir kitap oluflu

26- Kuran’›n eksiksiz oluflu

27- Kuran’›n hat›rlatma, rehber, rahmet oluflu
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28- Kuran’›n do¤ru yola iletmesi

29- Kuran’›n detayl› oldu¤u

30- Kuran’› ince ince düflünmenin gereklili¤i

31- Kuran okumak

32- Allah’› çok anmak

33- S›rf Allah r›zas› için ibadet etmek

34- Gerçek dostun bir tek Allah olmas›

35- Allah’a s›¤›nmak, Allah’a dua etmek

36- Peygamberler’in tümüne iman etmek

37- Peygamberimiz’i çok sevmek

38- Peygamberimiz’in bir tek Kuran ile hüküm verdi¤i

39- Peygamberimiz’in son Peygamber oluflu

40- Peygamberimiz’in, Allah’›n vahyetmedi¤i bir fleyi Allah’a
isnat etmeyece¤i

41- Namaz k›lmak ve namazda süreklilik

42- K›yam, rüku, secde etmek

43- K›bleye dönmek

44- Namaz k›lmak için abdest almak

45- Cinsel iliflkiye girilmiflse önce y›kan›p, sonra namaz k›lmak

46- Su bulamayan›n toprakla teyemmüm etmesi

47- Namazda huflunun önemi

48- Namaz›n vakitleri

49- Cuma (toplant›) namaz›

50- Namaz› gösterifl amac›yla k›lmamak

51- Namazda Allah’› anmak

52- Namazdan sonra Allah’› anmak
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53- Ramazan ay›nda oruç tutmak

54- Orucu yeme, içme ve cinsel iliflki yasa¤›n›n oluflturmas›

55- Orucun bafllang›ç ve bitifl zamanlar›

56- Oruç tutmaya güç yetiremeyenin ne yapmas› gerekti¤i

57- Mallar› Allah r›zas› için sarf etmek

58- Bu sarfiyatta mallar› yetime, yolda kalm›fla, fakire, yak›nla-
ra vermek

59- Verilenleri bafla kakmamak

60- Gönülden severek vermek

61- Hacca gitmek

62- Hacda Allah’› anmak

63- Hacda kirlerden ar›nmak, adaklar› yerine getirmek

64- Hacc› ve umreyi Allah için tamamlamak

65- Hacda cinsel iliflki, kavga, sapk›nl›k yasa¤›

66- ‹hraml›yken avlanmamak (Hacda)

67- ‹hraml›yken avlanma yasa¤›n› çi¤neyenin ne yapmas› ge-
rekti¤i (Hacda)

68- Uygun olan› emretmek

69- Uygun olmayandan al›koymak

70- Allah r›zas› için mücadele etmek

71- Gere¤inde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak

72- Kuran’›n rehberli¤inde mücadele etmek

73- K›nayan›n k›namas›ndan korkmamak

74- Riba yasa¤›

75- Tart›da, ölçüde hile yapmamak

76- Adaletsizlik yapmamak
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77- ‹sraf etmemek

78- Cimri olmamak

79- Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezas›

80- H›rs›zl›k yapmamak, h›rs›zl›k yapan›n cezas›

81- Fitne ç›karmamak, fitne ç›karman›n cezas›

82- Zina etmemek, zina edenin cezas›

83- Han›mlara zina iftiras› etmemek, bunun cezas›

84- Lezbiyenlik, homoseksüellik yasa¤›, bunlar›n cezas›

85- Büyünün k›nanmas›

86- fieytandan Allah’a s›¤›nmak

87- fieytan› dost edinmemek

88- fieytan›n düflman›m›z oldu¤u

89- fieytan›n kuruntular, vesveseler vermesi

90- fieytandan korkmaya gerek olmad›¤›

91- Yaln›zca Allah’a yönelmek

92- Duay› için için yalvararak yapmak

93- Allah’tan ba¤›fllanma dilemek

94- Allah’tan ümidi kesmemek

95- Günahlara hemen tövbe etmek

96- Sab›rl› olmak

97- Sab›rda yar›flmak

98- Bilgimizin olmad›¤› bir konuda tart›flmamak

99- Körü körüne, bilmedi¤imiz bir fleyin ard›nca gitmemek

100- Anlaflmalara uymak

101- Yemini bozmamak
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102- Yemini bozman›n kefareti

103- Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak

104- Yak›nlar›n aleyhine bile olsa adaletten flaflmamak

105- fiahsi kin yüzünden adaletten sapmamak

106- Hoflgörülü ve ba¤›fllay›c› olmak

107- Yetimlerin mallar›n› kendilerine vermek

108- Yetimlere güzellikle davranmak

109- Yetimleri itip kakmamak

110- Dünya hayat›na aldanmamak

111- As›l hedefin Allah’›n r›zas› olmas›

112- Hayat›n Allah r›zas› için yaflanmas›

113- Allah’a karfl› aczini bilmek

114- Güç ve imkana de¤il, sadece Allah’a güvenip dayanmak

115- Allah’›n ayetlerine gönülden boyun e¤mek

116- Allah istemeden hiçbir fleyin olmayaca¤›n› bilmek

117- Münaf›klar›n (ikiyüzlülerin) detayl› tarifi

118- ‹nananlarla edilen alaylar›n anlat›m›

119- ‹nananlara nefret duyanlar›n anlat›m›

120- Fitnenin k›nanmas›

121- Kibrin k›nanmas›

122- Nankörlü¤ün k›nanmas›

123- Akl›n› çal›flt›rmayan›n k›nanmas›

124- Akl›n› çal›flt›rmayan›n pisli¤e bataca¤›

125- Do¤ruyu ço¤unlukta araman›n hata olaca¤›

126- Atalar›n› üzerinde buldu¤una inanman›n, gerçe¤i bulmada
bir metot olamayaca¤›
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127- Akl› kullanmadan taklitçi olman›n hata oldu¤u

128- Hamr›n (sarhoflluk verici madde veya flarap) fleytan ifli bir
pislik olmas›

129- Tap›lmak için dikilen tafllar›n fleytan ifli bir pislik olmas›

130- Fal oklar›n›n fleytan ifli birer pislik olmas›

131- K›yamete inanmak

132- K›yametin dehfletli manzaras›n›n anlat›m›

133- Cennet’in varl›¤›

134- Cennet’teki güzel nimetlerin tarifi

135- Cehennem’in varl›¤›

136- Cehennem’deki azab›n tarifi

137- Cennet ve Cehennem’in sonsuzlu¤u

138- Cennet ve Cehennem’i göz önünde bulundurarak yafla-
mak

139- Allah’›n r›zas›n›n Cennet’ten de önemli olmas›

140- Bizi ilk defa Yaratan’a, yeniden yaratman›n çok kolay ol-
mas›

141- Allah’›n elçi göndermeden azap etmeyece¤i

142- Allah’›n kendisine ortak koflulmas›n› ba¤›fllamayaca¤›, bu-
nun d›fl›nda diledi¤i günah› diledi¤ine ba¤›fllayaca¤›

143- Cennetliklerin mutlu, Cehennemliklerin piflman olaca¤›

144- Cennet’te yorgunluk, b›kk›nl›k olmayaca¤›

145- Din adam› diye gözükenlerin bir k›sm›n›n insanlar›n mal-
lar›n› haks›zl›kla yedi¤inin anlat›m›

146- Din adamlar›n›n ve Peygamberlerin Rablefltirilmesinin
örnekleri

147- Hz. Musa’n›n Peygamberli¤i ve ona Tevrat’›n verilmesi
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148- Hz. ‹sa’n›n Peygamberli¤i ve ona ‹ncil’in verilmesi

149- Hz. Davud’un Peygamberli¤i ve ona Zebur’un verilmesi

150- Kuran’da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Pey-
gamber’in oldu¤u

151- Hz. Adem ve hakk›nda anlat›m

152- Hz. Nuh ve hakk›nda anlat›m

153- Hz. ‹brahim ve hakk›nda anlat›m

154- Hz. Süleyman ve hakk›nda anlat›m

155- Hz. Musa’n›n Firavun’la olan mücadelesi

156- Hz. ‹sa ve annesi Meryem’in k›ssalar›

157- Hz. Yusuf’un k›ssas› ve rüyalar› yorumlamas›

158- Hz. Yakup’tan bahsedilmesi

159- Hz. ‹smail ve Hz. ‹shak’tan bahsedilmesi

160- Zülkarneyn’den, Lokman’dan anlat›mlar

161- Peygamberler’in karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar

162- Bu s›k›nt›lara ra¤men Peygamberler’in mücadelesi

163- Peygamber’in babas› veya o¤lu olman›n bile kimseyi kur-
tarmayaca¤›

164- Peygamberler’i inkar eden kavimlerin dünyada da cezalan-
d›r›lmalar›

165- Anne ve babaya iyi davranmak

166- Allah’›n yaratt›klar›n› incelemek, düflünmek

167- Allah’›n gökteki, yerdeki sanatlar›n› araflt›rmak, incelemek

168- Lefl, kan, domuz eti ve Allah’tan baflkas› ad›na kesilenleri
yememek

169- Allah’›n helal etti¤i r›z›klar› haram etmemek
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170- Günah›n aç›¤›ndan da, gizlisinden de kaç›nmak

171- Allah’a yönelenlerle beraber olmak

172- Parçalan›p ayr›lmamak

173- Allah’›n yolunda kurflunla kaynat›lm›fl binalar gibi olmak

174- Sald›rgan olmamak

175- Sald›rganlarla Allah yolunda çarp›flmak

176- Sald›rana sald›rd›¤› flekil ve ölçülerde sald›rmak

177- Güzel düflünüp, güzel ifller yapmak

178- Emanetleri hak edene, becerikli kiflilere vermek

179- Yönetimde dayan›flmay› esas almak

180- Kendi kendini hesaba çekmek

181- Selama ayn›yla, ya da daha güzeliyle karfl›l›k vermek

182- Sapk›n kiflilerden gelen haberi incelemeye tabi tutmak

183- ‹man edenlerin aras›ndaki çekiflmeleri gidermek

184- ‹man edenlerin kardeflli¤i

185- Dinde f›rkalara (mezheplere) bölünmemek

186- Dinde bask›, zorlama olmad›¤›

187- Tan›kl›¤› gizlememek

188- Gevflememek, inananlar›n üstün oldu¤unu bilmek

189- Mal ve çocuklar›n Allah’› anmada engel olmamas›

190- Gerçek hayat›n ahiret hayat› olmas›

191- Balda flifa oldu¤u

192- Matemati¤e dikkat çekilmesi

193- Zaman›n izafili¤inin anlat›m›

194- Uzay›n geniflledi¤inin anlat›m›
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195- Güneflin, dünyan›n, ay›n hareket etti¤i

196- ‹ki ayr› suyun birleflmesine ra¤men sular›n kar›flmamas›

197- Rüzgarlar›n afl›lay›c› özelli¤inin anlat›m›

198- Fay hatlar›na dikkat çekilmesi

199- Gö¤ün korunmufl bir tavan gibi olmas›

200-Her fleyin bir ölçüsünün oldu¤u
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Kitab›m›z›n bafl›ndan beri Kuran’›n her fleyi aç›klad›¤›n›, gerek-
li her türlü detay› verdi¤ini görüyoruz. Yine kitab›m›z›n ba-

fl›ndan beri sanki Kuran’›n aç›klamalar› yetersizmifl, Kuran din ad›-
na her konuyu kapsamazm›fl gibi Kuran’da yer almayan birçok hük-
mün Kuran d›fl› kaynaklarca dinsellefltirildi¤ini ve dinde en büyük
tahribat›n böyle yap›ld›¤›n› gördük. Kitab›m›z›n bu bölümünde 20
tane örnek soruyu inceleyerek Kuran’da geçmeyen bir konuda so-
ru sorulursa, bu sorunun cevab›n›n nas›l verilece¤ini göstermeye
çal›flaca¤›z.

fiu noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Her dini yasak kötü-
dür, yap›lmamas› gerekir. Fakat her kötü gördü¤ümüz fley dinen
yasak de¤ildir. H›rs›zl›k yapmak, Allah’a karfl› nankörlük Kuran’da
yasaklanm›flt›r; bu yüzden bunlar kötüdür ve bunlar› yapmamam›z
gerekir. Sigara içmenin, saçlar› mora boyatman›n da isabetli davra-
n›fllar olmad›¤› kanaatindeyiz. Fakat bunlar dinen sak›ncal›d›r, ha-
ramd›r, mekruhtur diyemeyiz. Be¤enmedi¤imiz bu davran›fllar› di-
ni etiketle çirkin göstermeye çal›flamay›z. Kendi öngörümüz isabet-
li bile olsa, kendi öngörümüzle vard›¤›m›z kanaatleri dinsellefltire-
meyiz. Bu fiilleri kötü, yap›lmamas› gereken fiiller olarak görebili-
riz. Fakat bunlar› din ad›na yasaklamaya kalkarsak büyük bir hata
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yapm›fl oluruz. Her haram, her günah bize mesuliyet yükler ve ahi-
rette hesap vermemizi gerektirir. Örne¤in nankör kifli, h›rs›z kifli
ahirette bu davran›fllar›ndan dolay› hesap vereceklerdir. Fakat siga-
ra içmenin veya saçlar› mora boyatman›n dinen sak›ncal› oldu¤unu
ve ahirette cezas› oldu¤unu iddia edemeyiz. Allah, rahmeti sebebiy-
le haramlar›, yasaklar› s›n›rl› tutmufltur. Yap›lmamas› iyi olacak bir-
çok fleyi de haramlaflt›rmam›fl, yasaklamam›flt›r. Akl› ermeyen gele-
nekçiler ise Allah’›n rahmetinin bir sonucu olan bu uygulamay› an-
lamam›fl; Allah dinini tamamlamay› unutmufl gibi Allah’›n dinine
ilaveler yapm›fllard›r. Bu arada flunu da bilmeliyiz ki örnek verdi¤i-
miz saç› mora boyatmay› ve sigara içmeyi dini etiketle kötü göster-
mek ne kadar hatal›ysa, ayn› flekilde “Dinde saç› mora boyatmak
var”, “Dinde sigara içmek var” gibi ters bir mant›kla dinin yasakla-
mad›klar›n›, dinin tavsiye ettikleri gibi göstermek de çok büyük ve
çok tekrarlanan bir hatad›r (21. Bölümdeki kad›n konusunun çok
efllilik ile ilgili k›sm›nda da ayn› mant›¤› örneklerle anlatt›k).

Ey iman edenler! Size aç›kland›¤›nda hoflunuza gitmeye-
cek fleyleri sormay›n. Kuran indirildi¤i zaman sorarsan›z
size aç›klan›r. Allah onlar› affetmifltir. Allah ba¤›fllay›c›d›r,
yumuflak davranand›r.

5- Maide Suresi 101

Ayette görüldü¤ü gibi Kuran’da aç›klanmayan her fley Allah’›n
affettikleri kapsam›ndad›r, her ne olursa olsun... Birçok davran›fl›n
dinen serbest olmas› s›rf dinin bu davran›fl hakk›nda izah getirme-
mesindendir. Ayetin bafl›ndan anlayaca¤›m›z gibi birçok sorunun
cevab›n› Allah verseydi, Allah’›n o konudaki tavr› yasaklay›c› olabi-
lirdi. Fakat Allah, e¤er aç›klama yapsayd› ilave hüküm getirebilece-
¤i bir konuda, aç›klama yapmamas›n›, bizim o konudaki serbestiye-
timiz için yeterli görmektedir. Bu yüzden Allah ayette “Allah onla-
r› affetmifltir” demektedir. Nihayet ayetin sonundan Allah’›n bu
tavr›n›n Allah’›n kullar›na karfl› ba¤›fllay›c›l›¤›n›n ve yumuflak dav-
ranmas›n›n sonucu oldu¤unu anl›yoruz. Bu yüzden defalarca tek-
rarlayarak diyoruz ki; her ne olursa olsun, her ne olursa olsun, her
ne olursa olsun e¤er Kuran’daki bir izahla temellendirilemiyorsa bu
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helal, haram, sünnet, farz, mekruh veya her ne oldu¤u iddia edili-
yorsa bu fley din d›fl› bir fleydir, dini alanla hiçbir ilgisi yoktur. Kim-
se Allah’›n rahmetini s›n›rlamaya, Allah’›n Kuran’da kolay oldu¤u-
nu söyledi¤i dini zorlaflt›rmaya kalkmas›n. Kimse kendi kafas›ndaki
do¤rular›n, bin y›l› aflk›n bir zaman diliminde, apayr› kültür ve çev-
relerde yaflayan tüm insanlar için de do¤ru oldu¤unu iddia etmesin.
Dine yap›lan bu ilaveler ve yasaklar dini teferruatlaflt›rm›fl, kiflileri
dinin özünden uzaklaflt›rm›flt›r. Namazda ayaklar›n aras›n›n kaç
parmak olaca¤›n›, hangi ayakla hangi ifle bafllanaca¤›n›, sakal›n bo-
yunu ayarlamaya çal›flanlar; Allah’›n as›l istediklerine, teferruatla
u¤raflmaktan, yeterli dikkati yöneltememifllerdir. fiimdi 20 örne¤i-
mizi inceleyelim ve Kuran’da yer almayan konulardaki sorulara na-
s›l cevap verilebilece¤ini görelim.

1. SORU: Kurban bayram›nda kurban kesmek gerekir mi? Bu
ibadet vacip midir?

CEVAP:Kuran’da kurban bayram› diye bir bayramdan da, böy-
le bir bayramda kurban kesmekten de bahsedilmez. Kuran’da geç-
meyen bir uygulama ne farz, ne vacip, ne de sünnet diye dinsellefl-
tirilemez.

2. SORU: Kravat giymenin hükmü nedir? H›ristiyanlar’a ben-
zemek oldu¤u için günah olur mu?

CEVAP: Kuran’da ne erke¤e, ne kad›na üniforma gibi bir k›ya-
fet tarif edilmez. Demek ki; kravat da, flapka da ..., hepsi de giyilir.
Kuran’da H›ristiyanlar’a benzemek bafll›¤›yla bir yasaklar listesi
geçmez. H›ristiyanlar gibi y›lbafl› kutlayan, hindi kesen, kravat gi-
yen, anneler günü kutlayan›n bunlar› yapmas›nda dini hiçbir engel
yoktur. (Bunlar› yapman›n kendi geleneklerimiz, strateji aç›s›ndan
do¤ru veya yanl›fl oldu¤u ayr› konudur, bizim konumuz de¤ildir.)
H›ristiyanlar gibi giyinmenin günah oldu¤unu söyleyenler, olma-
yan bir günah› uydururken kendileri, baz› H›ristiyanlar gibi; evliya-
lar›n›, din adamlar›n› afl›r› bir flekilde yüceltmekte, böylelikle Hris-
tiyanlar’a benzemememiz gereken as›l konuda benzemektedirler.

3. SORU: Gebe suyu ile abdest al›n›r m›?
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CEVAP: Kuran abdest almak için y›kanmaktan bahseder. Y›-
kanmak ise normal su ile olur. Böyle mant›ks›z sorular soranlara il-
gili abdest ayetini söylemek yeterlidir. Gerisini kendileri anlas›nlar.
Baz› insanlar anlamak yerine anlamamaya çal›flmaktad›rlar. Allah
abdesti anlatm›fl, e¤er su yoksa toprakla teyemmüm gibi bir detay›
da vermifltir. Ne yaz›k ki örne¤ini verdi¤imiz bu soru sözde ciddi
din kitaplar›n›n(!) aç›klamaya çal›flt›¤› bir sorudur.

4. SORU: Kuran’a göre meclis, baflbakan ve cumhurbaflkan›n-
dan oluflan bir sistem olabilir mi?

CEVAP: Kuran yönetim konusunda uzun detaylar vermez. Ki-
flilere böylece zaman, flartlar, nüfus yo¤unlu¤u ve di¤er etkenlere
uygun bir idare oluflturma flans› verilir. Kuran emanetin ehline ve-
rilmesi gibi, dan›flma olmas› gibi genel prensipler verir. Meclisli,
baflbakanl›, cumhurbaflkanl› bu sistem de, yar› baflkanl›k sistemi de,
tam baflkanl›k sistemi de, daha baflka sistemler de Kuran’a göre ola-
bilir. Çünkü bunlar Kuran’›n bu genel prensiplerine uygun olabile-
cek sistemlerdir. Tüm bu sistemlerde halk, oyunu do¤ru kullan›rsa
yönetim gibi önemli bir emanet ehline verilir. E¤er ki bizim be¤en-
di¤imiz modelin aksine bir fley Kuran’da yoksa, o model dinin ta
kendisi olmasa da uygulanabilir demektir.

5. SORU: Namazda ellerim nas›l durmal›?

CEVAP: Kuran’da namazda eller flöyle dursun diye bir izah
yoktur. Yani ister ellerini göbe¤inin üstüne ba¤la, ister yana sark›t,
ister havaya kald›r.

6. SORU: Tuvaleti oturarak yapmak dinen daha m› makbul?

CEVAP: Dinimiz yani Kuran, tuvaleti nas›l yapmam›z gerekti-
¤ini söylemez. Dileyen oturarak tuvaletini yapar. Dileyen ayakta
yapar.

7. SORU: ‹pek gömlek giyilebilir mi?

CEVAP: Kuran’da erke¤in de, kad›n›n da ipek gömlek giyme-
sine engel hiçbir izah yoktur. ‹steyen ipek gömlek de giyebilir, ipek
pantolon da, ipek çorap da...
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8. SORU: Kad›nlar makyaj yapabilir mi?

CEVAP: Kuran’da kad›n›n makyaj yapmas›yla ilgili hiçbir izah
yoktur. Dileyen herkes makyaj yapabilir.

9. SORU: Sünnet olmak dini bir zorunluluk mudur?

CEVAP: Kuran’da sünnet olmak diye bir fley geçmez. Tevrat’ta
sünnet olmak geçer. Allah dileseydi Kuran’da da sünnet olmam›z›
belirtir, bizim dinimizin de bir mecburiyeti yapabilirdi. Yani iste-
yen sünnet olur, isteyen olmaz. Dinimizde ne sünnet olun diye bir
izah vard›r, ne de olmay›n diye. Geleneksel ‹slam’›n adetleri dinsel-
lefltirmesi ile sünnet dinselleflmifltir. Gerçi uydurmalarla dolu ha-
dislerin içinde kad›nlar›n da sünnet olmas›n›n gereklili¤i vard›r ama
bu izah halka pek aç›klanmamaktad›r. Sünnet adeti öyle bir dinsel-
leflmifltir ki neredeyse Allah’›n varl›¤›na imandan sonra dinin ikinci
flart› gibi alg›lanm›flt›r. Sa¤l›¤a yararl› oldu¤una kanaat getiren,
sünnet olur, istemeyen olmaz. Sünnet dinimizin ne bir hükmüdür,
ne de alameti farikas›d›r.

10. SORU: Dövme yap›labilir mi?

CEVAP: Kuran’da dövme ile ilgili hiçbir izah geçmez. E¤er
dövmenin alt›na su geçmez, o zaman da boy abdesti olmaz izah›n›
birisi yaparsa, flunu bilmelidir ki dövme derinin üstünü kaplamaz,
içine ifller. Ayr›ca Kuran’da gusül abdesti diye bahsedilen genel bir
y›kanmad›r. “Toplu i¤ne bafl› kadar kuru yer kalmayacak” fleklinde
Kuran’da bir izah yoktur. O zaman minnac›k bir tükenmez kalem
çizi¤i olan›n da gusül abdesti kabul olmaz. K›sacas› Kuran’›n hiçbir
izah›ndan dövme yapman›n haram oldu¤u ç›kmaz. Boy abdestine
dinde olmayan detaylar ilave eden zihniyet dövmeyi de haramlaflt›r-
m›flt›r.

11. SORU: Hangi elle yemek yiyelim?

CEVAP: Kuran insanlar›n hangi elle yemelerinin gereklili¤ini,
hangisinin sevap oldu¤unu anlatmaz. Dileyen diledi¤i eliyle yeme-
¤ini yer.

12. SORU: Kad›n erkek el s›k›flabilir mi?
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CEVAP: Kuran’da kad›nla erke¤in el s›k›flmamas› gerekti¤ine
dair hiçbir izah yoktur. Demek ki kad›nla erkek el s›k›flabilirler.

13. SORU: Mastürbasyon yap›labilir mi?

CEVAP: Kuran’da cinsellikle ilgili haramlar aç›klanm›flt›r. Ör-
ne¤in zina, homoseksüellik, lezbiyenlik haramd›r. Mastürbasyon
hakk›nda Kuran’da bir yasak geçmez. Demek ki dileyen erkekler
de, kad›nlar da mastürbasyon yapabilir.

14. SORU: Do¤um kontrolü yapman›n dinen bir sak›ncas› var
m›?

CEVAP: Kuran’da do¤um kontrolü yapmay›n diye de, aileniz
çok kalabal›k olsun diye de bir izah geçmez. Dileyen çok çocuk yap-
maya çal›fl›r, dileyen hiç çocuk yapmamak için önlemini alabilir.

15. SORU: Ölünün arkas›ndan Kuran okunabilir mi?

CEVAP: Kuran her zaman okunabilir. Ölünün arkas›ndan da,
do¤umda da, ziyarette de, herhangi bir toplant›da da Kuran okuna-
bilir. Fakat ölünün arkas›ndan 1., 7., 40., 52. geceler gibi, yap›lma-
s› zaruri, kutlanmas› farz olan geceler yoktur. Bu gecelerde Kuran
okumak veya okutmak farz de¤ildir. Fakat bu, Kuran okunamaya-
ca¤› manas›na gelmez. Ölünün an›ld›¤› gecede Kuran okumak veya
okutmak elbette ki güzel bir anmad›r. Yeter ki Kuran s›rf Allah r›-
zas› için okunsun. Kuran’da olmayan bu merasimler farz gibi tak-
dim edilmesin.

16. SORU: Kusmak orucu bozar m›?

CEVAP: Kuran’da orucun 3 fleyden olufltu¤unu görüyoruz.
Yememe, içmeme ve cinsel iliflkiye girmeme. Bu üçünü belli bir za-
man diliminde yapmamakla oruç ibadeti gerçekleflir. Kuran’da kus-
mama diye dördüncü bir flart belirtilmedi¤ine göre, kusman›n
oruçla hiçbir alakas› yoktur.

17. SORU: Domuz postu kullan›l›r m›?

CEVAP: Kuran yenmesi haram olanlardan bahsederken do-
muz etinin yenmesinin haram oldu¤unu söyler. Kuran’›n hiçbir ye-
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rinde domuzun postu ile ilgili bir izah olmad›¤›na göre domuz pos-
tu kullan›lmaz diye bir izah ç›kmaz. Demek ki domuz postu kulla-
n›labilir.

18. SORU: Orucu hangi yiyecekle açmak daha sevapt›r?

CEVAP: Kuran’da orucu açman›n makbul oldu¤u yiyecek diye
bir fleyden bahsedilmez. Demek ki orucu açma noktas›nda her yiye-
cek eflittir.

19. SORU: Kar›m benden habersiz kaç kilometre uza¤a gide-
bilir?

CEVAP: Kuran bu konuda hiçbir izah getirmez. Demek ki ev-
li çiftler bu tarzdaki iç sorunlar›n› kendi içlerinde çözeceklerdir. Fa-
kat bu sorunlar›n› çözerken kendi görüfllerini, Kuran’da olmayan
uydurma izahlarla  din ad›na temellendirmemelidirler.

20. SORU: Dinimizde kandil geceleri var m›?

CEVAP: Kuran’da kutsal kandil geceleri diye bir kavram geç-
mez. Kuran’da sadece Kadir gecesinin faziletine dikkat çekilir. Bu-
nun d›fl›nda Kuran’da ne özel bir geceden bahsedilir, ne de bu özel
gecelere has özel ibadetlerden. ‹steyen Peygamberimiz’in do¤um
günü diye veya herhangi bir zafer günü diye bir günü elbette ki kut-
layabilir. Bu kutlamalarda namaz k›l›nmas›, Kuran okunmas› da çok
güzeldir. Fakat bu gecelerde falanca ibadeti yapan›n tüm günahla-
r›n›n af olaca¤› gibi uydurmalar tehlikelidir. Kadir gecesi d›fl›nda
hiçbir geceye özel bir vurgulama yoktur.
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BURAYA KADAR NE YAPTIK?

Kitab›m›z›n buraya kadarki bölümlerinde, gerçek dinin ortaya
ç›kmas› için dinin kayna¤›n›n ne oldu¤unun belirlenmesi ge-

rekti¤ini ortaya koyduk. Bu noktadan hareketle dinin kayna¤›n›n
s›rf Kuran oldu¤unu bizzat Kuran’›n kendisine baflvurarak göster-
dik. Yanl›fl anlafl›lmalara meydan vermemek için bu yöntemin bir
reform hareketi de¤il, dine yap›lan ilaveleri temizleme ve Kuran’›n
buyru¤unu yerine getirme hareketi oldu¤unu belirledik. Sonra di-
ne yap›lan ilavelerin baflta hadisler kullan›larak yap›ld›¤›n› tespit et-
tik ve hadislerin Peygamber’e yap›lan iftiralarla dolu oldu¤unu,
Peygamber’in Kuran d›fl› hadisleri dinsellefltirmek gibi bir hedefi-
nin olmad›¤›n› ve hadislerin usül, toplan›fl ve her yönüyle dinin
kayna¤› olmaya lay›k olmad›klar›n› gördük. Daha sonra hadislerin
hem Kuran’la, hem kendi aralar›nda, hem de mant›kla çelifltikleri-
ni, dine ilaveler yapt›klar›n›; bu yüzden hadislerin Kuran’la beraber
dinin kayna¤› olmaya lay›k olmad›klar›n› anlay›p, s›rf Kuran’›n di-
nin kayna¤› oldu¤u fikrini zihnimize iyice oturttuk. Bu mant›¤› pe-
kifltirmek için hadislerin niye uyduruldu¤unu, 4 Halife’nin hadisle-

40. BÖLÜM
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ri yazd›rtmad›¤›n›, en önemli hadis uydurucular›n›n ortaya konma-
s› gibi konular› da inceledik. Daha sonra dinin dejenerasyonunun
bafl sorumlusu gördü¤ümüz Emeviler’i ve Abbasiler’i inceleyerek
bu dejenerasyonun tarihi arka plan›n›, Kuran’›n dininin ve uyduru-
lan dinin neler oldu¤unu sergiledik... Dine en çok ilavenin Ku-
ran’da yer almayan konular› çözmeye kalkanlar taraf›ndan flahsi çö-
zümlerini dinsellefltirmek yoluyla yap›ld›¤›n› tespit ederek kitap bo-
yunca örnekledi¤imiz bu hatay› ayr› bir bölüm olarak bol örnekli
bir flekilde iflledik...

Böylece kitab›m›z›n sonuna geldik. ‹badetlerin ana dilde yap›l-
mas›n›n önemine binaen, kitab›m›z›n bu bölümünde ana dilde iba-
detin önemini bir kez daha vurgulayaca¤›z. Kuran’›n mucizevi yö-
nünü ve güvenilirli¤ini di¤er kitab›m›z “Kuran Hiç Tükenmeyen
Mucize”de göstermeye çal›flt›k. Sahte dinin ortaya ç›kmas› kadar
dinin tek kayna¤› olan Kuran’›n de¤erinin anlafl›lmas› da çok önem-
lidir. Böylece kifliler uydurma dini ellerinin tersiyle itip, daha son-
ra elleriyle Kuran’a s›ms›k› sar›lacaklard›r.

TÜRKÇE (ANA D‹LDE) ‹BADET

Kuran’›n ‹slam’›n›n yaflanmas› için yap›lmas› gereken en temel
faaliyet Kuran’›n, dini yaflayacak toplumun ana diline çevrilmesidir.
Kuran Arapça inmifltir ve orijinali Arapça’d›r. Fakat Kuran’a göre
Arapça, kutsal bir dil de¤ildir. Kuran, her kavme Peygamberler’in
gönderildi¤ini ve bu peygamberlerin kavimlerine kendi dillerinde
mesajlar getirdiklerini söyler. Tevrat Hz. Musa’n›n kavminin dilin-
dedir, ‹ncil de Hz. ‹sa’n›n kavminin dilindedir. Hz. Lut’un vahiyle-
ri kendi kavminin dilindedir, Hz. Nuh’unkiler de öyledir... Bu me-
sajlar› kutsal yapan Allah’tan indirilmifl olmalar›d›r ve bu mesajlar›n
hiçbiri Arapça de¤ildir. Allah’›n mesaj› Arapça yaz›labilece¤i gibi;
Allah’a, dine karfl›t sözler, putlara iltifatlar da Arapça yaz›labilir.
Arapça’y› Allah’›n özel dili, Cennet’in lisan›; Arapça harfleri Al-
lah’›n özel harfleri, Cennet’in harfleri gibi gösteren zihniyet dini
Araplar’›n tekeline sokmak isteyen Arap ›rkç›s›, mezhepçi zihniyet-
tir. Fussilet Suresi 44. ayetten Kuran’›n Arapça olmas›n›n sebebi-
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nin, Kuran’›n ilk olarak Arap toplumuna hitap etmesi oldu¤unu an-
l›yoruz. Kuran Allah’›n din gönderdi¤i her kavme kendi dilinde hi-
tap etme adetinden dolay› Arapça’d›r. Araplar’a dinlerinin yabanc›
dilde bildirilmesi saçma oldu¤u gibi, Türkler’e de kendi dilleri d›-
fl›nda bildirimde bulunmak saçmad›r. Türkler’e kendi dillerinde
bildirim ancak Kuran’›n çevirisi ile mümkündür.

Kuran’da geçen kelimeler, kavramlar Kuran’da geçmeden önce
de Araplar’›n kulland›¤› kelimeler, kavramlard›. Kuran Allah dedi-
¤inde neyi kastetti¤i, domuz dedi¤inde domuzun ne oldu¤u, miras
deyince miras›n ne oldu¤u, vasiyet deyince vasiyetin ne oldu¤u bi-
liniyordu. Kuran evvelden varolan kelimelerle geldi. Kuran’› oku-
yan bir kimse bu apaç›k gerçe¤i rahatça kavrar. Kutsal olan Arapça
veya kelimeler de¤il; Allah’›n bu kelimelerle, kavramlarla olufltur-
du¤u Kuran’d›r.

Arapça’y› kutsallaflt›r›p, dinin anlafl›lmadan yaflanmas›na sebep
olanlar›n düfltü¤ü komik durumun bir örne¤i flöyledir: “Arap Bede-
vi kad›nlar› ellerinde defler, yan›k sesle türküler söylüyorlard›. Tür-
külerin konusu da deve etinin lezzetiydi. Bu etin kebab›n›n, haflla-
mas›n›n, k›zartmas›n›n ne kadar lezzetli oldu¤u yan›k yan›k, makam
içinde anlat›l›yordu. Töreni tertipleyen Osmanl› Teflkilat› Mahsu-
sa Reisi Eflref Sencer Kuflçubafl› Bey bir de gördü ki, haz›r ol vazi-
yetinde olan Anadolu’nun aslan yap›l› Osmanc›k Taburu’nun erle-
rinden baz›lar›n›n Arapça deve eti kasidesini dinlerken göz yafllar›
fl›p›r fl›p›r daml›yordu. ‹yi Arapça bilen Eflref Bey flafl›rd›, bir ere:

- “O¤lum ne a¤l›yorsun?” diye sordu. Haz›r ol vaziyetindeki
Mehmetçik durumu de¤ifltirmeden cevap verdi:

- “Kumandan›m bak›n›z ne güzel Kuran okuyor...”

Bu saf, p›r›l p›r›l yürekli Anadolu çocu¤unun duygular› önünde
gözleri dolan Eflref Bey dayanam›yor:

-“O¤lum o bedevi kad›nlar› kendilerine da¤›t›lacak olan deve
etinin lezzetini anlatan kasideyi makamla okuyorlar, sil göz yafllar›-
n›...”(Cemal Kutay, Türkçe ‹badet, sayfa 61)
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TÜM KAV‹MLER‹N
D‹LLER‹N‹N YARATICISI ALLAH’TIR

Gelin ayr› dilleri, ayr› ›rklar› nas›l de¤erlendirece¤imizi Ku-
ran’›n ayd›nlat›c› ayetlerine baflvurup ö¤renelim.

Göklerin ve yerin yarat›lmas› ile dilleriniz ve renklerinizin
baflka oluflu O’nun delillerindendir. fiüphesiz bunda bilgi
sahipleri için deliller vard›r.

30- Rum Suresi 22

E¤er Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapard›, ancak bu
sizleri verdikleriyle s›namas› içindir. Tümünüzün dönüflü
Allah’ad›r.

5- Maide Suresi 48

Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekten ve bir difliden
yaratt›k. Birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabile-
ler yapt›k. Allah aç›s›ndan en üstün olan›n›z en çok sak›na-
n›n›zd›r.

49- Hucurat Suresi 13

Bu ayetleri örnek gösteren Cengiz Özak›nc› flunlar› söyler:
“Kuran’› benimsemifl bir kifli kendi bildi¤i dilden baflka bir dille,
kendi soyundan baflka bir soyla, kendi toplumundan baflka bir top-
lumla, kendi yaz›s›ndan baflka bir yaz›yla karfl›laflt›¤›nda bunlar›
Tanr›’n›n bir ürünü olarak görecek, bir üstünlük ya da afla¤›l›k duy-
gusuna kap›lmayacak, bunlar› tan›maya, anlamaya, ö¤renmeye giri-
flecektir. Daha aç›¤›n› söyleyelim: Kuran’a göre bir Müslüman
Arap, Türkler’in ulus olarak varl›¤›n›, dilini, yaz›s›n› ancak bir in-
celeme, araflt›rma, ö¤renme, yararlanma konusu edinebilir. Türk-
ler’in ulus olarak varl›¤›n› ortadan kald›rmaya, ya da eritmeye girifl-
mesi durumunda Tanr› kat›nda suçlu olacakt›r. Türkçe’yi at, Arap-
ça’y› kullan, ya da kendi yaz›n› at, Arap yaz›s›n› kullan diyemez.
Öteki uluslar› Araplaflt›rmaya yeltenemez. E¤er yeltenirse, bu giri-
flimi Tanr›’n›n buyruklar›na ayk›r› olur. Geçmiflte Tanr›’n›n buy-
ruklar›n› çi¤neyen pek çok Müslüman Arap, Müslüman Türk ç›k-
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m›fl, Türkler’in dilini, yaz›s›n› Araplaflt›rmaya giriflmifl ve bunu bel-
li oranda baflarm›fllard›r. Bundan 900 y›l önce kimi Arap, kimi Türk
kand›r›c› kifliler Tanr› ile Türkler’in aras›na dilden bir engel koy-
dular. Türkler’in Tanr›’ya Türkçe seslenmesinin Tanr›’y› k›zd›ra-
ca¤›n› söyleyerek, Türkler’i bu yalana inand›rd›lar. Türkler Tan-
r›’n›n yaln›zca Arapça seslenifllere ilgi gösterdi¤ine kand›r›ld›lar.
Tanr›’n›n yaln›zca Arapça dilekleri, yakar›lar› iflleme koydu¤unu
söyleyen bu tilkilere inanan Türkler a¤›zlar›n› Arapça sözcüklerle
açt›klar›nda, kullan›mdan düflürdükleri Türkçe sözcükleri peynir
gibi yitiren kargalar konumuna düflmüfl, dilleri bozulmufl, imgelem-
leri bulanm›fl, anlama, anlatma yetileri devingenli¤ini, dirili¤ini, tü-
retgenli¤ini tüketmifl durumdad›rlar.” (Cengiz Özak›nc›, Dil ve
Din, sayfa 120 ve 156)

Al›nt›lad›¤›m›z ayetlerden anlayaca¤›m›z gibi Arapça da, Türk-
çe de, ‹ngilizce de, Frans›zca da, tüm diller de Allah’›n iste¤iyle
oluflmufltur, tümü Allah’›n delilleridir. ‹nsanlar bu renklili¤i yok et-
meye de¤il, bu farkl›l›klar›n içinde kaynaflmaya, tan›flmaya çal›flma-
l›d›rlar. Her dil bir güzelliktir. Hiçbir dilin kutsall›¤› yoktur. Al-
lah’›n be¤endi¤i bu çeflitlili¤i uydurma kutsal etiketiyle yok edenler
Allah’›n kitab› Kuran ile çeliflmektedirler.

Allah, meleklere Hz. Adem’in üstünlü¤ünü aç›klarken, Hz.
Adem’e isimleri ö¤retmesine ve Hz. Adem’in isimlerle tan›mlama-
lar yapmas›na dikkat çekmektedir. ‹simlendirerek tan›mlama, keli-
melerle düflünme gibi dilin temel fonksiyonlar›, insan› üstün k›lan
özellikleridir. Hiç flüphesiz dilin bu tarz kullan›m›nda, ne söyledi-
¤inin bilincinde olma unsuru vard›r. Akl› iflletme faaliyeti kelime-
lerle isimlendirmenin sonucunda yap›lan bir faaliyettir. Kullan›lan
ak›l ise insan olman›n ay›rt edici özelli¤idir.

Kuran’›n herkesin anlad›¤› dilde, tercümesinden okunmas›n›n
önemini Prof. Dr. Beyza Bilgin de flu sözleriyle vurgulamaktad›r:
“Kuran’›n anlafl›lmas› esast›r ve vahiyler yoluyla tebli¤ ve yol göster-
me daima milletlerin konufltu¤u dilde yap›lm›flt›r. Öyleyse, milletin
fertleri, Allah’›n Kitab›’n› anlamak, ondaki haber ve ö¤ütlerden ya-
rarlanarak terbiye olmak, davran›fl gelifltirmek için, onu yabanc› dil-
de de¤il, konufltuklar› dilde ve anlayarak okuyacaklard›r. Böyle bir
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okuyufl temin edilmedikçe, Kuran belli bir zümrenin, bir az›nl›¤›n
elinde kald›kça, ondaki ilahi amaca yönelik yöntem etkinli¤inin ve
anlam zenginli¤inin meydana getirebilece¤i bütün geliflmelerden
mahrum kal›nacakt›r. Kuran’›n vahyolundu¤u dönemde, Arap ede-
biyat› ço¤unlu¤un ilgilendi¤i, zevk alarak izledi¤i bir aland›. Kuran,
fliirle nesrin birleflti¤i bir üslûpla, yeni konulardan söz ediyordu.

Kuran’› dinletmeyin. Kuran okundu¤unda gürültü yap›n,
belki bu yolla ona galabe edebilirsiniz.

(41 Fussilet 26)

Anlam›fllard› ki, Kuran dinlenir ve anlafl›l›rsa, onunla bafla ç›ka-
mayacaklard›r. Oysa geleneklerimizden gelen günümüzdeki okuyufl-
ta, musiki ile okuyufltan etkilenmekten söz edilebilir ama o fliirli üs-
lûp kullan›larak verilmifl olan haber ve ö¤ütlerden etkilenmekten söz
edilemez. Kuran’› inanarak, güvenerek, sevgi ile okuyan insanlar,
onu okurken, onda anlat›lanlar›, onu üslubu ile anlayarak okusalar,
bilgilenseler ve etkilenseler, duygular› o yönde aksa, o yönde içerik
kazansa, neler olabilir, kabiliyetli müminler onlar› nas›l kullan›r, bir
düflünülse! Güzel sanatlar›n bütün dallar›, fliir, roman, film, tiyatro,
müzik, estetik, gazete, dergi, radyo, televizyon gibi güçlü araçlar, on-
lar› kullanan inançl› insanlar›n belleklerinde yüksek fikirlerle seslen-
se, sevgiyi, güzelli¤i, temizli¤i, merhameti, adaleti, bar›fl› ve yard›m-
laflmay› ifadeye dökseler, ülkede ince bir ruh hali, bir yüksek terbiye,
bir bilgiseverlik, bir ayd›nlanma meydana gelmez mi? Meydana ge-
len bu ayd›nl›k d›fla vurmaz m›?! (1. Kuran Sempozyumu, sayfa 82)

OSMANLI DÖNEM‹NDE KURAN’IN YER‹

Allah dinde akledilmesini, ince ince düflünülmesini, araflt›r›lma-
s›n›, emirlerinin uygulanmas›n›, kitab›n›n rehber edinilmesini ister.
Kifliler Allah’›n kitab›n›n manas›n› bilmeden üzerinde nas›l inceden
inceye düflünebilirler? Kuran’›n kendi üzerinde ince ince düflünül-
mesiyle ilgili emirleri Kuran’›n manas› bilinmezse nas›l uygulana-
cakt›r? Sonuçta kifliler dini yaflamak için, dinle ilgili bilgileri anla-
d›klar› dilden duymak veya okumak zorundad›rlar. Geleneksel,
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mezhepçi ‹slamc›lar kendi din adamlar›n›n veya ilmihal kitaplar›n›n
Türkçe anlat›mlar›nda bir sak›nca görmemifllerdir. Onlar da herke-
sin Arapça ö¤renmesinin farz oldu¤unu savunmam›fllard›r. ‹lmihal
kitaplar›n›n, kendi ö¤retileri do¤rultusunda yetiflen müftülerin,
imamlar›n, fleyhlerin dini Türkçe olarak anlatmas›n› normal gören-
ler, Kuran’›n Türkçe’ye çevrilmesine karfl› ç›km›fllard›r. Amaç kifli
ile Allah aras›na din adamlar›n›n sokulmas› ve mezhep izahlar›yla
yetiflmifl din adamlar›n›n ve mezheplerin izahlar›n›n din diye sorgu-
lamas›z yutturulmas›d›r. Oysa dinin tek kayna¤› olan Kuran’›n çe-
virisi elde olunca kiflilerin Allah’›n dini ile uydurulan dini ay›rt et-
meleri mümkün olabilmektedir.

Kuran’›n ancak Cumhuriyet döneminden sonra çevrilebilmesi-
nin ve mezhepçi, gelenekçi gruplar›n buna direnifllerinin alt›ndaki
temel neden budur. Bunlar, dinin mezheplerin tekelinden ç›kmas›-
na ve uydurmalar›n sorgulanmas›na tahammül edememektedirler.
Kuran’›n ‹slam›n›n, Osmanl› tarihinde do¤ru dürüst ortaya ç›kma-
mas›n›n, ç›ksa da kökleflip yerleflmemesinin alt›ndaki temel sebebin
mevcut sistemin despotlu¤u ile beraber, bu çeviri yasa¤› oldu¤u ka-
naatindeyiz. Çevrilemeyen, Arapça’s›n›n bile matbaada bas›lmas›na
izin verilmeyen Kuran’›n ismi vard› ama kendisi ortada yoktu. “Çok
flanl›” diye nitelenen atalar›m›z ne yaz›k ki Kuran’› çevirtmediler.
Y›llarca günah dedikleri matbaan›n günah olmas›ndan vazgeçtikle-
rinde bile Kuran’›n matbaada bas›lmas›n›n günahl›¤› devam etti.
Hattatlar›n el yaz›s› ile ço¤altt›¤›, ender olarak baz› evlerde bulunan
Kuran ise bulundu¤u evlerde de bohçalar içinde sakland›. Bohçalar
aç›l›p okundu¤unda ise manas› için de¤il, melodisi için okundu.
Halk hiçbir konunun çözümü için Kuran’a müracaat edemedi. fiey-
hülislamlar, fleyhler, imamlar halka dini ö¤retti. Onlarsa dini Sün-
nilik mezhebiyle eflitleyen, Sünnili¤in halifesi olan padiflaha itaatli
kiflilerdi. Böylece Sünni mezhepçi görüfl kendini ayakta tutup, ken-
di devam›n› sa¤lad›.

Kuran tercüme edilemez iddias› yanl›flt›r. Kuran “Allah birdir”
diyor, tercüme ediyoruz; “Allah ba¤›fllay›c›d›r” diyor, tercüme edi-
yoruz; “Kuran her fleyi aç›klar” diyor, tercüme ediyoruz; “Hz. Mu-
sa’ya Tevrat verildi” diyor, tercüme ediyoruz; “Kan içilmez, domuz
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yenmez” diyor, tercüme ediyoruz. Bunlar›n hangisi anlafl›lm›yor?
Dillerde somut veya soyut kavramlar seslere dönüfltürülür, bu ses-
ler duyulunca o somut veya soyut kavram zihinde canland›r›l›p, ile-
tiflim sa¤lan›r. Dil bir iletiflim arac›d›r. Domuz kelimesini ele ala-
l›m. Domuzun Arapça’s› da, Türkçe’si de söylendi¤inde somut var-
l›k olan domuzun karfl›l›¤›d›r. fiimdi Arapça’daki domuz kelimesini,
Türkçe’ye çevirdi¤imizde bunun nesi anlafl›lmaz oluyor? ‹stiyorsa-
n›z domuz gibi somut de¤il, baflka soyut bir kavram› ele alal›m. Ör-
ne¤in Arapça’da “ba¤›fllay›c›” manas›na gelen “Gafur” kelimesini
ele alal›m. Arapça’da “Gafur” kelimesi g, a, f, u, r harflerinden olu-
flan bir titreflim oluflturur ve sesin bu titreflimleri soyut kavram ola-
rak “ba¤›fllay›c›l›¤›” ifade eder. E¤er Türkçe’ye bir çeviri yap›l›rsa
b, a, ¤, ›, fl, l, a, y, ›, c, › harflerinin titreflimlerinden oluflan “ba¤›fl-
lay›c›” kelimesi “Gafur”un yerini alacak ve bu da ayn› soyut kavra-
m› ifade edecektir.

Çeviride ortaya ç›kan baz› zorluklar, Arapça’dan Türkçe’ye çe-
virinin zorluklar›ndan ziyade, kavram›n Arapça’s›n›n neyi ifade et-
ti¤inin tart›flmas›ndan ortaya ç›kmaktad›r. Bu da bir çeviri sorunu
de¤il, anlafl›lma sorunudur. Araplar da bu sorunu Türkler kadar ya-
flarlar. Kuran’da anlat›lan Yahudiler’in dinlerindeki kelimelerin
yerlerini, manalar›n› kayd›rma e¤ilimi dinimizde de yaflanm›flt›r.
Kuran’›n kulland›¤› manadan farkl› bir flekilde kelimeyi kullanma
e¤ilimi, çeviriyle de¤il, anlafl›lmayla ilgili bir çözüm konusudur.
Bunun da bafl sorumlusu dini uydurma izahlar›yla bozmaya kalkan
zihniyetin, Kuran’›n kelimelerinin manas›n› kayd›rarak Kuran’›
kendi arzular›na uydurma çabalar›d›r. Kuran’da ayn› kelimenin
farkl› yerlerdeki kullan›m› gibi noktalar›n irdelenmesiyle çözülebi-
len bu sorun, istisnai baz› yerlerde ortaya ç›kar ve bahsetti¤imiz fle-
kilde titiz bir incelemeyle çözülebilir.

Türkler’in Arapça ibadeti birçok aç›dan hatal›d›r. Cengiz Öza-
k›nc› bu sak›ncalardan bir k›sm›n› flöyle aç›klamaktad›r: “...E¤er
Türkçe söylenirse Tanr› bu yakar›lar› iflleme koymaz, kesin sonuç al-
mak istiyorsan›z, bu dualar› Arapça yaz›n, söyleyin denilerek ö¤retil-
mektedir. Oysa bir Türk bu yakar›lar› Arapça’y› gere¤i gibi seslendi-
rerek yapamaz. Arap dilinde öyle sesler vard›r ki, bunlara bo¤az ses-
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leri denir, ancak Arap olanlar söyleyebilirler. ‹çinde böylesi Türk
g›rtla¤›na yabanc› sesler olan Arapça sözcükleri bir Türk söylemeye
kalk›flt›¤›nda, o sesi ç›kartamayaca¤› için, onu and›ran baflka bir ses
ç›kar›r. Bu durumda Arapça sözcü¤ün anlam› da de¤iflir. T›pk› “sev-
mek” ve “sövmek” sözcüklerinde oldu¤u gibi, Arapça’da da küçük bir
ses de¤iflimi anlam› tersine dönüfltürebilmektedir, çünkü bütün dil-
lerde oldu¤u gibi Arapça’da da böylesi yak›n sesli, ters anlaml› söz-
cükler vard›r. Bir Arap Türkçe konuflurken nas›l “sev” diyece¤i yer-
de “söv” diyebilirse, bunun gibi bir Türk de Tanr›’ya Arapça sesle-
neyim derken “fa¤fir lene(bizi yarg›la, koru)” diyece¤i yerde “fakfir
lene(bizimle iliflkini kes, bize boflver)” diyebilir. Çünkü Arapça’da
bulunan “¤” sesi çok özel bir sestir. Türk dilinde bu ses yoktur. Bir
Türk özel bir e¤itim almad›kça bu iki sözcü¤ün söyleniflini birbirine
kar›flt›racakt›r. Görülece¤i üzere Türk’ün Tanr›’ya kendi diliyle de-
¤il de seslendirmeyi beceremeyece¤i Arapça sözcüklerle yakarmas›,
her aç›dan yanl›flt›r.”(Cengiz Özak›nc›, Dil ve Din, sayfa 118)

SARHOfiVAR‹ NAMAZ

Kuran’da geçen; Kuran’› rehber edinmemiz, Kuran’›n üzerine
düflünmemiz ancak anlayaca¤›m›z dilde Kuran’› okumam›zla müm-
kündür. Namazda da gerçek manada Allah’a yönelmemiz ancak an-
lad›¤›m›z dilde ne söyledi¤imizi bilerek namaz k›lmam›zla mümkün-
dür. Namaz› anlamad›klar› kelimelerin tekrar›yla k›lanlar, namaz› bi-
tirdikten sonra bir an dursunlar ve kendilerine Allah’a ne kadar yö-
nelebildiklerini sorsunlar. Anlafl›lmayan kelimelerle namaz› k›lmakta
ve fark›nda olunmayan kelimeleri tekrardaki yarar ne olabilir? Al-
lah’›n istedi¤i flekilde akl› iflletmek, Allah’›n delilleri üzerinde düflün-
mek, Allah’tan günahlara ba¤›fllanma dilemek, ancak kiflinin ne söy-
ledi¤inin bilincinde olmas›yla mümkündür. Allah savaflta ve korku
zaman›nda bile namaz k›lmam›z› özel tedbirlere ba¤lay›p emreder.
Kuran’a göre kiflilerin namaz k›lmamalar› gereken tek durum vard›r;
o da kiflinin ne söyledi¤inin fark›nda olmayacak flekilde sarhofl oldu-
¤u durumdur. Ne söyledi¤inin fark›na varacak flekle gelen içkili kifli-
nin bile Kuran’a göre namaz k›lmas› gerekir.(Bak›n›z 4-Nisa Suresi
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43) fiimdi ne söyledi¤inin fark›nda olmadan namaz k›lan, anlam›n›
bilmedikleri sözlerle Allah’a dua edenler, bu ibadetlerinin Allah ka-
t›nda ne kadar makbul olabilece¤ini, Allah’›n iste¤ine bu ibadetlerin
ne kadar uyabilece¤ini düflünmek zorundad›rlar.

Ne yaz›kt›r ki ülkemizde dinci gazete diye bilinen gazeteler,
Kuran’›n anlafl›lmas›n›n gereksizli¤inin bafl savunucular›d›r. Örne-
¤in bir gazetenin “Bir Bilen” köflesinde flu izahlar yaz›lm›flt›r: “Hiç
kimseye Kuran tercümelerini tavsiye etmiyoruz... Kuran tercümesi
okumak fayda yerine zarar verir... Herkesin Kuran’› anlamas›n› tav-
siye etmek büyük sap›kl›kt›r... Kuran’› hiç okumay›p s›rf hay›r ve
bereket için evinde saklamak caiz ve sevapt›r... Anlamadan Kuran
okunmaz diyenler büyük sap›kt›r.” Bu yüksek tirajl› gazetenin iddi-
alar› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. Zaten Kuran’›n yüzy›llarca Türkçe’ye
çevrilmesini engelleyen hep bu kafad›r. Kuran’›n anlafl›lmas› için
çaba sarfedilmesi Allah’›n emridir. Öyle ki Kuran’›n s›rf anlamam›z
için kolaylaflt›r›ld›¤› Kuran’da geçmektedir. Kuran’› herkesin anla-
mas›n› tavsiye edenlere sap›k diyenler baflta Allah’›n bunu söyledi-
¤inden nas›l habersiz oluyorlar? Mezheplerinin hat›r› için Allah’a
bilerek veya bilmeyerek hakaret eden kafa kendisine “Bir Bilen”
ad›n› takm›fl. Bileni buysa, bilmeyeni nas›ld›r acaba! Böyle bilenler
oldukça, Müslümanlar’›n kendi d›fl›nda düflmanlar aramas›na hiç
gerek yok, kendisini “bilen Müslümanlar” ilan edenlerin zihniyeti
dine zaten en büyük zarar› vermektedir.

Türkler’i Arapça bilmeseler bile Arapça ibadet etmeye zorla-
mak, Allah’›n bizden manas›n› anlamad›¤›m›z ibadetler istedi¤ini
iddia etmek; Arapça’y› kutsallaflt›rman›n, dini mant›ks›zlaflt›rman›n
bir ürünüdür. Bildi¤imiz dilde Allah’a daha bilinçli, daha güzel bir
flekilde yönelebiliriz. Allah her dili bilmektedir.

SONUÇ OLARAK...

Kitab›n tümü boyunca Kuran d›fl› kaynaklar›n niye dinin kayna-
¤› olamayaca¤›n› gösterdik. Anlatt›¤›m›z, savundu¤umuz metot çok
aç›kt›r. Kuran’› elimize al›p, din diye ortaya at›lan tüm geri kalan›
kenara atmak. Israrla vurgulad›k ve yine vurguluyoruz. Kuran dine
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eflittir. Dinin %100’ünü Kuran oluflturur. Her kim olursa olsun hiç
kimsenin dine yani Kuran’a art› bir ilave, eksi bir eksiltme yapmas›
kabul edilemez. Maksad›m›z dinin, yani Kuran’›n, onun sahibi olan
Allah’›n tekeline girmesidir. Allah’›n tekelinde olana ortakl›k etme-
ye kalkmak, biraz da olsa kendi fikrini, gelene¤ini, flahsi görüflünü
dine sokuflturmak olacak fley de¤ildir. Allah’›n hüküm konusunda
hiçbir orta¤› yoktur. Kuran’a dönüfl hareketi her fleyden önce Allah
d›fl›nda hüküm koyucu b›rakmama hareketidir.

Dini belirleme ve dini anlama gayretinde temel prensibimiz
olan Kuran’›n dinin tek kayna¤› kabul edilmesinin, fikri ve prati¤i
ile tüm dinin bu yönteme göre flekillenmesinin, dinimizi bo¤mufl
olan yobazl›klar›n kapkara örtülerini dinimizin üstünden ve insan-
lar›n zihninden kald›rmada temel flart oldu¤u kanaatindeyiz. Ayr›ca
Kuran’›n emri olan bu temel prensibi yerine getirmek, dinci yobaz-
lar kadar popülist zihniyetlerin ve flahsi görüflünü dinsellefltirmek
isteyen menfaatçi zihniyetlerin de dini bozmas›n› önleyecektir. Ku-
ran’da aldat›c›lar›n insanlar› Allah’› kullanarak aldatt›klar› söylen-
mektedir. (Bak›n›z 35-Fat›r Suresi 5 ve 31-Lokman Suresi 33) K›-
sacas› Allah ad›na, din ad›na yap›lan konuflmalarda aldat›lma ihti-
malimizi hiç unutmamal› ve aldat›lmamak için din ad›na söylenen
her fleyi, dinin tek kayna¤› olan Kuran’›n süzgecinden geçirmeliyiz.

Kuran kendi tabirleriyle detaylar› veren kitab›m›zd›r, her fleyi
aç›klay›c›d›r, rahmettir, müjdedir, ›fl›kt›r, anlamam›z, uygulamam›z
için indirilmifl rehberimizdir. Elimizde Allah’›n böyle nitelendirdi-
¤i mucize kitab›m›z varken, niye baflka dini kaynaklar arayal›m?
Kuran her yaram›za merhem, her derdimize flifa, zihnimize ayd›n-
l›k, yolumuza rehber olacakt›r. Yeter ki biz Kuran’›, yaln›z ve yal-
n›z Kuran’› rehber edinelim. Unutmayal›m ki ahirette, Allah’›n
vahyi olan Kuran’dan sorumlu tutulaca¤›z.

43- Sana vahyedilene s›ms›k› sar›l. fiüphesiz sen dosdo¤ru
yol üzerindesin.

44- Ve flüphesiz O (Kuran) sana ve toplumuna bir hat›rlat-
mad›r. O’ndan sorumlu tutulacaks›n›z.

43- Zuhruf Suresi 43,44
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