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                                                     ÖNSÖZ 

 

                            Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın adıyla         

İnsanların  en  büyük  sorunları  yoksulluklar  ve  hastalıklar  değil,  

ALLAH’ı  inkar  etmek, şüphe etmek, imanlı olduğu halde imanı için 

çalışmayarak büyük günahlardan uzak durmamak ve hayırlı işler 

yapmamak, ALLAH’ın  yerine  Tanrıya inanarak  kitaplarını ve  

dinini inkar  etmek, Baba, oğul ve Kutsal Ruh diyerek ALLAH’a  

ortak  koşmak, uydurma Tanrılara, putlara tapmak, mürşid, hoca 

efendi sandığını ALLAH’ın  yerine koyarak  onun  Kurana uymayan   

sözlerini  onaylayıp kendine Rab edinmek, veya ayna rabıtası yaparak  

mürşidinden aldığı nurla   günahlarından  arınmak, ALLAH’ın 

yaptığı işlere tabiat olayları demek,  istekler için türbelere gitmek  ve  

ahireti  inkar  etmektir. Yoksulluklar  ve  hastalıklar  gelip geçici  

şeylerdir. Bu saydıklarım  bir  insan  için bu  dünyadaki  en  kötü  

şeylerdir. Çünkü  bunlar  insanı ebedi  mutsuzluğa  götürür. Mevlana  

diyor ki: ‘’Senin  üç  büyük  dostun  var. Bunlardan  ikisi  vefasız,  biri  

vefalı  dostlardır. Sen  öldüğün  zaman,  malın, mülkün  kapıdan  dahi  

çıkıp  mezarının  başına  gelemez. Dostlarınsa  mezarının  başına  

gelerek  buradan  öteye  geçemezler. Yaptığın  iyi  işler  ve  imanın  ise 

senin  gerçek  dostlarındır ve mezarına  girerek  ebediyete  kadar  

senden  ayrılmazlar’’. Malının  bir  kısmının  daha  şimdiden  

mezarına  girmesini,  seninle  ebediyete  kadar beraber olmasını  

istemez misin? Işık  damlaları  ve  Fütuhul  gayb  kitaplarını  yabancı  

dillere  çevir. Onları  dünyadaki  herkesin  okumasını gücünün  

yettiğince  sağla. İnternetten  mahrum  kişiler  için de  kitap  olarak  

bastır ve  onlara  hediye  et. Bilimle  ilgili  ayetler ve  Kurandaki  

büyük  günahlar  öğrencilerin  din  dersi  kitaplarında  mevcut  değil. 

Diyanet ve müftüler de bunları söylemiyor.Bu durum Devletin büyük 

bir hatası.Evrim teorisini yıkan mitokondiriyal d.n.a dahi 

öğretilmiyor.O devrin  bilgisiyle  bilinmesi  mümkün  olmayan bu  

ayetlerin öğrencilerin  din  dersi  kitaplarında da  okutulmasını  

sağlamak  ALLAH’a  yapılan  hizmetlerin  en  büyüğüdür. Her bilenin  

üzerinde  Hızır  gibi,  Hz.  Musadan da iyi  bilen biri   vardır. 

Bilenlerin  en  üstünü  ise ALLAH’tır.Yazdıklarımı eleştirenler beni 

mutlu eder. Yazdıklarım için ALLAH’a şükürler olsun.      

                                                                      M. FERDA  YAMANOĞLU                                              
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        KURANDA  EVREN,  GÜNEŞ  SİSTEMİ  VE   ATMOSFER  

NASIL   YAZILIR?  

                                

        -Kuranda   evren,  gökler  ve  yer(semavati  vel   ardı)   olarak  yazılır. Daha  yakın  

bir  dünya  göğü  anlatılmak  isteniyorsa,  örneğin   dünyadan  güneşe  kadar  olan 

mesafe, atmosfer ve manyetik alan  yada  güneş  sistemi  tekil  olan  Arapçadaki  gök  

anlamına gelen  sema  kelimesiyle  yazılır.Güneş  bir  yıldızdır  ve evrende , güneş gibi  

gezegenleri  olan  milyarlarca yıldız  vardır.Tüm  bu  yıldızlar,  gökler  anlamına  

gelen  çoğul,  semavati  kelimesiyle  tanımlanır.Dünya,  yani  yer,  göklerle  beraber  

yazıldığında  ise  tüm  evren  tanımlanmış  olur. 

          Bir  de  Kuranda  arş  kelimesi  geçer. Arş, evrenin  içinde  bulunduğu  alandır.Buna, 

oda ve içindeki eşyaları misal  verebiliriz.Arşı  oda  olarak  tanımlarsak, gökleri ve  

yeri,  yani  dünyayı, yıldızları ve galaksileri de odanın içindeki eşyalar  olarak  

tanımlayabiliriz. Yer  ve  gökler(evren)  arşın  içinde  genişlemektedir. Evren’in  

genişlemesi  bilim  tarafından ispatlanmıştır. Genişleten  kuvvet ise  bilim  tarafından  

karanlık  enerji olarak isimlendirilir. Evren’in  genişlemesi  arşın  sınırlarına  

geldiğinde,  duracak  ve  evren içine  çökerek(Zümer-67)   kıyamet  kopacaktır. 

 

                                                              Enam  suresi 

 

           101-O, gökleri(Semavati)   ve yeri(evreni)  yoktan yaratandır. Eşi olmadan nasıl 

çocuğu olabilir? Oysa, her şeyi yaratmıştır, her şeyi bilir. 

 

                                                            Bakara   suresi 

 

          117-Göklerin(Semavati)   ve  yerin(evrenin) yoktan  yaratıcısıdır. 

          Bir  işin  olmasına  hükmettiği  zaman,  ona  sadece ‘’0l’’ der, o’ da hemen  oluverir. 

 

                                                            Naziat suresi 

 

           27-Sizi yaratmak mı güç, yoksa göğü mü(Sema)? Onu ALLAH  bina etti.(Güneş  

sistemini  yarattı) 

 

           28-Onun(Güneş sisteminin)  boyunu  yükseltti(Gezegenleri ,  Güneşten  uzaklaştırdı) ,  

düzenledi.(Gezegenleri,  şimdiki yerlerine yerleştirerek düzenledi.) 

 

                                                            Talak suresi 

 

           12-ALLAH ,  yedi  kat   göğü(Sema)  ve yerden de bir o kadarını(7 kat)   yarattı. 

           ALLAH’ın her  şeye  kadir  olduğunu  ve  ALLAH’ın  her  şeyi  ilmiyle  kuşattığını  

bilmeniz  için  ALLAH’ın  emri  bunlar  arasında  iner  durur. 

 

                      



13 

 

 
 

 

 

           KURAN  NEDEN   AKLA  DEĞİL DE  KALBE  İNDİRİLİYOR? 

 

           -Kurandaki ayetlerde, kalplerin katılaşması, yumuşaması ve kalbin paslanması,  

Kuranın peygamberimizin  kalbine  indirilmesi  gibi ayetler ruh  bilincine  işaret eder. 

          Ruhlar ALLAH’tan gelmiştir. Ancak, ruhlar ALLAH  değildir. Kestirilen bir saç 

parçası o kişinin dengi olmuyorsa ruh da ALLAH’ın dengi değildir.İmam Gazali 

kitaplarında insanda, insani ve hayvani iki ruh bulunduğunu ve  bunların  yaşam  

mekanının  kalp  olduğunu,  insani ruhun ebedi,   hayvani ruhun ise insanla beraber 

öldüğünü yazar. İmam  Gazali,  insani  ve  hayvani  ruhu ,  yağ  lambasını örnek  

vererek çok  güzel  açıklamış: Yağ  lambasının  fitilini  kalp  olarak  düşünelim. 

Fitilden  çıkan  alev  hayvani  ruh  ise,  alevden  çıkan  ışık da  insani  ruhtur. Fitilin  

beslendiği  yağ  ise  gıdaları  oluşturur. Bilinç altı da ruhtan başka bir şey değildir. 

Ruhlar, sorguya çekilmek için kıyamet sonrası yeniden bedenlenecektir. 

          İnsanda kilometrelerce kan damarları bulunur. Sadece kalp, bu kadar uzunluktaki 

damarlara kan pompalayamaz. Pompalamayı  hayvani ruhun enerjisiyle beraber   

yaparlar. Hayvani  ruhu  elektriksel  bir  manyetik  alan olarak da  

tanımlayabiliriz.Radyo,  ses  dalgalarını elektrik  akımına  çevirerek  hoparlöre  

gönderir.Hoparlörde  bu  akımı  sese  çevirir.Beyin de, iyi  ve  kötünün  bilgisini  

işleyerek  kalpte  yaşayan  ruha  gönderir.Bu  bilgilerle  ilgili  kararlar  insani ruh  

tarafından  verilir.Örneğin,  ALLAH’ın  varlığını  kabul  veya ret,  günahlardan  

kaçınmak  insani ruhun  vereceği    kararlardır.Radyo  hoparlörünün  bozulduğu  gibi  

kalpler,  yani  ruhlar da  büyük  günahlarla  kararır.Beyinin  gönderdiği bilgiler  

hakkında  hep  yanlış  kararlar  verir  ve  geri  dönülmez  bir  yola  girerek  kalp,  

ALLAH  tarafından  mühürlenir.  Hayvanların  düşünme  kabiliyetleri  vardır. Ancak  

hayvanlarda,  iyi  ve  kötüyü  ayırt  etme  kabiliyeti  yoktur.Yıllarca  sahibi  

tarafından  beslenen  bir  hayvan  sahibini  yaralayabilir.Ama  en  kötü  insan  dahi  

iyi  ve  kötü  ayırımını  yapabilir,  ancak  nefsine  yenilerek  kötü  işlere   devam  

eder.O’nun  bu  ayırımı yapmasını   sağlayan  kalbindeki  ruh  bilincidir.Zamanımız 

da  bilim,  ruh  bilincini  bilinç  altı  olarak  tanımlıyor. 
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                                                                 Hac   suresi 

 

           45 - Nice memleketler vardı ki, zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. Artık damları 

çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. (Geride) Nice terkedilmiş kuyularla bomboş 

kalmış yüksek saraylar (bırakılmıştır.) 

 

          46 - Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek  kalbleri(ruhları) , işitecek 

kulakları olsun. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerin içindeki 

kalpler kör olur. 

 

                                                                Secde  suresi 

  

           7-9-Her şeyin yaratılışını güzel yapan, insanı çamurdan yaratan, sonra neslini sudan, 

meniden meydana getiren, sonra şekil veren ve ruhundan ona  üfleyen,böylece 

kulaklar,gözler ve kalpler veren işte O’dur.Buna rağmen ne kadar az 

şükrediyorsunuz. 

 

                                                                Zümer  suresi 

 

         42-ALLAH ,eceli  gelenlerin ruhlarını ölümleri anında,eceli  gelmeyenlerin de 

ruhlarını  uykularında alır.Haklarında ölüme hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise 

bedenlerine iade eder.Bunda düşünen kimseler için ibretler vardır. 

 

                                                               İsra    suresi 

 

         85-Sana ruhtan soruyorlar.De ki’’Ruh, Rabbimin emrindendir.Onun hakkında size 

çok az bilgi verilmiştir.’’ 

 

                                                               En’am  suresi 

 

           61-Kulları  üstünde  mutlak galip O’dur.Size koruyucular(melekleri)  

gönderir.Nihayet  biriniz öleceği zaman ,melekler  hiçbir  kusur işlemeden onun  

ruhunu  alırlar. 

 

          62-Sonra bunlar, hak  ve  adaletle hüküm  veren  tek  sahipleri  ALLAH’a  

döndürülür. O ,hesap  görenlerin  en  süratlisidir. 

 

                                                           Bakara  suresi 

 

         97-Her  kim Cebrail’e  düşmansa bilsin ki ,Kuranı  senin  kalbine(ruhuna) ,  

ALLAH’ın  izniyle senden  önceki  vahiyleri  tasdik  eden, müminlere  hidayet ve 

müjde veren bir kitap olarak indirdik. 
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                 KURANDA  OLAN  BAZI  BİLGİLERİN ESKİ  DİNLERDE DE  OLMASI. 

 

          -Kurana inanmayanlar, Kurandaki Cennet, Cehennem, günah, Nuh tufanı, Hz. Adem 

ve Hz.  Havva  ile ayetlerdeki bilgileri  İncil ve Tevrat’tan aldığını iddia ederler. 

         Yaratılan ilk insan olan Hz. Adem bir peygamberdi. Ondan sonrada ALLAH binlerce 

peygamber göndermiştir. Ancak bu dinler ya hiç kabul edilmemiş, yada insanların 

menfaatlerine dokunduğu  için kitaplarındaki ayetler zamanla  

değiştirilmiştir.İnsanların  menfaatlerine dokunmayan bilgilerin bazılarıysa 

zamanımıza kadar gelmiştir.Bu bilgiler Kuranda da olacaktır.Faizcilik bütün 

dinlerde yasaktır.Ancak Tevrat’a göre bu yasak sadece Yahudiler için 

geçerlidir.Bakara suresinde ki(275-280)  faiz ayetlerine göre ise bu yasak Kurana 

inanan ,inanmayan tüm insanlar için geçerlidir.Yani Müslüman olmayan bir ülkede 

dahi Müslümanlar faizcilik yapamazlar.Faizcilik bir insanlık suçudur.Bu sebeple 

darül harp olan Müslüman ülkelerde faiz almak  serbesttir fetvası  yalan bir fetvadır. 

          Kuran, dejenere olan  hak  dinlerin  değişen kısımlarını düzelten bir  

kitaptır.ALLAH, sadece Arabistana değil, Hindistana dahi peygamberler 

göndermiştir. Budizmin  kurucusu  Buda  dahi  hak  peygamberlerden  biriydi. Bu  

durumu,  budizm’de  cennet  inancının olmasından  anlıyoruz. Ancak  Buda’nın  

getirdiği  din  zamanla  dejenere  oldu. ALLAH,  inancı    kayboldu. Hz.  Musa’nın  10 

emrinde ki komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın maddesi  ise,  Kurandaki 

Nisa suresi 135. ayet’te ‘’anne ve babanın aleyhine de olsa dürüst  şahitlik  yap’’ diye, 

düzeltilmiştir.Kurandaki günah ve  sevapların tartılması ayetleri de(Araf-9)  gerçek  

İncilde  yazıyordu.Gerçek İncildeki  bu ayet,  Aksaray ilinin Ihlara  vadisindeki 

yılanlı kilisede resmedilmiştir. 

 

                                         ALLAH’IN   TÖVBELERİ    KABUL   ETMESİ 

 

                                                                Nisa   suresi 

 

           17-ALLAH katında tövbe  ,cahillikle  kötülük  işleyip de ,hemen  tövbe 

edenlerinkidir. 

           İşte,  ALLAH’ın   tövbelerini  kabul  ettiği kimselerde  bunlardır. ALLAH hakkıyla 

bilendir, hikmet  sahibidir. 

 

          18-Yoksa tövbe, kötülükleri  işleyenlerin,sonrada içlerinden birine ölüm geldiğinde 

,’’işte şimdi tövbe ettim’’  diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi değildir.İşte 

böylelerine elim bir azap hazırladık. 

                                         

          -17.ayet’te yazanlar,18.ayet’te açıklanmış.Cahillikle kötülük işleyip de hemen tövbe 

etmek, nedir?18. ayet hemen tövbe etmeyi , yaşarken  tövbe etmek ve  günahlardan  

pişmanlık duyma olarak açıklıyor.Eğer insan günahları için kendini kötülüyor ve ‘’ne 

kadar cahil bir insanmışım bu günahları nasıl işledim’’,diyerek tövbe ediyorsa bu 

cahillikle günah işleyip hemen tövbe  etmektir.Yakın bir  zamanda öleceğini anlayan  

ancak   inadı ve  kibri nedeniyle  şirk , inkar ve  günah içinde   ömür geçirmiş  bir 

kişinin ,ölüm korkusuyla tövbe etmesini  ALLAH kabul etmiyor.Yani,  seksen  yaşına  
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kadar  rızkını  faizcilikle,  haramla  kazanan biri, bir kaç  yıl  sonra  öleceğim,  yada  

doktorlar  altı  ay sonra  öleceksin  dedikleri  için  korkudan  tövbe  ederse,  bu  

tövbeyi  ALLAH, Nisa suresi -18. Ayete  göre  kabul  etmiyor.Ancak,  günahlardan  

vaz geçmeleri onlar  için  artı değer.Çünkü  zarardan dönmek günahkar için  kardır. 

Diğer  bir kişi ise cahilliği ve bilgisizliği sebebiyle ALLAH’a ve  Kurana 

inanmaz.Kuranı  okumamıştır.O devrin bilgisiyle bilinmesi mümkün olmayan bilimle 

ilgili ayetlerin  ve  büyük  günahların  Kuranda bulunduğundan haberi 

yoktur.İşlediği kötülüklerden hesaba çekilmeyeceğini düşünür.Yani cahilliği ve 

bilgisizliği sebebiyle  kötülük işler.İnatçılık ve  kibir  gibi  huyları da yoktur.Ancak iyi 

bir Kuran tefsiri okuduğunda bilgisizliğinin farkına vararak  büyük  günahlardan  

tövbe eder ve ALLAH’ın yoluna girer. Bir Müslüman ise nefsine uyup günah  işler, 

ancak günahının farkına  varıp kendini düzeltmelidir.Ancak kul hakkıyla ilgili 

günahlarda zulme uğrayan o kişinin gönlü de yapılmalı, hakkı  kendisine  

verilmelidir. Büyük  günahlardan bir   Müslüman mutlaka kaçınmalıdır.Çünkü  

büyük  günahlar  üzerine  ölen  bir  Müslümanın  affedilmesi  kesin  değildir.Anne,  

baba, eş,  ortaklar,  sadaka  alanlar  gibi  şefaatçilerin hayır  dualarını da  almadılarsa  

ebediyen  cehennemlik  olmamaları  ALLAH’a  kalmıştır.Tabii ki,  en  doğrusunu  

ALLAH  bilir. Tövbe  sonrası tekrar aynı günahları işlemek  ,tövbeyi geçersiz 

kılar.Büyük  günah işlemekte  ısrar  eden  Müslümanlar  şapkalarını  önüne  koyup,  

‘’ben  gerçekten  müslümanmıyım?’’ diye   kendisini  sorgulamalıdır.Kuranda  yazan  

büyük  günahları, büyük  günahlar  sayfasında  okuyabilirsiniz. 

 

                                                               Tahrim  suresi 

 

          8- Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile ALLAH'a tevbe  edin.. Umulur ki Rabbiniz 

sizin kötülüklerinizi örter, Peygamber'i ve onunla birlikte iman edenleri 

utandırmayacağı günde ALLAH  sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. 

Çünkü onların nurları, önlerinde ve yanlarında koşar da, «Ey Rabbimiz! Nurumuzu 

tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin.» derler. 

 

                                                                   Nahl   suresi 

 

           119-Sonra Rabbin, cahillikle kötülük işleyen,sonra bunun ardından  tövbe edip halini 

düzelten  kimseler için, evet böyle  yapanlar için çok  bağışlayıcıdır;çok 

merhametlidir. 

                                                                  Zümer   suresi 

 

           53-Ey  günah işlemekte aşırı giden kullarım! ALLAH’ın rahmetinden umudunuzu 

kesmeyin. Zira , ALLAH  bütün günahları bağışlar. O,  çok bağışlayıcıdır; çok 

merhametlidir. 

 

           54-Azap size  gelmeden önce ,Rabbinize dönün ve O’na teslim olun; sonra yardım 

göremezsiniz. 

 



17 

 

          55-Siz  farkında olmadan,  ansızın  azap başınıza  gelmeden  önce,  Rabbiniz  

tarafından  size  indirilen  en güzel kitaba uyun. 

 

          56-Kişinin ALLAH’ın  huzurunda ‘’günahlarım  sebebiyle yazıklar olsun 

bana;doğrusu ben alaya alanlardandım’’ diyeceği günden çekinin. 

 

           57-Yahut şöyle diyecektir:’’ ALLAH  bana hidayet  verseydi elbet inananlardan 

olurdum.’’ 

 

          58-Veya azabı  gördüğünde;’’bir  kez  daha Dünyaya dönseydim de iyilik edenlerden 

olsaydım.’’ 

 

          59-Hayır, dönemezsin;’’ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük 

taslamış ve  inkar  edenlerden olmuştun.’’ 

                                    

           -Çok büyük günahlar işlemiş biri,’ ’ben  ALLAH’a  inansam, Müslüman olsam  dahi 

ALLAH  beni asla bağışlamaz’’  diye düşünmemelidir.Büyük günahkarlara dahi 

tövbe kapısı Zümer-53 Ayete  göre açıktır. 

          Mevlana’nın,’’kim olursan ol yine gel’’ sözü bu ayete dayanır. 

 

                                                        Kıyamet  suresi 

 

1 - Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. 

 

2 - Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. 

 

3 - İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 

 

                      ALLAH’IN   BÜYÜK    GÜNAHLARI   BAZI  KULLARI  İÇİN  

                                           AFFETMESİ  VE    ŞEFAATÇİLER 

 

                                                               Bakara  suresi 

 

           18-Kullarım  beni  sana  soracak  olurlarsa,  ben onlara  çok  yakınım. 

          Bana dua edenin   duasına  karşılık  veririm. 

          Öyleyse  onlar da  benim  davetime  cevap  versinler  ve  bana  iman  etsinler. 

          Umulur ki  huzurlu ve  mutlu  yolu  bulurlar. 

 

                                                               Nisa  suresi 

 

           32-Yasaklandığınız  büyük  günahlardan  sakınırsanız, diğer (küçük) günahlarınızı 

örter ve  sizi  ikram  olunan  bir yere(cennet)  sokarız. 
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           116-ALLAH, kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun  dışındakileri de 

,dilediği kimse için affeder .Her kim, ALLAH’a şirk  koşarsa büyük bir dalalete 

düşmüş olur. 

 

          117-ALLAH’tan  başka dişilere(putlar  ve  dişi  Hint  Tanrıları)   yalvarırlar .İnatçı  

şeytandan başkasına da dua etmezler. 

 

                                                                Şuara  suresi 

 

          9-Şüphesiz  Rabbin , daima galiptir ve çok  merhametlidir. 

 

                                                               Zümer   suresi 

 

          53-Ey günah  işlemekte  aşırı  giden  kullarım! ALLAH’ın  rahmetinden  umudunuzu  

kesmeyin. Zira  ALLAH  bütün  günahları  bağışlar. O,  çok  bağışlayıcıdır; çok  

merhametlidir. 

 

                                                               Yusuf  suresi 

 

          92-Yusuf da  şöyle demişti:’’Bugün sizi suçlamak lüzumsuz .ALLAH sizi bağışlasın. 

O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.’’ 

                                  

          -ALLAH, büyük günahlarına dünyada tövbe ederek bir daha işlemeyenleri affeder. 

Ancak, tövbe etmeden  ölen bazı imanlıların ALLAH’ın  büyük  günahları  kıyamet  

sonrası    affetmesi   rastgele bir  dileme  değildir. ALLAH büyük  günahları dilediği 

kimse için nasıl bağışlayabilir? 

         ALLAH’ın gözyaşları içinde kalpten kopup gelen bir  başkası için yapılan  ‘’ben  

razıyım  Sen de  razı ol’’ duasını  hiç  reddetmez. Ancak dua  edilen kişi şirk(Ortak 

koşma, ayna rabıtası)  koşmamalı , inkar  etmemeli ve  ahiret  günü ALLAH 

tarafından hesaba  çekileceğine inanmalıdır.Sadaka vermekte hayır duası almaya ve  

affa  sebep olur. 

          İnsanın,  anne, babasından, eşinden,  ortağından  ve  sadaka verdiklerinden  aldığı 

kalpten gelen ‘’Ben  razıyım, sen de razı  ol’’  duası , bazen   şimşek hızıyla ALLAH’a 

ulaşır. Duacı kul, o şimşeğin  şiddetinden  sarsılır. İşte gerçek şefaatçiler bunlardır. 

Mevlana annenin en önemli  bir şefaatçi  olduğunu yazıyor. Ancak  böyle  bir  duayı  

almak da kolay  bir  iş  değildir. Her  kula  nasip  olmaz.  

          Mevlana da, Mesnevide ‘’ günahsız ağızlarla dua edin’’, diye yazıyor. Yani,’’ 

birbirinize  dua edin’’, diyor. Onun için çokça  hayır işi yapmalı ve kalpleri kırmayıp , 

dua almalıyız.ALLAH  bir  iman  sahibinin  hayır  duasını    geri  çevirmez.Sadaka 

verenler de hayır duaları  alırlar.Her iyilik yaptığın kişiyi evliya bil.Çünkü onların 

nerede karşına çıkacağı belli olmaz. İnsanların meczup, deli  olarak baktıkları bir kişi 

dahi evliya olabilir.Onlar  en  büyük musibetler karşısında dahi üzülmezler.Bakara 

suresi 156. ayetin yazdığı gibi,’’ biz  ALLAH’a  aidiz  ve elbette O’na  

döneceğiz’’,derler.Tüm dünyayı dahi versen sevinmezler.Çünkü bu dünyanın fani  
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olduğunu,bir gecelik rüyadan farkı olmadığını çok iyi bilirler.Hatta ,Cennet dahi 

umurlarında değildir. Tek istedikleri, ALLAH’ın   zikridir.    

          Onlar için gerçek zevk alemi, onun zikri yani derin  sevgisidir. Bir başka  duası  

makbul kullar ise aşıklardır.Sevdiklerine kavuşamadıkları için kırılmış, 

dökülmüşlerdir.Onlar bu hallerinden çok mutludurlar.Sevdiklerine yaptıkları  hayır 

duaları şimşek  süratinde kabul edilir.Aşıkların  çoğu  sevdiklerine kavuşamaz. 

Çünkü ,ALLAH  kavuşamadıkları   sevdiklerinin yerine  kendisini  koymak  

ister.ALLAH  sevgisi  denen derin bir zevk ve zikir aleminde yaşarlar.  Gerçek  vefalı 

ve ebedi    sevgiliyi bulmuşlardır. Ahirette de istekleri budur. Cennetteki diğer 

nimetleri  düşünmezler.Cennetin Makam-ı  Mahmut katındaki derin zikir  nimetini 

isterler. 

 

                                                               Necm  suresi 

 

         26-Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için 

ALLAH'ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz. 

 

                                                               Bakara  suresi 

 

         48 - Ve öyle bir günden korunun ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden 

şefaat da kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da 

yapılmaz. 

 

           -Eğer biri çıkıp, sevdiği biri için benim sevaplarımın bir kısmın ona verin, onu affet  

ALLAH’ım gibi şefaat  duaları ederse ALLAH,  bunları kabul etmez.Şefaatçiler 

ancak ALLAH’ın izininden sonra şefaat  edebilir. 

 

                                                                Sebe  suresi 

 

         23-O'nun katında kendisine izin verdiğinin dışında kimsenin şefaati yarar vermez. 

Sonunda kalplerinden korku giderilince: 'Rabbiniz ne söyledi?' derler. 'Hakkı' 

derler.(Sizleri bağışladı derler.)   O yücedir, büyüktür. 

 

          -Ahiret  de şefaat  edilecek  büyük günahlar  işlemiş olan  imanlılar  heyecan ve 

korkuyla beklerler.  Kimi yatalak anne ve babasına bakmış, kimi eşini  kırmamış ve 

üzmemiş, kimi ortağına karşı dürüst davranarak onu dolandırmamış,  kimi de 

ihtiyacı anında utandığı için isteyemen  birilerine sadaka vermiştir.Bu  zor anlarında 

şefaatçilerini  karşılarında bulurlar.ALLAH’ın haklarında şefaatçilere, şefaat etmesi 

için izin verdiğini öğrenince korkuları gider.Çünkü affedileceklerini bilirler. 

          Anne,  baba, eş, ortaklar ve  sadaka alanlar dünyada iken yaptıkları  şefaatlerini 

ahirette de  tekrarlayarak ALLAH  ile  konuşurlar.ALLAH,  bunların da büyük 

günahları olanlarını affederek  cennete alır.Çünkü, kendilerine yapılan iyiliklere  

nankörlük yapmamış, hayır dualarıyla karşılığını vermişlerdir.Dünyada iken göz  

yaşlarıyla binlerce kez  yaptıkları hayır dualarını ALLAH’ın huzurunda da  

yaparlar.Sevdiklerini kaybeden aşıkların ve  annelerin şefaatleri  ise şimşek süratinde 
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ALLAH’a  ulaşır.Tüm bu şefaatçilere  başta Peygamber  efendimizin , tüm  

peygamberlerin ve  meleklerin de ‘’amin’’ diyerek, ortak olmaları umulur.Şefaatçiler  

yanlarına gelince bildikleri halde yine de heyecanla  sonucu  sorarak,’’Rabbiniz ne 

dedi’’ derler.Onlar da, ‘’hakkı dedi’’  diyerek günahlarının  affedildiği  

söylerler.Melekler de bütün imanlıların affedilmeleri için dua ederler.Büyük günahlar 

işlemiş olan  ve şefaatçilerin hayır dualarını almayan  imanlılara meleklerin yaptığı 

şefaat de  ALLAH’ın izinine bağlıdır.Ancak ALLAH’ın merhameti şefaatçilerle  

sınırlı  değildir.Şefaatçileri olmayan  imanlı  büyük günahkarların bazılarını da 

bağışlayabilir.Bu sebepten açıktan  inkar etmeyen  insanlara şu Cehennemliktir 

demek doğru değildir.Mesela hayvanlara merhamet eden bazı  şirk koşmayan 

imanlıların affedilmeleri mümkündür.Susayan  köpeğe  su veren  birinin bazı  büyük 

günahlarının affedilmesi, Peygamber  Efendimizin hadislerinden olduğu  

söylenir.Aşağıdaki ayetler bu durumu çok iyi izah etmiş.En doğrusunu ALLAH  bilir. 

 

                                                                Enam suresi 

 

         6- Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için 

ALLAH'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki ALLAH'tan 

korkarlar. 

                                                              Yusuf  suresi 

 

          92- (Yusuf) dedi ki: «Bugün sizi kınamak yok, ALLAH sizi affetsin! O, 

MERHAMETLİLERİN EN MERHAMETLİSİDİR..» 

 

                                        ALLAH’TAN  HAYIRLISINI      İSTEMEK                            

 

          -Bu dünyada isteklerin var .Dua ediyorsun  ama isteklerin bir türlü kabul olmuyor. 

Zengin olamıyorsun, hastalıklar sana  zarar veriyor, evlenemiyorsun, çocuğun 

olmuyor. Bir de isteklerin  için  türbelere  gidip  şirke  giriyorsun. Ahiretini  tamamen  

batırıyorsun. Peki  isteklerinin  senin için hayırlı olacağından emin misin? ALLAH 

isteklerinin ahiretin için hayırlı olmayacağını  bildiği için sana istediklerini  ya  az  

veriyor  yada  hiç vermiyor. Zengin olsan bekli de Karun gibi kibirlenip azacaksın. 

Hastalığın sayesinde ALLAH’ı anıyor ve günahlardan uzak kalıyorsun.Fakirliğin ve 

hastalığının ahiretini kurtarman için sana verilmiş bir rahmet olduğunu bilmiyorsun. 

Onlar  sayesinde  bu  dünyanın  acılarla  dolu  fani  dünya  olduğunu  anlıyor,  kibir  

ve  günahlardan  uzak  duruyorsun. Bakara  suresi 216. Ayet, insanların  hayır  

bildiklerinde  şer, şer  olarak  bildiklerinde ise hayır olduğunu  yazar. ALLAH’tan  

kendin için bir şey istiyorsan ebedi  olanı, yani  sevgisini iste.Bu  dünya için de 

isteklerinde ısrarcı olma. Senden  yukardakilere   değil,  aşağıdakilere  bak. Karun  

gibi  servet  sahibi  olup  yerin  dibine  batacağına,  büyük  evliya  Aziz   Mahmut  

Hüdai  gibi  tuvalet  temizleyerek  ALLAH’ı  kazan.  
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                                                                  Şura  suresi 

 

          20-Kim  Ahiret  sevabını  isterse,  onun  sevabını  artırırız. Kim de  dünya  lezzetlerini  

isterse  ona da  ondan  veririz. Onun  artık  Ahiretten  hiç  nasibi  yoktur. 

 

          26-İman  edenlerin  ve  salih  amel  işleyenlerin  dualarını  kabul  eder.  Lutüf  ve  

keremiyle  onlara  isteklerini  artırarak  verir.Kafirler  için  ise  şiddetli  bir  azap  

vardır. 

 

            27-Eğer  ALLAH,  kulları  için  rızkını  bollaştırsaydı,  yeyüzünde  muhakkak  

azarlardı. Fakat  O,  rızkını  dilediği  ölçüde  indirir. O,  şüphesiz  her  şeyden  

haberdardır. Her  şeyi  hakkıyla  görür. 

   

                                                                  Kehf  suresi 

 

           45 - Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı, gökten 

indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve 

çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu 

savurur gider. ALLAH her şeye muktedirdir. 

 

          46 - Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Bakî kalacak olan iyi ameller ise, 

Rabbinin katında, sevabca da hayırlıdır, ümid yönünden de daha hayırlıdır. 

 

          47 - O kıyamet gününü hatırla ki, dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak 

göreceksin. Bütün insanları, mahşerde toplayacağız hiçbir kimseyi bırakmayacağız. 

 

                                                                Furkan  suresi 

 

           18-Onlar: Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz; 

fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda (seni) anmayı 

unuttular ve helâki hak eden bir kavim oldular, derler. 

 

 

                       Abdülkadir  Geylaninin  bu  konu  hakkında  yazdıkları: 

 

           Ey dünyalıktan mahrum kimse, zamana ve insanlara hoş görünmeyen ve onların bir 

yanda bıraktığı zavallı insan. 

 

          Ey sultanlar yanında hatırlanmayan ve dünya erbabı meclisinde ismi geçmeyen 

çaresiz adam. 

 

           Ey aç,cesedi çıplak, ciğeri susuzluktan yanmış bitkin... 
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          Ey bütün ihtiyaçlarla sıkışan, kalbi darda kalan, gönlü kırılan, hiçbir maksadını 

yerine getiremeyen, gittiği kapıdan kovulan, mescit köşelerinde kalan, sokaklarda 

sürünmekle gününü geçiren adam. 

 

         Senin bu anlattığım hallerde: 

 

          - “ALLAH  beni fakir etti, dünyayı elimden aldı. Beni perişan etti, terk etti. Buğzetti. 

İşlerimi dağıttı. Hiçbir işimi yerine getirmedi. Bana ihanet etti. Dünyalık olarak yeter 

derecede mal vermedi. Şerefimi söndürdü. Padişahlar katında, arkadaşlarım arasında 

beni yükseltmedi. Halbuki başkalarına bol nimetler verdi. Günleri geceleri o nimetler 

içinde geçer oldu. Halbuki hepimiz de müslümanız. Babamız Adem, anamız Havva... 

Ben böyle olayım da onlar niçin böyle olsun? 

 

           Gibi  sözler sakın senin ağzından çıkmasın.!.. 

 

          Senin bulunduğun hali anlatalım: Bir defa ALLAH-ü Taâla’nın, seni bu halde 

bırakması bir hikmeti icabıdır. Çünkü senin yaratılışında bir hürlük vardır. ALLAH 

           tarafından sana sabır, rıza, muvafakat verilmişti ki, bunlar en büyük nimetlerdir. 

Aynı zamanda iman, ilim, tevhid nurları sende vardır. İman ağacın daha 

eskimemiştir. Tohumları ve fidanları henüz çürümemiştir, kuvvetlidir, yaprağı 

boldur. Her gün dal salmakta, çeşitli gölgelik vermekte, ayrı ayrı yönlerden 

büyümekte ve meyve vermektedir. Senin çalı ile değnekle, onu muhafaza etmene, 

büyütmene, beklemene lüzum yoktur... 

          ALLAH  sana, dünya işlerinde az  fakat rahat edeceğin şeyleri verdi. Ama ahirette 

hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırına gelmeyen 

büyük nimetleri senin için hazırladı. Bunları orada sana çok bol olarak ihsan 

buyuracaktır. Âyet: 

          - “Hiçbir nefis, kendileri için öteki alemde hazırlananların neler olduğunu bilmez. 

Halbuki onlar gayet mesrur edici şeylerdir. Yaptıklarınıza mükafat olarak verilir. “ 

           Bunun manası şudur: ALLAH’ın emirlerine uydukları ve bu yolda devam ettikleri 

için bunlar kötülükleri bırakırlar, ALLAH’a teslim olur ve her işlerini ona 

ısmarlarlar. İşte o büyük mükafata bu sebepten ererler...(Fütuhul  Gayb  kitabı) 
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        AYNA  RABITASI,  ŞİRK(ORTAK)  KOŞMAK VE  TÜRBE  ZİYARETLERİ 

 

          -İsteklerin için türbe ve yatır mezarlarına gidip , dualarında isteklerin  için 

ALLAH’ın sevgili kullarını aracı yaparak bilmeden büyük günahlardan olan  şirke 

girme.Elbette  evliyaların  mezarlarında  dua  edebilirsin.Ama bu  duaların  isteklerin  

için  olmamalı.Bir  gün  bir  evliyanın   türbesine  gitmiştim.Bir de  ne  göreyim!Bir  

kaç  kadın,  mezarın  etrafında  başlarını  sallayarak,  Kabe’yi  tavaf  eder  gibi  

mezarın  etrafında  dönmeye  başladı.Başka  türbeler de  istekler  için  hınca  hınç  

dolu.’’Dua  ediyorum  ama  kabul  olmuyor,  bir de  şu  evliyanın  mezarını  ziyaret  

edeyim, duam  belki  kabul  olur’’,  dersen  şirke  girersin. Hatta dua ederken,’’şu  

evliya kulunun yada  Peygamberimizin  yüzü suyu hürmetine’’  diyerek dahi dua 

etme. ALLAH  sana  dese ki: ‘’Merhametimden neden şüphe edip,  Bana aracılar ile  

dua  ediyorsun’’?Bu  soruya  bir cevap  vermen  mümkün mü?Dua etmen için 

türbeye de ,evliya kullara da ihtiyacın yoktur. İşini  yaptırmak için bir insana  diğer  

hatırlı  insanların  selamını  götürüp  torpil  yaptırabilirsin,  ama ALLAH  senin  

kalbine  bakar.Yusuf  suresi-92.Ayet,  ALLAH’ın  merhametlilerin  en  merhametlisi  

olduğunu  yazarken,  O’na peygamberlerle,  evliyalarla  beraber  dua  etmene  gerek  

var mı?Bazı türbelerin kapılarında Diyanetin 12  maddelik bir yasak listesi var.Bu 

maddelerin bazılarında ‘’türbelerden medet ve şifa aramak, kurban kesmek, mezarın 

etrafında dönmek, mum yakmak, bez bağlamak yasak’’ gibi bazı maddeler 

var.Ancak, bir de 20. Sayfada yazdığım ‘’ALLAH’TAN HAYIRLISINI İSTEMEK’’ 
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yazısına benzer bir yazıyla insanlar ikna edilse daha iyi olur.ALLAH’ın vermediği, iyi 

sanılan istekler ahiret için hayırlı olmayabilir. 

 

                                                             Yusuf  suresi 

 

             91 – Yusuf’un  kardeşleri  dediler ki: "ALLAH'a yemin olsun,  ALLAH  seni bize 

üstün kıldı. Biz gerçekten de büyük hata işlemiştik". 

 

           92 - Yusuf dedi: "Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. ALLAH , sizi, 

mağfiretiyle bağışlasın. O,  merhamet edenlerin  en   merhametlisidir." 

 

          106-Onların çoğu şirk koşmadan ALLAH'a iman etmezler. 

 

                                                             Bakara  suresi 

 

          186-Kullarım  sana  benden  sorarlarsa,  ben,  şüphesiz,  onlara  yakınım. 

          Bana  dua  edenin,  dua  ettiği  zaman  duasını  kabul  ederim;  o  halde,  onlarda               

benim  davetimi  kabul  etsinler  ve  bana  inansınlar. Umulur ki  doğru  yolu  

bulurlar. 

 

                                                               Hac   suresi 

 

           11-Bir de  insanlardan  , ALLAH’a gönülsüzce ibadet eden  vardır  ki, eğer ona bir 

hayır isabet  ederse , onunla  içi  rahatlar;fakat  başına bir  kötülük  gelirse , yüzüstü 

döner;böylece  dünyayı da  ahireti de  kaybeder. İşte  gerçek  kayıp budur. 

 

            12-ALLAH’ı  bırakıp  kendisine ne zararı ve  ne de faydası  dokunan şeylere  

yalvarır.İşte  gerçek  sapıklık  budur. 

 

                                                               Enam  suresi 

 

         82-İman  edenler  ve  imanlarına şirk  bulaştırmayanlar, işte  emniyet  onlar  içindir ve 

doğru  yola iletilmiş  olanlar da  onlardır. 

 

                                                              Zümer    suresi 

 

           3-Bilesiniz ki halis din ALLAH’ındır. O’ndan başkasını ‘’BİZ  ONLARA, ANCAK  

BİZİ  ALLAH’A DAHA  ÇOK  YAKLAŞTIRMALARI  İÇİN  İBADET  

EDİYORUZ’’ diyerek dost edinenler ise ,ALLAH  onların ihtilaf ettikleri hususlarda 

aralarında elbette hüküm verecektir. 

          Elbette ALLAH ,kafir yalancı olan kimseye hidayet etmez. 

 

          -İstekleri  için  türbeleri  ziyaret  edenler ve ALLAH’tan  nur  almak için, mürşidini 

ayna  olarak kullanmak isteyenler  bu  ayeti  çok  iyi  okusun.Senin  isteğin  için  

türbesinde  ALLAH’a  dua  ettiğin  evliya  ne  seni  ALLAH’a  yaklaştırır,  nede  
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isteklerinin  kabul  olmasını  sağlar.İsteklerin  için  gittiğin  türbeler ve ayna  rabıtası 

ayetin  yazdığı  gibi  çok  açık  seni  şirke  sokar.Ancak,  istek  olmayan  türbe  

ziyaretleri ve ayna rabıtası haricindeki rabıtalar şirk  değildir. 

 

                                                              Yunus   suresi 

 

         18-ALLAH’ı  bırakarak,  kendilerine  zararı da,  faydası da  dokunmayan  şeylere  

ibadet  ederler.’’Bunlar  ALLAH  katında  bizim  şefaatçimizdir’’  derler. 

          Siz,  göklerde  ve  yerde  olupta  ALLAH’ın  bilmediği  bir  şeyi mi  O’na  haber  

veriyorsunuz?ALLAH  onların  ortak  koştukları  şeylerden  münezzehtir  ve  çok  

yücedir. 

                                                                Tevbe  suresi 

 

         31-Onlar,  ALLAH’ı  bırakıp  hahamlarını,  rahiplerini,  ve  Meryem  oğlu  Mesihi  

kendilerine  Rab  edinmişlerdir. Halbuki  onlar da  tek  bir  ilaha  ibadet  etmekten  

başka  bir  şeyle   emir olunmamışlardı. Zira   O’ndan başka  ilah  yoktur. O,  onların  

şirk  koştuklarından  münehzehtir. 

                    

         -Tevbe  suresi  31.  Ayetin  yazdığı  büyük  şirk  günümüzde de  bazı  tarikat  ve  

cemaatlerde  devam  ediyor. Cemaat  ve  tarikat  önderini  ALLAH’ın  yerine  

koyanlar  bugün de  mevcut. Ben  bunlara ‘’ senin  mürşidin  neden  Kurana  

uymuyor’’,diye  sorduğumda,  ‘’mürşidimin  bir  bildiği  vardır’’, cevabını  

veriyorlar.Ebced hesabı yaparak ALLAH tarafından gizli tutulan kıyamet yılını 

bildirenler  var. ALLAH’tan  isteyeceği  yardımı  şeyhinden  isteyenler  var. Yetiş  

ALLAH’ım    yerine,  yetiş  şeyhim  diyenler, mürşidinin  kölesi  olduğunu  

söyleyenler  mevcut.Elbette  insan,  mürşidi de dahil  sevdiği  herkesi  düşünebilir, 

onun  iyi  huylarını  kendine  örnek  alabilir  ve onu  hayalinde  canlandırıp  hayır  

duaları  edebilir.Ancak,  onu  ALLAH’a  yakınlaşma ve nur alma  vasıtası  olarak  

kullanamaz.Çünkü  mürşid  sadece  Kurana  göre  yaşayan  ve  insanlara  dini  

konularda bilgi  veren  bir  hoca ve  eğitici  konumundadır. Her  şeyi  bilen  bir  kişi 

de  değildir.Mutlaka hataları ve  ondan  daha  üstünleri de  vardır.Çünkü,  

Peygamber  efendimizin  hataları  dahi  Kuranda  kendisine  bildirilmiştir.Mürşidinin  

hiç  hata  yapmadığını  söyleyerek  onları  putlaştıranları gördükçe çok  

üzülüyorum.Aklıma,  Yunus  suresi-100. Ayette yazan, ‘’ALLAH  akıllarını  

kullanmayanlar  üzerine  azap ve  pislik  yağdırır’’ ayeti  geliyor. Ölmüş  şeyhine   

ayna rabıtası yaparak  şeyh  yerine  kötü  cinlerle ve şeytanla  irtibat  kuranlar  

maalesef  var.Ayna  rabıtası  şöyle  yapılıyormuş:Müslüman  doğrudan  ALLAH ‘ı  

düşünerek   dua edip  ALLAH'tan   nur  alamıyormuş.Önce ölmüş  yada  yaşayan  

mürşidini  hayal  ediyormuş.  ALLAH’tan  inen  nurun  önce  mürşidinin iki kaşının  

arasından  kalbine,  mürşidinden de  kendi  kalbine  gelerek,  kalbindeki  günahları  

temizlediğini  hayal  ediyormuş.Yani, şeyh ,  ALLAH’tan  gelen  nuru  müride  

yansıtan bir  ayna  görevi  görüyormuş ve adına da  ayna  rabıtası  deniyormuş.Ancak 

Nur  suresi-40.Ayet , ALLAH’ın  nurunu insanlara  aracısız  verdiğini  yada  

vermediğini  çok   açık  yazar. 
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                                                               Nur  suresi 

 

           40-Yahut inkâr edenlerin, küfre saplananların amelleri engin, derin dalgalı bir 

denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Peş peşe kopan dalgalar, dalgaların üstündeki 

kara bulutlar, tehlikeyi daha da artırır. Her taraf üst üste teşekkül eden zifiri 

karanlıklarla kaplıdır. İnsan elini öne doğru uzatsa, neredeyse elini göremez. Bir 

kimseye ALLAH  (günahları sebebiyle)   nur vermemişse, artık o kimsenin 

aydınlıktan nasibi yoktur. 

                                                                                                                                                    

Bunları sayfalarca  kitap yazarak  dine uyduğunu  söyleyenlerin  cüppeli ve  sakallı 

olması  seni  aldatmasın.Rabıtayı  savunan  bazı  internet  sitelerinde   rabıta böyle  

anlatılmıyor.Sadece  insanın  mürşidine,   şeyhine  kalbi  bağlılığı  olduğu  söylenerek 

bu  şirk  saptırılmaya  çalışılıyor.Böyle  bir şey ne  sünnette var,  nede, Kuranda.Dine  

sonradan  sokulmak istenen  tam  bir ortak  koşma( şirk  yolu)  ve  hurafe.Devamlı  

günah  işle, ama  devamlı  ayna rabıtası  yaparak  günahlardan  arın.Bu  durum,  

Katolik  mezhebindeki  papazların  Hıristiyanların  günahlarını  temizlemesine  çok 

benziyor.Müslümanlıkta ise günahlardan  arınmanın  tek  yolu,   tövbe  etmek  ve o  

günahları  bir  daha  işlememektir.  Kul, dua  ederken,  ALLAH  ile  arasına  hiç bir 

şey  sokmamalı.Buna  evliya  kullar da  dahildir.ALLAH’ı  düşünerek  ve  zikrederek  

dua  etmeli.ALLAH’ın  vermedikleri  için de,  ısrarcı  olup,  türbe,  türbe  

dolaşmamalı.Demek  ki  hakkımda  hayırlı  olanı  bu  demeli.İsteyip de  kavuşamadığı  

şeylerin  bu  dünyada  da,  ahirette de  ayağına  dolanacağını  bilmeli.Büyük  

günahlardan da  kaçınmalı.Başta  anne,  baba ve eş  olmak  üzere  diğer  şefaatçilerin 

de  hayır  dualarını  almalı. ALLAH  ile  yakınlaşmanın gerçek  yolu  budur.Araya  

şeyhini,  mürşidini  koyanlar  dinden  çıktıklarının  farkında  olmalıdırlar.Ben,  bunu  

savunan  birine  dedim ki:Şeytan,   sadece  Peygamber Efendimizin kılığına  

giremiyor.Hayal  ettiğin  mürşidinin  yerine  şeytan  geldi ve  sana  yalan  bilgiler  

verdi,  o zaman  ne  yapacaksın?Bu  sorum  kendisini  ikna  etmiş  olacak ki, benim  

haklı  olduğumu  söyledi.Din  adamı  olduğunu  iddia  eden  biri ayna rabıtası  

yaptığını  söylüyorsa  yada ayna rabıtası  şirk  değildir  diyorsa,  bil ki  o gerçek  bir  

din  adamı  değildir.Eğer  sen,  ALLAH  yolundaysan, mürşidine gerek olmadan da  

ALLAH sana  nurunu  gönderir.Ayna rabıtasının  şirk olduğunu yazan internette  bir 

çok insan  olmasına  rağmen,  sitelerinde  hala  bu  hurafeyi  savunarak  inatlarından  

ve  şirkten  vaz geçmeyenler var.Eğer Diyanet  İşleri Başkanları, müftüler, imamlar 

ve Milli Eğitim Bakanlıkları  bu  ülkede  görevlerini  yaparak  bunun  şirk  olduğunu  

öğrencilere anlatsalar,  bu  hurafeciler  ortalıkta  cirit  atamazlar. 

          Şirkin  bir  çeşidine de  aşıklar  girerler. Çünkü  sevdiklerini  ALLAH’tan  daha  çok  

severler.Putlara tapanlara dahi ceza vermekte acele etmeyen  ALLAH  şirkin  bu  

çeşidine  hiç  katlanamaz.Sevdiklerini  ellerinden çok çabuk  alır.ALLAH, aşıklara 

büyük bir  lütufta bulunmuştur. Çünkü, onları  şirkten kurtararak  yerine  kendisini  

koymuştur. Şirkten  kurtulan  aşıklar,  ALLAH sevgisi  denen  derin  bir  zevk  

alemine  dalarlar.Kendilerine gerçek  bir dost ve vefalı bir  sevgili  bulmuşlardır. 

Maalesef  dünyada  şirk  yani  ortak  koşan  o kadar  çok  insan  var ki.Türbelerden  

isteklerde  bulunanlar, ayna rabıtası yapanlar,  Hz.  İsa ve  Hz.  Meryem’e  dua  

edenler,  Buda’nın  heykeline  tapanlar, Hintlilerin  heykellerini  yapıp  taptığı  
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uydurma  tanrılar,  melekler  ve  cinlerden  yardım  isteyenler  ve  niceleri.Ben  

bunlardan  birine, hayvanları  rengarenk  boyayan  Ressamı  neden  görmek  

istemezsiniz  diye  sorduğumda:’’Görürüz.Onları  tabiat  boyar’’  diye  cevap  

vermişti. Hepsinden  ALLAH’a  sığınırız. 

         İsterseniz  bundan  sonraki  cümlelere  Abdülkadir  Geylani  devam  etsin. 

 

         -< Kimi sevsem aramız açılıyor. Ya ölüyor, ya kayboluyor. Yahut aramıza düşmanlık 

giriyor. Çoğu zaman malım kayboluyor, param elimden çıkıyor. Bu yüzden 

dostlarımla bozuşuyorum.> 

 

          Ey ALLAH’ın sevgili kulu, ALLAH Gayyur dur. Sevgisine kimsenin ortak olmasını 

istemez. Sevgilisine bakılmaya bile razı olmaz. Kendi sevdiği kulu başkasına vermez. 

Hal böyle iken sen başkasına bağlanıyorsun. Şu Âyet-i Kerimeleri işitmedin mi?: 

 

         -“ ALLAH  onları, onlar da ALLAH’ı sever.” 

 

         -“ İnsanlar ve cin tayfasını bana ibadet ederler diye yarattım.” 

 

           Bazı müfessirler ibadeti, sevgi olarak açıklamışlardır. 

 

          Rasulullah s.a. efendimiz bir hadis-i şerifde şöyle buyurdu: 

 

       -“ Bir kul, ALLAH  tarafından sevilince, iptilaya uğrar; buna sabrederse iktina gelir 

başına.” 

 

       -< İktina nedir? > 

 

        Diyen bir sahabeye: 

 

        -“ Çoluğunu çocuğunu, malını, mülkünü alır.” 

 

        Buyurdu. Çünkü mal ve evlat, ALLAH  sevgisine perdedir. Hakkın sevgisi bölünmez. 

İki sevginin arasına giren yanar. 

           Mala ve evlada sevgi çoğalınca, Hak sevgisi azalır. İnsan bu sevgisinden ceza görür. 

Çünkü ALLAH’a bir nevi şirk koşmuştur. Halbuki ALLAH   zatına ve sıfatına şirk 

koşanları sevmez. Gayyur ve her şeyden üstündür. Kendine karşı duran her şeyi yok 

eder. Ta ki, sevdiği kulun kalbi yalnız zatına dönsün. İşte o zaman: 

 

       -“ ALLAH onları, onlar da ALLAH’ı sever.” 

 

        Ayetinin manası tecelli eder. 

           Bu tecelli bir süre devam ederse, sonunda Hakka karşı koşulan ortaklar yani şirk yok 

olur. Mal, çocuk ve şehevi arzular isteği gider. Mal sevgisi kalmaz. Kötü hisler ölür. 

Veli olmak, başa geçmek, keramet sahibi olmak, kat, makam, dereceler istenmez olur. 

Cennet ve onun dereceleri gözden silinir. Kalbdeki şahsi irade, temenni yok olur. 
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Suyu saf, içi temiz bir kap halini alır. Çünkü ilahi tecelli onu kaplamıştır. Bu arada 

kalb yolunu şaşırdıkça ilahi tecelli onu yola getirir. Kendinden başka her şeyi yok 

eder. Zaten başkası için oraya yol kalmamıştır. Mevla’nın azamet ve ceberut 

kuvvetleri orayı sarmıştır. Bunlardan başka her şey için arada bir uçurum vardır. 

İlahi saltanatın vadileri o imanlı kalbin etrafını çevirmiştir. Oraya yabancı yol 

bulamaz. Şayet bulacak olsa bile yokluğu mani olur. 

 

          Bir çok kimselerin yüksek derecelere erdiği olmuştur. Bunlar yetişmiş olmalarına 

rağmen, bazı ufak tefek işlerle uğraşırlar. Bunlara yaptığı o işler zarar vermez. 

Çünkü hiçbiri, kalb cihetine yanaşamaz. Zaten o dereceye eren kul, bunları ilahi 

iradeye dayanarak yapar. Onlar; ilahi arzu icabı olduğundan, o sevgili kula bir lütuf 

ve keramet olur. Onun yüzünden birçok zavallı kimseler geçinir. Ayrıca bundan 

başka, çokça sevap kazanır. Sonra o işler bir başka yönden kulu tecrübe sayılır. 

           Kul, şahsi arzusunu karıştırmadığı süre işler iyi gider. Teslim olunca daha iyi gider. 

Kötülüklere karşı, o nimetler bir nevi kalkan sayılır. Şöyle ki: Parası olur, haramdan 

kurtulur. Çocukları olur kimseden yardım istemez. Ailesi olur, harama göz dikmez. 

Velhasıl dünya ahiret selamet olur 

          Şirk, yalnız putlara tapmak değildir. Kendi şahsi arzu ve isteklerinde tesir görerek, 

uyman da bir nevi şirk ve putperestliktir. Dünya ve onun metaından, ahiret ve onun 

nimetlerinden herhangi birine gönül kaptırarak, seni yaratanın sevgisini değil, 

bunlardan her hangi birinin sevgisini üstün tutarsan, şirk etmiş olursun.(A.Geylani) 

 

-Zaman, zaman ben de Cenneti isteyerek şirke giriyorum.Ancak, A.Geylani’nin bu 

uyarıcı sözlerini hatırlayınca tövbe ederek ALLAH’ın sevgisini istiyorum. 

 

                 ALLAH  KURANDA  NEDEN  ‘’BEN, BİZ, O’’ DİYE   KONUŞUYOR? 

 

           Kuantum  fiziği , çift  yarık ile  deneyi  bu  durumu  çok  güzel  açıklamış.Çift  yarığı  

olan  bir  ekrana,  ışığı  oluşturan  tek  bir  foton  taneciği  fırlatıldığında,  tanecik  

aynı  anda  çift  yarığın ikisinden  birden  geçerek  karşısındaki  ekranda  çift  yarık  

deseni  oluşturuyor.Yani  tanecik    birden    fazla  yerde  aynı  anda 

bulunabiliyor.Ancak  dedektörle  izlendiğinde,  tanecik  özelliği  göstererek  yarığın  

birinden  geçiyor. Dedektörlerle  izlendiğinde, nasıl  birden  fazla  yerde  

bulunduğunu  bilim   adamlarına   göstermiyor.Bir  bilince  sahip.ALLAH’da,  birden  

fazla  yerde  aynı  anda  bulunabiliyor ve bir çok yaratmayı  aynı  anda  

yapabiliyor.Bir  çok  kulunun  duasını da  aynı  anda  duyabiliyor. 

          ALLAH  insanlardan farklı bir kişiliğe sahip    olduğu  için,  kendisinden  ‘’Ben,  Biz  

ya da  O , diye  söz  etmesi bir  çelişki  değildir.Kuranda Peygamber  Efendimiz, 

melekler, Hz.İsa gibi kişilikler de kendi ağızlarından konuşur.Kuran böyle bir 

anlatım tarzı benimsemiştir. 

 

                                                    Bakara  suresi(Ben,  diye  konuşuyor.) 

 

          186-Kullarım  sana  benden  sorarlarsa,  ben,  şüphesiz,  onlara  yakınım.(Her  

yerdeyim.) 
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           Bana  dua  edenin,  dua  ettiği  zaman  duasını  kabul  ederim;  o  halde,  onlarda  

benim  davetimi  kabul  etsinler  ve  bana  inansınlar. Umulur ki  doğru  yolu  

bulurlar. 

                                                          Mücadele  suresi 

 

          7-Göklerde ve yerde olanları ALLAH'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli 

konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde 

altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa 

bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını 

haber verecektir. Doğrusu ALLAH, her şeyi bilendir. 

 

                                                         Ahkaf  suresi(Biz,  diye konuşuyor.) 

 

          3-Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve adı konulmuş bir ecel 

(belli bir süre) olarak yarattık. İnkâr edenler ise, uyarıldıkları şeyden yüz çeviren 

(kimseler)dir. 

 

                                                        Enam  suresi(O,  diye  konuşuyor.) 

 

         3-O,  ALLAH  hem  göklerde , hem de yeryüzündedir.(Her  yerdedir.)  . Gizlediğinizi 

de bilir, açığa vurduğunuzu da ve ne kazanacağınızı da bilir. 

 

          Ancak  Kuranda  sadece  ALLAH  konuşmaz.Peygamber  efendimiz,  melekler  ve  

Hz.  İsa da  konuşur.Hata şeytan dahi konuşur. 

 

Kafirun  suresi(Peygamber  efendimiz  konuşuyor.) 

 

1.  "Ey inkarcılar!" 

2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam." 

3. "Benim taptığıma da sizler tapmazsınız." 

4. "Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim." 

5. "Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz." 

6. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır." 

 

Melekler  ise  şöyle  konuşuyor: 

 

                                                        Meryem  suresi 

 

64- 'Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında ne varsa 

O'nundur. Senin Rabbin asla unutkan değildir.' 
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Hz. İsa  şöyle  konuşur: 

                                                     Al-i  imran  suresi 

 

50 - "Önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak 

için (geldim) ve Rabbiniz tarafından size bir mucize getirdim. Artık ALLAH'tan 

korkun da bana uyun". 

51 - "Şüphesiz ALLAH, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep O'na kulluk 

edin! İşte bu, doğru yoldur". 

 

                                            ALLAH’IN   DİLEMESİ  NEDİR? 

 

                                                           Yunus  suresi 

 

            100-ALLAH  izin  vermeden  hiç kimse inanamaz. O, azabı  akıllarını  

kullanmayanlar üzerine  verir. 

 

          -ALLAH’ın   izin  vermesi  veya dilemesi,  O’nun   KANUNLARINA  UYGUN 

OLARAK   HAREKET  ETMESİDİR. 

         Yunus  suresi-100. Ayetin ikinci  cümlesi ALLAH’ın inanmaya  izin  vermesinin  ne  

olduğunu  çok  güzel  açıklamış. ALLAH’ın  kullarına inanmaya izin  vermeyi  

dilemesi  kimler üzerine  gerçekleşiyor? Akıllarını  kullanıp, akıllarıyla ALLAH’ın  

varlığını ve  Kuranın  doğruluğunu  idrak  edebilenlere ve kibirlerini  yenip  idrak  

etmek  isteyenler  için  gerçekleşiyor. Yani,  ALLAH’ın  dilemesi  keyfi  bir  dileme  

olmayıp,  kanunlarına  bağlı. Nisa  suresi-147, Ayette de,  ALLAH’ın  kanunlarına 

uyup iman edenlere karşılıklarının  verileceği  açıkça yazılmış. 

 

                                                                   Nisa  suresi 

 

           147-Eğer siz şükreder ve iman ederseniz  ALLAH  size ne diye azap edecek? ALLAH 

şükrün karşılığını verendir ve bilendir. 

 

                                                                  Tekvir  suresi 

 

         29-ALLAH  dilemedikçe,  siz  bir şey  dileyemezsiniz.(Yaptığınız herşey, ALLAH’ın 

kanunlarına uygundur.) 

 

           -Tekvir suresi-29. Ayet, dilemenin ALLAH’ın kanunları olduğunu çok açık yazmış. 

           İnsanların  yaptıkları  her şey, iyilikler  ve  kötülükler  ALLAH’ın  kanunlarına 

uygundur. Atılan  bir  taş  dahi  yere  ALLAH’ın  dilemesine  yani  kanunlarına  

uygun  olarak  fizik  formüllerine göre düşer.Evrende de  her şey  O’nun  kanunlarına  

uygun  olarak   hareket  eder.O’nun  kanunlarına göre her şey  zıtlarıyla  beraber var 

olur. İyilikler de , kötülüklerle  beraber  var olurlar.Bu kanunun  kuantum fiziğindeki 

adı, süper simetri, parite veya ayna prensibidir. (0=+1-1)Ancak   bu  durum  

ALLAH’ın, insanların  işledikleri  kötülüklerden  razı  olduğu  anlamına  gelmez. Nisa  
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suresi-36. Ayetin  yazdığı  gibi  ALLAH  kibirlenenleri  nasıl  sevmiyorsa,  büyük  

günahlarda  ısrar  edenleri de  sevmez. 

 

                                                              Nahl  suresi 

 

          23-Şüphe yok ki, ALLAH  Teâlâ onların neyi gizlediklerini ve neyi açıkladıklarını 

bilir. Muhakkak ki, O, kibirlenenleri sevmez. 

 

                                                    Ankebut   suresi 

 

         21-Dilediğine  azap  eder,  dilediğine de  merhamet  eder. O’na 

döndürüleceksiniz.(İman etmeyip, kanunlarına negatif  yönden uyanlara azap, iman 

edip iyi işler  yaparak kanunlarına pozitif yönden uyanlara da merhamet etmeyi 

diler.) 

                                                              Fussilet  suresi 

 

          46-Her kim iyi bir iş yaparsa, kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, 

kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir. 

 

           Ankebut  suresi- 21. Ayet  ve  Fussilet  suresi-46. Ayetler  dileme  kelimesinin,  

ALLAH’ın  kanunlarına uygun olarak davranması  olduğunu  açıkça  yazmış..   O’na 

inanarak  iyi  işler işleyenlere  merhamet  edip cennetle  mükafatlandırıyor. Bunun  

zıttını  yapanlarda  azap  görüyorlar.ALLAH’ın  azap  dilemesi,  inkar  ve  kötülük 

işleyenler  için  gerçekleşiyor.ALLAH, hiçbir zaman kendisine inanıp, iyi işler 

yapanlara ‘’Ben böyle dilediğim için azap ediyorum’’ demiyor. 

 

                                                                 İbrahim  suresi 

 

           27- ALLAH  iman edenleri dünya hayatında da, ahirette de sağlam söz üzere kararlı 

kılar. ALLAH  zalimleri ise saptırır ve ALLAH   dilediğini yapar.(Kanunlarına uygun 

olarak davranır.) 

 

                                                                 Tabagün  suresi 

 

          11-ALLAH’ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim ALLAH’a inanırsa 

onun kalbi, ALLAH’ın hidayetine erer. ALLAH  her şeyi bilendir. 
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                                   ALLAH’IN  HİDAYETE  ERDİRMESİ  NEDİR? 

 

          ALLAH’ın  insanlara doğru yolu göstermesi ve inananlara da bu yolda ilerlemeleri 

için yardım etme anlamına  gelir. Kulu,  kendisine zorla inandırma anlamına  

gelmez.İnsanlar kendi hür iradeleriyle inanır veya inkar  eder. 

          Fakat  ALLAH  Kuran ve  musibetlerle doğru yolu gösterdiği halde, inkarlarından 

vazgeçmeyen günahkar zalimleri  de bazı ayetlerle din yolundan uzaklaştırır. Bakara 

-26.Ayet,’’(Kuranda) Verdiği  misallerle ALLAH  ancak fâsıkları din yolundan 

uzaklaştırır.’’diye yazar. 

           

                                                            Bakara  suresi 

 

         26-Gerçekte, ALLAH  bir sivrisineği ,hatta ondan daha küçüğünü  misal vermekten  

çekinmez.İman edenler bilirler ki ,o Rablerinden gelen bir haktır. Kafirler ise,’’ 

ALLAH bu misalle ne kastediyor’’? derler. Bununla çok kimseyi saptırıyor;çok 

kimseye de hidayet ediyor.O,  bu misallerle fasıklardan  başkasını saptırmaz. 

 

                                                             Zümer   suresi 

 

           17-18-Şeytana kulluk etmekten sakınanlara ve  ALLAH’a yönelenlere müjde 

var.Sözü dinleyip de en güzeline uyan kullarıma  müjdele. Bunlar, ALLAH’ın 

kendilerine hidayet ettiği  kimselerdir;akıl sahipleri de bunlardır. 

 

                                                              Fussilet  suresi 

 

             17-Semud'a gelince; Biz onlara doğru yolu gösterdik, fakat onlar 

körlüğü(imansızlığı) hidayete tercih ettiler. Böylece kazandıkları şeyler yüzünden 

onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakalayıverdi. 

 

           -Hidayetin  ne  olduğunu  Şura-13. Ayette ALLAH,  ‘’Kendine  yöneleni  hidayete  

erdirir’’  cümlesiyle  gayet  güzel  açıklamış.Hidayete  erdirme,  insanı  inandırma  

anlamında  olmadığı  gayet  açıktır.İnançtan , inkardan ve işledikleri kötülüklerden  

insanlar  kendileri  sorumludur.Hidayete  erdirme,  aklını  kullanarak  ALLAH’a  

inanarak iyi işler yapanlara din  yolunda  ilerlemeleri  için  yardım  etme  manasını  

ifade  etmektedir.  İnanan  bir insan  aklını  kullanmaz  ve  nefsine  yenilerek  büyük  

günahlara  dönerse,  ALLAH  da  hidayeti  keser. 

 

                                                           Muhammed  suresi 

 

          17-Hidayeti(İmanı)  bulmuş olanlara gelince; (ALLAH,) hidayetlerini arttırmış ve 

takvalarını vermiştir. 
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                                                           Tebagün  suresi 

 

          11- ALLAH’ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim ALLAH’a inanırsa 

onun kalbi, ALLAH’ın hidayetine erer. ALLAH  her şeyi bilendir. 

 

                                                                İnsan  suresi 

 

          3-Biz ona(insan)  hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun. 

 

                                                                Lokman  suresi 

 

          14 - Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık 

üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana): 

"Bana, anana ve babana şükret" diye de tavsiye ettik. Dönüş, ancak banadır. 

 

          15 - Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman 

hususunda seni zorlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana 

yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size 

yaptıklarınızı haber vereceğim. 

 

                                                                 İsra  suresi 

 

          23 - Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve 

babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara 

"öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. 

 

         24 - İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de: "Ey Rabbim! Onların 

beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et." 

 

         -Hayır duaları inananlar üzerine gerçekleşir.İnsanlar hür iradeleriyle inanır veya 

inkar  eder.Anne ve  babaya evladın yaptığı dua inanan anne ve  baba  için  

geçerlidir.Lokman-15.Ayet de ALLAH , anne ve baba ateist dahi olsa, evladın dua 

etmese  dahi onlarla iyi geçinmesini ve ilişkisini kesmemesini  tavsiye ediyor. 

  

            BÜYÜK   GÜNAHLARDAN   VAZGEÇMEYENLERİN   KALPLERİ 

MÜHÜRLENİR. 

                                                              Enam   suresi 

 

          124-Kendilerine bir ayet geldiğinde ,’’ALLAH’ın  Peygamberlerine  verilenler bize de 

verilenler gibisi bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz’’demektedirler. 

         ALLAH,  risaletini nereye koyacağını çok daha iyi bilir. 

 

         125-Bununla beraber ALLAH, kimi  hidayete erdirmek isterse ,onun göğsünü islama  
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          açar;kimi de saptırmak dilerse ,sanki göğe çıkmış gibi göğsünü iyice daraltır 

sıkar.İşte, ALLAH iman etmeyenlerin(akıllarını  kullanmayanların)   üzerine pisliği 

böyle çökeltir. 

 

          126-Rabbinin dosdoğru yolu(0=+1-1)   budur. Aklını kullanıp düşünen kimseler için 

ayetleri açık, açık beyan etmişizdir. 

                                               

          -ALLAH  bir müslümanı   asla  saptırmaz. Eğer Müslüman sapıyorsa aklını 

kullanmadığı, yani  ALLAH’ın kanunlarına uymayarak büyük günahlar  işlediği    

için kendisi sapıyordur.                                           

          Kuranda kafir olarak isimlendirilen ateistler, deistler, münafıklar ve şirk(ortak)  

koşanlar dört gruba ayrılır.Bunlardan bazıları bilgisizlikleri  nedeniyle akıllarını 

kullanamamış ve  ateist olmuş  yada  ortak  koşmuşlardır. ALLAH , bunlara 

cahillikler sebebiyle inkar  ettikleri için  hidayet etmeyi, yani  iman  yolunda  

ilerlemelerini  nasip  eder.Anlamadıkları ayetleri tefsir eden bir tefsir kitabı 

okudukları zaman  imana gelirler.Enam suresi 125. Ayet’te yazan ,ALLAH’ın  

göğsünü  islama  açtıkları ve hidayet ettikleri bunlardır. 

         Bir belgeselde, hacca gelen, Katolik bir Hıristiyan  iken Müslüman olan  Amerikalı bir  

bayanı izlemiştim. Kendisinin nasıl Müslüman olduğunu anlatıyordu. Hıristiyanlarca 

hazırlanan  ve Hz.  İsa’nın hayatını anlatan bir belgesel izlemişti. Belgeselde Hz. İsa 

,ALLAH’a yalvarıyordu.İslami bir radyoda ise ‘’madem ki Hz.  İsa ALLAH’ın oğlu, 

neden ALLAH’a yalvarıyor’’ sorusu sorulmuştu? Tabi ki,   ALLAH’ın oğlu olduğu 

için ,ALLAH’ın  parçası olan, yani ALLAH  olan Hz.  İsa’nın  ALLAH’a yalvarması 

saçmaydı.Ancak, peygamber Hz. İsa ALLAH’a yalvarırdı.Katolik bayan aklını 

kullandığı için ,   Hz. İsa’nın ,  ALLAH  olmayıp onun peygamberi olduğunu 

anlayarak    Müslüman olmuştu. 

           Hz.  Ömer de  Müslüman olmadan önce  adaleti ve doğruluğu severdi. Peygamber 

Efendimizi öldürmeye giderken  ALLAH, aklını kullanarak iman etmesi sebebiyle 

göğsünü islama açarak hidayete erdirmişti. 

          İkinci gruptakiler ise kibirlerini  ve kötülüğü  kendilerine ilah edinmiş ve asla 

Müslüman olmaları mümkün olmayanlardır. Doğruları bilseler dahi kibirleri ve 

inatları sebebiyle doğruları inkar ederler.İşte ALLAH’ın  göğüslerini daralttıkları 

bunlardır.  ALLAH’ı  inkar edip ,medyalarında  Kuran ayetlerini saptırmaktan 

büyük zevk alırlar. 

          Dini kullanarak  dini bozmaya çalışan   gizli  ateist  mürşit  din adamları ve tarikat 

,cemaat önderleri de bu sınıftandır. 

          Bunlar ebedi  Cehennemliktir. O kadar çok kötülük işlerler ki ,bir zaman sonra  geri 

dönülemez bir yola  girerler. Kalplerinin ALLAH  tarafından  mühürlenmesine, 

akıllarını kullanmayarak kötülük, kibir  ve inkardan vazgeçmedikleri için kendileri 

sebep olmuştur. 

          Bu durumu aşağıda yazan Mutaffifin suresi 14. ayet çok iyi izah etmiş. 

 

 

 

 



35 

 

                                                            Mutaffifin suresi 

 

            14-Hayır(asla);onların   (günah işleyerek) kazandıkları  kalplerini paslandırıp 

köreltmiştir. 

 

                                                            Bakara  suresi 

 

           7-ALLAH , onların kalpleri ve  kulakları üzerine  mühür  vurmuştur; gözlerinin 

üzerinde perde  vardır. Büyük azap onlar  içindir. 

 

           26-Gerçekte, ALLAH  bir sivrisineği ,hatta ondan daha küçüğünü  misal vermekten  

çekinmez.İman edenler bilirler ki ,o Rablerinden gelen bir haktır. Kafirler ise,’’ 

ALLAH bu misalle ne kastediyor’’? derler. Bununla çok kimseyi saptırıyor;çok 

kimseye de hidayet ediyor.O,  bu misallerle fasıklardan  başkasını saptırmaz. 

 

           27-(Saptırdığı  fasıklar) Söz verdikten sonra ALLAH’ın ahdini bozanlar;ALLAH’ın 

birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler;yeryüzünde fesat çıkarırlar.İşte asıl hüsrana 

uğrayacak olanlar bunlardır.   

                                     

          -Fasıkların  verdiği sözlere  güvenilmez. Sık ,sık yalan söylerler.Arkadaşlarından 

aldıkları borçları dahi ödemeyerek hırsızlığın en adi çeşidini yaparlar. 

          Çok kıskanç oldukları için çocuklarını  eşlerinden ayırırlar. Laf getirip, götürerek 

dostları birbirine düşürüp,ayırırlar.Ortakların arasını bozarlar.Halkı birbirine 

düşürmek ve savaştırmak için ülkelerinde dahi fitne çıkarmaktan çekinmezler. 

Bunları  yaparak  ALLAH’ın  birleştirilmesini emrettiği  şeyleri  keserler. 

          Ben  bunların birinden  ‘’bu ülkede iç savaş çıkması önemli değil,  yeter ki  

sevdiklerim bu  ülkeyi yönetsin’’sözünü duymuştum.Fitne çıkarmak için kendilerini 

ve ülkelerini yakmaktan dahi çekinmezler.Medyalarında sık,sık taş ve molotof 

atanları göstererek halkı kışkırtırlar.Halkı ve  askerleri  birbirleriyle  savaştırırlar. 

Bu  fani  dünyada  akıllarını  kullanmayarak  kötülük  peşinde  koştukları  için,  

Kurandaki  iyi  ve güzel  şeylerden  hoşlanmazlar. Böyleleri, Kuranı  inkar  için  

bahaneler  arar.ALLAH’ta kötülükleri  sebebiyle  Kuranı  anlama idraklerini  azaltır  

ve  kalplerini  mühürler. 

 

                                                               Mümin   suresi 

 

          35- Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, ALLAH’ın âyetleri hakkında 

tartışan kimselerdir. Bu ise ALLAH katında ve iman edenler katında büyük öfke ve 

gazap gerektiren bir iştir. ALLAH, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. 

      

         -Onlar,  Kurandaki  bilim  ayetlerinin  doğru  olduğunu  bildikleri  halde  kibirleri  

sebebiyle onları  inkar  edenlerdir.Bu  sebeple kalpleri  mühürlenir. 
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                                                              Furkan  suresi 

 

           43-Kendi  nefsini  ilah edinen  kimseyi gördün mü?Ona sen mi vekil olacaksın? 

 

           44-Yoksa sen onların çoğunun  söz  dinleyip akıl  ettiklerini mi sanıyorsun?Oysa 

onlar hayvanlar gibidirler;hatta yol itibarıyla onlardan daha sapıktırlar. 

 

                                      DİN  DERSİ  KİTAPLARI  ÇOK  YETERSİZ 

 

          Öğrencilere  verilen  yetersiz din eğitimi ve din dersi kitapları, dinin  yerlerde 

sürünmesinin birinci  sebebi.Bu  eğitime İlahiyat Fakültelerindeki eğitim de dahil. 

          Din dersi  kitaplarında sahte  din  adamlarının nasıl  cennet ve cehennem inancını 

zayıflatmaya çalıştıklarını yazan tek bir cümle yok.Sahte  mürşit zamanla 

günahkarların cehenneme alışacağını ve azap  görmeyeceklerini , günahkarlardan 

cezası  bitenlerin zamanla cehennemden  çıkacağını yazıyor.Bu da yetmiyor, Tevbe 

suresi-40. Ayeti  Peygamberimizin son Peygamber olduğunu yazıyorken Hz.İsa’nın 

yeniden dünya’ya geleceğini  yazıyor.Peygamber   Efendimizin dahi bilmediği 

kıyametin yılını dahi  bildiriyor. 

         Bir diğeri ayna  rabıtası yaparak ölmüş şeyhinden  aldığı nurla günahlarını temizliyor. 

         Mevlana ve  Abdülkadir  Geylani  bizi  sahte din  adamlarına karşı uyaran çok iyi 

nasihatler  yazmış. 

         Ama, yeni  değişen  müfredata rağmen bunlar hakkında öğrencileri uyaran tek bir 

yazı yok.Hiç olmazsa din dersi kitaplarına  Mevlana’nın  sahte  din adamlarıyla ilgili  

yazısını ve  Kurandaki büyük günahları yazın.Kuranda o devrin bilgisiyle bilinmesi 

mümkün olmayan  onlarca  bilim ayeti  var.Fatır  suresi-41.Ayet, bilim tarafından  

karanlık madde olarak isimlendirilen, atom altı parçacıklardan da oluşmayan  ve 

evreni dağılmaktan koruyan gizemli  gücün  ALLAH  olduğunu  yazıyor.Enbiya 

suresi-32.Ayet gökte korunmakta olan bir tavan  olduğunu yazıyor.Bilimde dünya’yı 

zararlı ışınlara ve  göktaşlarına karşı koruyan, kendisi de manyetik alan tarafından 

korunan bir atmosfer olduğunu söylüyor.Daha onlarca bilim ayeti var.Onikinci 

sınıfların din dersi  kitabının 22.  sayfasında  kıyamet anlatılmış.Ancak kıyametin 

temel  ayetlerinden olan, bilim  tarafından büyük çöküş olarak isimlendirilen ve  

evrenin  dürülerek içine çökeceğini  yazan Enbiya-104 ve Zümer-67  Ayetleri 

yazılmamış.101. sayfasında ise Hıristiyanlık anlatılırken Hz.İsa’nın çarmıha 

gerilmediğini bildiren Kuran ayeti yazılmamış.Tüm  bunların yazılmaması  tam bir 

facia.Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesindeki Kuran tefsirinde bunların 

yazmayışı daha da büyük bir facia.Tek olumlu gelişme evrim teorisinin müfredattan 

çıkarılması.Genetik bilimi evrim teorisini yıktı.Mitokondiriyal d.n.a’yı takip ederek  

Havva’ya kadar ulaştı.Havva  dünyada yaşayan ilk kadın ve annesi yok.Ancak din 

dersi  kitaplarında bilimin bu önemli buluşu da yazmıyor.Tüm bunların  sonucu 

ahiretin hesaba alınmadığı ateizme yakın  sahte tarikat, cemaatlerin  ülkemizi ele 

geçirerek  iş birliği yaptıkları ülkelere devretmesi  olabilir. 
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                                                               Tevbe   suresi 

 

          31-Onlar,  ALLAH’ı  bırakıp  hahamlarını,  rahiplerini,  ve  Meryem  oğlu  Mesihi  

kendilerine  Rab  edinmişlerdir. Halbuki  onlar da  tek  bir  ilaha  ibadet  etmekten  

başka  bir  şeyle   emir olunmamışlardı. Zira   O’ndan başka  ilah  yoktur. O,  onların  

şirk  koştuklarından  münehzehtir. 

 

          40-Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, ALLAH’ın 

Rasul’ü ve Peygamber’lerin sonuncusudur. ALLAH  her şeyi hakkıyle bilendir. 

                                                              Bakara  suresi 

 

          174 - ALLAH'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar 

gerçekten karınları dolusu ateşten başka birşey yemezler. Kıyamet günü ALLAH 

onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab 

vardır. 

                                                            Al-i imran  suresi 

 

          88-Onlar bu (lanetin) içinde ebedî kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azab 

hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. 

 

                                    YAŞANMIŞ  OLAYLARLA  UYARAN  AYETLER. 

 

          Kuranda  bir çok yaşanmış olay  anlatılır.Bu olayların bir  kısmı  peygamber  

efendimizin  zamanında,  bazıları da ondan önceki  dönemlerde yaşanmış  

olaylardır.Böyle yaşanmış  olaylarla insanları  günahlara karşı uyarma  çok  etkili  bir  

anlatım yöntemidir.Mesela, iftiranın, zannın ve bunlarla ilgili etrafta  dedikodu 

yapmanın  kötülüğünü anlatmak için, Peygamber  efendimizin  hanımı  Ayşe’ye  

görmeden  zanla  atılan zina  iftirasını Nur  suresi-11,18 Ayetler yazar.Emanete ihanet 

etmemeyi  ve  zinanın kötülüğünü anlatmak için, Hz. Yusuf’un efendisi olan kişinin 

karısıyla zina yapmaması  misal  olarak verilir.(Yusuf suresi-23, 34) 

          Peygamberler de  dahil olarak  bütün insanların hataları  olduğunu anlatmak için, 

Peygamber efendimizin yanına gelen  kör adamı önemsemediği  için ALLAH  

tarafından uyarılması misali verilir. (Abese  suresi-1. ve 10)Ancak, peygamberler  

büyük günahlar işlemez.Kuranda böyle çok  sayıda uyarılar ve günahlar,  yaşanmış  

olaylarla anlatılır. 

 

               SAHTE  DİN  ADAMLARININ  EN  FAZLA KARŞI  ÇIKTIĞI  AYETLER 

 

          Bunların  başında  ahiret, cennet  ve  cehennem  ayetleri gelir.Çünkü bunlara inanan 

insanların büyük  çoğunluğu  günah işlemekten  sakınırlar.Ateistler,  dinlerdeki bu 

inançları kaldırmak için  sahte din adamları, tarikat ve  cemaatleri  kullanırlar.Yani 

günah ve sevapların olmadığı,  bir din yaratmak isterler.Tevrat da bunu kaldırmışlar. 

          Tevrat’ta cehennem  ölüler diyarı olarak geçer.Ancak,  günahkarların burada azap 

çekeceği  yazmaz.Cennet  yaşanacak yer olarak tanımlanır.Ancak, Kuran’ın  yazdığı  

gibi  cennet de anlatılmaz.Hıristiyanlığın Katolik mezhebindeki cehennem  inancını 
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ise Protestan  mezhebini kurdurarak kaldırmışlardır.Güya Hz. İsa, çarmıhta 

kurbanlık bir kuzu gibi Hıristiyanların günahlarının affedilmesi için acı  çekmiştir.  

Bir Protestan  istediği  kadar büyük günah işlesin cennete  gidecektir.Kuran’a göre ise 

büyük günahlar işleyen Müslümanların  cennete  gitmesi  kesin değildir. 

          İslamiyete de, cehennemliklerin  zamanla azaba alışarak, azabı hissetmeyecekleri  

inancı   sokulmak istenmiştir.Ancak Kuran tam bunun  zıddını yazar.Diğer bir hurafe 

inanç ise büyük günahları işleyerek tövbe etmeden  ölen Müslümanların cezalarını 

çektikten sonra cehennemden  çıkacakları inancıdır.Bunu da uydurma hadislere 

dayandırırlar.Bakara suresi-80.Ayet bunu  çürütür.İnsanların tek hücreden 

evrimleştiğini, yani evrim teorisini  savunurlar.Ancak genetik bilimi mitokondriyal 

d.n.a’yı takip ederek Havva’ya kadar ulaşmıştır.O, dünyada yaşayan ilk 

kadındır.Annesi de yoktur.Evrimcilerin dediği gibi zamanında yaşayan başka 

kadınlar da oktur. 

          Bütün dinlere göre büyük  günahlardan olan faizciliğin yasaklanmasından da 

hoşlanmazlar.Çünkü faizcilik büyük bir rant kaynağıdır.Faizcilikle hem zengin 

olurlar,  hem de istedikleri ülkelerde ekonomik krizler çıkarırlar.Türkiye ve  dünyada 

batan ve  soyulan bankaları,  çıkan  ekonomik  krizleri  herkes  biliyor. 

          Tevratta ki faiz ayetini de  değiştirmişlerdir.Değişen çarpıtma  Tevrat ayetine   göre, 

Yahudinin, Yahudiye faizle  borç vermesi günahtır.Ancak  Yahudi olmayan birine 

verebilir. 

          Kuran’a göreyse  Müslüman,  Müslüman olmayan  birinden dahi  faiz  

alamaz.Faizcilik  büyük  günahlardandır.Kurandaki faiz ayetlerini de  sahte  

fetvalarla  çarpıtmak  istemişlerdir. Bu  sahte fetvacılara  göre Müslümanlardan faiz  

almak  günah,  Müslüman olmayanlardan  faiz almak günah değildir. 

          Said  Nursi’nin yazdığı 7 büyük günah arasında faizcilik de  yoktur.İnsan öldürmek 

vardır, ancak  ‘’Fitne çıkarmak  insan  öldürmekten  beterdir’’(Bakara-190)  ayetine 

rağmen fitne çıkarmak da yoktur.Yedi büyük günah  Hıristiyanlık da  

mevcuttur.Kuran 25  cıvarında büyük  günah  yazar.Kuran peygamberimizin son 

peygamber olduğunu yazarken  Hz. İsa’nın yeniden dünyaya geleceğini  yazar.Ayna 

rabıtası denen bir hurafe de insanları günah işlemeye teşvik eder.Çünkü günahlar 

mürşitten alınan nurla temizlenir.Kuranda ise tövbe ederek ve o günahı bir daha 

işlemeyerek temizlenir. 

         Maalesef  Diyanet ,müftüler ve din dersi kitapları bu gerçekleri   Müslümanlara 

anlatmıyor.  

                                                              Al-i imran  suresi 

 

          88-Onlar bu (lanetin) içinde ebedî kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azab 

hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. 

 

                                                               Bakara   suresi 

 

         80-Demişlerdi ki:’’Sayılı  günler  dışında ,bize asla  ateş  dokunmayacaktır’’.Siz  

ALLAH  katından söz mü aldınız, zira  ALLAH  sözünden  dönmez? ALLAH’a  karşı  

bilmediğiniz bir  şey  mi  söylüyorsunuz? 
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                                                              Tevbe   suresi 

 

         31-Onlar,  ALLAH’ı  bırakıp  hahamlarını,  rahiplerini,  ve  Meryem  oğlu  Mesihi  

kendilerine  Rab  edinmişlerdir. Halbuki  onlar da  tek  bir  ilaha  ibadet  etmekten  

başka  bir  şeyle   emir olunmamışlardı. Zira   O’ndan başka  ilah  yoktur. O,  onların  

şirk  koştuklarından  münehzehtir. 

 

                                                             Enam  suresi 

 

          93 - ALLAH'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde: 

"bana vahyedildi" diyen ve: "ALLAH'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim" 

diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti 

içindeyken bir görsen! Melekler onlara ellerini uzatırlar ve:" Ruhunuzu teslim edin. 

Bugün, ALLAH'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve O'nun âyetlerine karşı 

böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandıralacaksınız" derler. 

 

                         ALLAH   KÖTÜLÜKLERE  NEDEN  MÜSAADE  EDİYOR? 

 

          Çünkü zıtlıklar ALLAH’ın  kanunlarıdır.Pozitif işler olan  iyilikler, negatif işler olan  

kötülüklerle beraber  var olurlar. 

           Nisa  suresi-36. Ayet ve  Muhammed  suresi-28. Ayet  ALLAH’ın kötülüklerden  razı  

olmadığını açıklayan anahtar  ayetlerdir. ALLAH,  kibirlenen ve  kötülük  işleyen  

insanların  bu  günahları  işlemelerinden  hoşlanmıyor.Fakat, kibirlenen ve  kötülük 

yapan  birini de  engellemiyor.Muhammed  suresi-28. Ayet  kötülük  yapanlara  

ALLAH’ın  gazaplandığını  açıkça  yazmış.ALLAH  kanunlarına  göre  hareket  

ediyor. O’nun kuantum fiziği  kanunlarına  göre zıddı olmayan  hiçbir  şey  evrende  

olamaz. Maddeyi  oluşturan  atom varlığını, içindeki artı  değerli çekirdek ve zıddı 

olan eksi  değerli  elektrona borçludur. İyilikler  ve  kötülükler de beraber  var 

olurlar. Çünkü  zıtlıklar kuantum fiziğinde süper simetri  denilen  ALLAH’ın  

koyduğu  kanunların  sonucudur. ALLAH, iyilik ve  kötülük  işlemelerini  insanların 

hür  iradelerine  bırakmıştır. Şeytan  dahi  iradesini  inat  ve  kötülükten  yana  

kullandığı  için  doğru  yoldan  ayrılmıştır. Ancak,  evrendeki  her şey  düzene  göre  

hareket  eder. Şeytan  ve  kötülüklerde  0=+1-1  kuantum  fiziği denkleminin  

sonucudur. 

                                                                 Nisa  suresi 

                              

           36-Şüphesiz,   ALLAH , kibirlenen  ve öğünen kimseyi sevmez. 

 

            78 - Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de 

bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse "Bu, ALLAH ‘tandır" 

derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, "Bu, senin yüzündendir." derler. Ey Muhammed! De 

ki: "Hepsi ALLAH'tandır."(0=+1-1) Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya 

yanaşmıyorlar? 
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          79 - (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik ALLAH'tandır, sana ne kötülük dokunursa 

kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. 

Buna şahit olarak da ALLAH   yeter. 

 

 

                                                             Muhammed  suresi 

 

           27-Melekler  yüzlerine  ve  sırtlarına  vurarak  canlarını  almaya  geldiklerinde  

halleri  nasıl  olacak? 

 

           28-Buna  sebep,  ALLAH’ı  gazaplandıran  şeylere(günahlara)  uymalarından  ve  

O’nun  rızasından  hoşnut  olmamalarındandır. Bu  yüzden  ALLAH,  onların  

amellerini  boşa  çıkarmıştır. 

 

                                                                Araf  suresi 

 

          28-Onlar bir kötülük işlediklerinde, “Babalarımızı bu kötülük üzerinde bulduk. 

ALLAH da bize bunu emretti” derler. De ki: “ALLAH kötülüğü emretmez. ALLAH'a 

karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” 

 

          -Bazıları bu  dünyada kötülükleri ALLAH’ın emrettiğini ve dünyadaki 

adaletsizliklerden ALLAH’ı  sorumlu  tutarlar.ALLAH, bu  dünyada kötülüğü 

emretmez.Bizim  böyle  gördüğümüz  olaylarda  bilmediğimiz  sırlar  gizlidir.Hz.Musa 

dahi  bazı olayları  kötülük ve  adaletsizlik olarak görmüş, Hızır’a itiraz  etmişti. 

 

                                                              Kehf  suresi 

 

65-Orada ,katımızdan kendisine bir  rahmet verdiğimiz  ve  bir  ilim  öğrettiğimiz  

kullarımızdan  birini(Hızır)  bulmuşlardı. 

 

66-Musa ona  şöyle  demişti:’’Sana tam olarak  öğretilenlerden bana da öğretmen  için 

seninle beraber olabilir miyim?’’ 

 

67-O  da demişti ki:’’Şu  bir  gerçektir ki  sen,  benimle  bulunmaya asla  sabredemezsin’’. 

 

68-‘’Zaten  bilginle  kavrayamadığın  bir  şeye nasıl  sabredeceksin’’? 

 

69-Musa ise şöyle  demişti:’’Beni  inşallah sabreden bir  kimse olarak  göreceksin.Senin  

hiçbir  emrine  karşı  gelmeyeceğim. 

 

70-O da  demişti ki:’’O halde  eğer  benimle  geleceksen,  ben hakkında  bir şey  

anlatmadıkça ,sen  ondan  bana  hiçbir şey  sormayacaksın’’. 
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71-Beraberce  yola  koyulmuşlardı.Nihayet  gemiye  bindikleri  zaman o kul  gemiyi  delmiş, 

Musa da ona  ‘’gemi  halkını  suda boğmak  için mi  onu  deldin?Kötü  bir  iş yaptın’’ 

demişti. 

 

72-O  da  demişti ki:’’ Benimle  birlikte  bulunmaya sabredemeyeceksin,  diye söylememiş 

miydim’’? 

 

73- Musa da  şöyle  demişti:Unuttuğum  şeyden  dolayı  beni  suçlama ;şu  işimden  dolayı  

bana  güçlük  yükleme’’. 

 

74-Yollarına devam  etmişlerdi.Nihayet  bir  oğlan  çocuğuna  rastladıkları  zaman 

kul(Hızır)  onu  öldürmüştü.Musa  demişti ki:’’Bir  nefsin  karşılığı  olmaksızın onu  

öldürdün mü?Gerçekten  kötü bir iş  yaptın’’. 

 

75-O da  demişti ki:’’Sana  söylememiş mi  idim ,benimle  beraber  olmaya  sabredemezsin  

diye’’? 

 

76-Musa  ona  şöyle  demişti:’’Bundan  sonra  sana  herhangi  bir şey  soracak  olursam, 

benimle  arkadaşlık  etme. Benim  tarafımdan  mazur  sayılırsın.’’ 

 

77-Yine  yollarına  devam  etmişlerdi.Nihayet  bir  kasaba  halkına  geldikleri  zaman  

,onlardan  yiyecek  istemişler.onlar ise  bundan  kaçınmışlardı.Bu  sırada  orada 

yıkılmaya  yüz  tutmuş  bir  duvar  bulmuşlardı ki ,o  kul onu  hemen  

doğrultuvermişti. 

          Musa ona  şöyle  demişti:’’Eğer  dileseydin  buna  karşılık  bir  ücret  alırdın’’. 

 

78-O ise demişti ki:’’İşte bu  itiraz ,benimle  senin  ayrılma sebebidir. 

      Şimdi  sana ,sabredemediğin  şeylerin  iç yüzünü açıklayacağım. 

 

79-‘’Önce  o  gemi  ,denizde  çalışan  birtakım  yoksullarındı.Onu  kusurlu  yapmak  

istedim;zira  arkalarında bir  hükümdar  vardı ki, bütün  gemileri  zorla  alıyordu’’. 

 

80-‘’Çocuğa  gelince, anası ve babası  mümin  kişiydiler.Çocuğun  onları  isyana ve küfre  

sürüklemesinden  korktuk’’. 

 

81-‘’İstedik ki,Rableri  onlara din  ve  iman  yönünden  daha  hayırlısını  ve  merhametçe  

onlara  daha  yakınını  versin.’’ 

 

82-‘’Duvar  ise  ,şehirdeki  iki  yetim  çocuğa  aitti  ve  altında  onlara  ait  bir  hazine  

vardı.Babaları  Salih bir kişiydi .Rabbin  istedi ki ,çocuklar  büluğ çağına  erişsinler 

ve  Rabbinden  bir  rahmet  olarak  hazineleri  çıkarsınlar.Ben  bunları  kendiliğinden  

yapmış  değilim.İşte  senin  sabredemediğin  şeylerin  açıklaması bu. 
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                                                                İsra suresi 

 

          37-Yeryüzünde kibirle ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca 

da dağlara erişe 

 

                                                                Yunus suresi 

 

          75-Sonra bunların ardından  Musa ve Harun’u  ayetlerimizle Firavuna ve cemaatine 

gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler ve günahkar bir kavim oldular. 

                                                                İbrahim  suresi 

 

           18-Rablerini  inkar edenlerin amelleri  , fırtınalı bir  günde rüzgarın şiddetle 

savurduğu  bir  küle benzer.Onlar  kıyamette amellerinden hiçbir şey elde 

edemezler.İşte  bu çok büyük bir  sapıklıktır. 

 

                                                   BÜYÜK       GÜNAHLAR 

 

            1-ALLAH’ı inkar  ederek ALLAH’a   ortak(şirk)  koşmak  ve Kuran ayetlerini          

inkar     etmek. 

           2-Fitne   çıkarmak. 

           3-Faizcilik    yapmak. 

           4-Kürtaj  yaptırmak ve  haksız  yere  insan  öldürmek. 

           5-Kul  hakkı  ve  haram  yemek. 

           6-Anne  ve  babaya  zulmetmek. 

           7-Zina ve eş cinsellik  yapmak. 

           8-Yalancı  şahitlik yapmak  

           9-İsraf  etmek  ve  cimrilik  yapmak. 

           10-Büyücülük, falcılık  ve  sihirbazlık  yapmak. 

           11-İçki  ve  uyuşturucu  kullanmak. 

           12-Namaz  kılmamak. 

           13-Kibirlenmek. 

           14-Hasedlik  yapmak.(Kıskanmak) 

           15-İftira  atmak. 

           16-Vaat ettiğini vermeyerek  veya yapmayarak söz ve yeminlerini bozmak. 

           17-İnsanlarla  alay  etmek 

           18-Aşırı mal  biriktirerek zekat  ve  sadaka  vermemek. 

           19-Musibetlere sabretmeyerek ALLAH’a küsmek. 

           20-İntihar  etmek. 

           21-İnsan  ve  hayvanlara  işkence  yapmak. 

           22-Düşmana  karşı  vatanını  savunmamak. 

           23-İnsanlara  hoşlanmadıkları lakapları takmak. 

           24-Kuran  ayetlerini  saptırmak  için  canı istediği  gibi  tefsir  yazmak. 

           25-Şükretmeyerek, ALLAH’a ve insanlara nankörlüğü alışkanlık haline getirmek. 
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          -Büyük  günahları  alışkanlık  haline  getirerek  tövbe  etmeden  ölenler, ebediyen  

cehennemde  kalırlar.İmanlı  olarak ölen ve   büyük  günahlar  işleyenlerin  

affedilmeleri de kesin  değildir. Ancak anne, baba, eş, ortaklar ve sadaka alan 

şefaatçilerin  hayır   duasını  alan   Müslümanların  büyük  günahlarının , ALLAH  

tarafından  affedilmesi  muhtemeldir. Doğrusunu  ALLAH  bilir.Bazıları  büyük  

günahları  yediye kadar  indirir.Bu  durum  diğer  büyük  günahları  küçümsemek  

anlamına  gelir ki, din alimi olanlar bunu yapmaz.Çünkü  yazdığım 25  büyük  

günahın  hepsi de  Kuranda  geçen  büyük  günahlardır. Büyük günahları yediye 

kadar indiren sözde tefsirciler  Bakara  suresindeki(275-280)  ayetlere  göre  ALLAH  

ve  Peygamberle  savaşmak  kadar büyük  günah  olan  faizciliği ve fitne çıkarmayı da  

bu  günahlar  arasında  saymaz.Bu  durum  şuna  benzer.25  kolonu  olan  bir  bina  

düşünün.Bu  binanın içini  istediğiniz  kadar  lüks ve  konforlu  yapın.Eğer  kolon  

sayısını  yediye  indirirseniz,  bu  binayı ayakta  tutamazsınız.Yani,  ciltler  dolusu 

kitaplarınızda  istediğiniz  kadar  edebi  yazılarla  dini  övün,  faizcilik ve fitne  gibi  

büyük  günahları,  büyük  günahlardan saymazsanız  dinin  ana  kolonlarını  yıkmış  

olursunuz. Kurana  inandığını  söyleyen ama  büyük  günahlardan  kaçınmayan  

kişinin  durumu ,ailesini  sevdiğini  söyleyen  ama onlara  rızık  getirmeyen kişinin  

durumu  gibidir. Yani  o  kişinin  ailesini  sevmesinin nasıl  hiçbir  hükmü  yoksa, 

büyük  günahlardan  kaçınmayanların da Müslüman olmalarının  hiçbir  hükmü  

yoktur.Çünkü,  ayetler  Cennete  gidecek  kulları  ‘’iman  edip,  iyi  işler  yapanlar’’  

olarak  yazar.Kuranda geçen  büyük günahlar din dersi kitaplarına yazılsa,  okulların 

duvarlarına,camilerin duvarlarına ve kalabalık meydanlara asılsa ne kadar iyi 

olurdu. 

 

                                                                 Necm  suresi 

 

          32-Onlar,  bazı küçük  günahlar  hariç,  günahların  büyüklerinden  ve  fuhşiyat  gibi  

çirkin günahlardan  kaçınırlar. 

           Şüphesiz  Rabbinin  affı  geniştir.O,  sizi  topraktan  yaratırken  ve  annelerinizin  

karınlarındayken  sizi  en  iyi  bilendir.Öyleyse  günahsız  olmadığınızı  söyleyip  

kendinizi  temize  çıkarmayın.Kimin  günahlardan  sakındığını  en  iyi  O  bilir. 

 

                                                                Haşr    suresi 

 

            18-Ey  iman   edenler! ALLAH’tan  korkun.  

            Her  nefis,  yarın(Ahiret)  için  ne  hazırladığına baksın. ALLAH’tan  korkun. 

            Şüphe  yoktur ki ALLAH ,yapmış  olduğunuz  şeylerden  mutlaka haberdardır. 

 

           19-ALLAH’ı  unutan  ve  bu  yüzden de  ALLAH’ın  kendilerini, kendilerine  

unutturduğu  kimseler  gibi  olmayın. 

           İşte  asıl  fasık  olanlar  bunlardır. 
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                                                               Bakara   suresi 

 

          81-Hayır, kim günah  kazanır da günahı  çepeçevre  kendini  kuşatırsa, işte  böyleleri 

cehennem  ehlidir. 

         Onlar orada  ebedi  kalacaklardır. 

 

                                                               Furkan  suresi 

 

         68 - Yine onlar ki, ALLAH  ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, ALLAH'ın 

haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın 

cezasını) bulur. 

 

         69 - Kıyamet günü azabı kat, kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır. 

 

         70 - Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; ALLAH onların 

kötülüklerini iyiliklere çevirir. ALLAH  çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 

 

         71 - Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş 

olarak ALLAH'a döner. 

 

         72 - Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar ile 

(oradan) geçip giderler. 

 

          73 - Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör 

davranmazlar. 

 

          74 - Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler 

bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl" derler. 

 

          75 - İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile 

mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. 

 

           76 - Orada ebedî kalacaklar, orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. 

 

                                                                Araf    suresi 

 

          9-Kiminde  tartıları  hafif  gelirse,  ayetlerimiz umursamamış(Büyük  günahlar  

işlemiş)   olmaları   sebebiyle  kendilerini  ziyana  uğratmışlardır. 

 

                                                                Yunus   suresi 

 

          62-Haberiniz  olsun ki  ALLAH’ın  dostlarına  hiçbir  korku  yoktur.Mahzun da 

olmazlar. 

 

          63-Onlar  iman  ederler  ve  günahlardan  sakınırlar. 
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                                                                Humeze  suresi 

 

         1-Arkadan  çekiştiren,  kaş  göz  hareketleriyle alay  eden  kişinin  vay  haline. 

 

         2-O ki mal  biriktirerek, malını  sayar  dururdu. 

 

        3-Malının  onu  ebedi  kılacağını  sanıyor. 

 

        4-Hayır, o  mutlaka hutameye (cehennem)  atılacaktır. 

 

 

      Anne, baba, eş, ortaklar ve sadaka alanların hayır dualarını almadan ölen büyük 

günahkarların  affedilmeleri ALLAH’a kalmıştır. 

 

                                                                    Nisa  suresi 

 

           32-Yasaklandığınız  büyük  günahlardan  sakınırsanız, diğer (küçük) günahlarınızı 

örter ve  sizi  ikram  olunan  bir yere(cennet)  sokarız. 

 

           116-ALLAH, kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun  dışındakileri de 

,dilediği kimse için affeder .Her kim, ALLAH’a şirk  koşarsa büyük bir dalalete 

düşmüş olur. 

 

          -Büyük  günahlar  bir Müslüman için hayati  önem taşır.Çünkü büyük günahları  

bilmek ve  işlememek Müslümanları cehennemden  kurtarır.Müslümanların 

çoğunluğu Kuranın anlamını okumadıkları için  hepsini bilmezler.Öncelikle din dersi 

kitaplarında hepsi yer  almalı.Ancak  bunların tamamı  din dersi kitaplarında 

yazmaz.Bunları öğrencilerin din dersi kitaplarına koymayan Devlet yetkilileri ahiret 

de büyük bir vebal altındadır.Bu duruma itiraz etmeyen din adamları ve 

Müslümanlar da vebal  altındadır.Hatta camilerin  duvarlarına asmayan imamlar ve  

müftüler de  vebal  altındadır. 
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                      BİG-BANG(BÜYÜK PATLAMA)    

 

                                               Enam  suresi 

 
        101-O, gökleri ve yeri(evreni)  yoktan yaratandır. Eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? 

Oysa, her şeyi yaratmıştır, her şeyi bilir. 

 

 

                                                              Bakara   suresi 

 

       117-Göklerin  ve  yerin(evrenin) yoktan  yaratıcısıdır. 

       Bir  işin  olmasına  hükmettiği  zaman,  ona  sadece ‘’0l’’ der, o’ da hemen  oluverir. 
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                                                               Enbiya   suresi 

 

        30-Şu  inkarcılar  bilmezler mi,  yer  ve  gökler(evren),  bitişikken onları  ayırdık  ve 

tüm  canlıları  sudan  yarattık. Yine de iman  etmezler mi? 

 

 

          -Her  iki  ayette de,  yoktan  var olma  arapça olarak  ‘’bediu’’ kelimesiyle yazılır. 

          Evren, 13.7 milyar yıl önce büyük bir patlamayla(big-bang)  yoktan var olmuştur. 

Big-bang , Evrenin genişlediğinin kanıtlanmasıyla ve büyük patlamadan sonra ortaya 

çıkan fosil radyasyonun bulunmasıyla kesin olarak ispatlanmıştır. Enam  suresi-101. 

Ayet ve  büyük  patlama  aynı şeyleri söyler.  Enam suresi-101. Ayet’te evrenin  

yoktan yaratıldığını yazıyor. Yaratılan bir şeyin ise bir yaratılış zamanı , yani bir 

başlangıcı vardır. Büyük  patlama da  evrenin yoktan yaratıldığını, yani bir  

başlangıcı ve  yaratılış  zamanı  olduğunu  söyler. Bilim, Kuranı doğruluyor. Ateistler, 

evrenin yoktan değil, sıkışmış bir enerjiden var olduğunu savunurlar. Ancak bu 

doğru  değildir. Çünkü ,bilime göre bu sıkışmış enerji evrenin yaratıldığı ilk andaki,  

yani on üzeri eksi kırk üç saniyede ortaya çıkan  enerjidir.Bilim, bu  zamandan 

öncesine geçemeyerek acizliğini itiraf etmiştir.Büyük patlama öncesi sıkışmış bir 

enerjide  yoktur.İnsanlar ALLAH’ın nasıl kendi kendine var olduğunu hep 

sormuşlardır.Benim büyük patlamanın sevdiğim bir tarafı da bu soruya mantıklı bir 

açıklama getirmesidir.Bilim acizliğini itiraf ettiğine göre bu soruya hiçbir zaman 

cevap veremeyecektir.Zaten Kuran insanlara her bilginin verilmediğini yazar. 

Örneğin, İsra suresi 85.Ayet  ruhlar hakkında pek az bilgi verildiğini yazar.Ruhlar 

ALLAH’tan gelmişlerdir.Onların özü  ALLAH’tır. 

 

                                                                 İsra suresi 

 

           85-Sana ruhtan soruyorlar.De ki:Ruh, Rabbimin emrindedir.Size ancak az bir bilgi 

verilmiştir. 

 

-İnkarcılara göre zamanda büyük  patlama  ile beraber yaratıldığı için ALLAH’ın 

Evreni yaratacak bir zamanı olmadığını , Evrenin  kendi kendine  var olduğunu 

savunurlar.Tabii bu tezleri de geçersizdir.Çünkü zamanın olmadığı bir mekandan 

Evrenin kendi kendine de var olması da mümkün değildir. Ama ALLAH,  Kuranda 

kendi katında da büyük patlama öncesi  bir zaman olduğunu bize şu Ayetle bildiriyor. 

  

                                                       Hac suresi 

 

          47-Gerçekten senin Rabbin  katında bir gün ,sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl 

gibidir. 

 

           -Din karşıtları , yıllarca durağan bir evren modelini savundular.Bu modele göre 

evren ezelden beri vardı ve ebediyete kadar var olacaktı.Çünkü bir başlangıcı olduğu 

zaman onu yaratan bir güç, yani ALLAH olacağını çok iyi biliyorlardı. Büyük  
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patlama  günümüzde teori olmaktan çıkmış, bilimce ispatlanmış bilimsel bir gerçek 

olmuştur. 

          Big-bang’in(büyük patlama) ilk anlarında Evrene saçılan atom altı parçacıklar milyar 

kere milyarlık bir hassas hızla Evrene saçıldılar. Eğer bu kadar  hassas saçılma hızı 

olmasa,  atom altı  parçacıklar daha az  veya çok hızla evrene  saçılsalar, evren ya 

içine çökecek yada dağılıp gidecekti. Aslında  ona verilmesi gereken en iyi isim  hassas 

saçılma  olacaktı .Bu durum Evrenin kör tesadüflerle var olamayacağının yani 

yaratıldığının kesin bir kanıtıydı.İnkarcılar bunu çürütmek için yeniden uydurma bir 

teoriye baş vurdular.Bu uydurma teorinin adı çoklu evren(multiverse) 

modelidir.Güya milyarlarca Evrenden bir tanesi patlayarak bizim  Evrenimizi  

tesadüfen meydana getirmiş ,diğer evrenler ise yok  olmuşlardır.Ama öne sürdükleri 

bu tezleri tamamen uydurma bir teoridir.İspatlanması da mümkün değildir.Büyük 

patlamanın adı ,ateist  bilim adamı Fred Hoyle tarafından alay  etmek için 

kızgınlıktan verilmiştir. Çünkü Fred Hoyle,  evrenin bir başlangıcı olduğuna göre ona 

sebep olan ALLAH dediğimiz bir gücünde olacağını çok iyi biliyordu.Bazı ateistler de 

bunu çok iyi bildikleri için büyük patlamayı  inkar eder.Zamanımızda bilim 

adamlarının neredeyse tamamına yakını evrenin bir başlangıcı olduğuna inanıyor. 

Evren,  Enbiya  suresi-30.  Ayetin yazdığı gibi  yaratılış  anında   bitişikti. Atom altı  

parçacıklardan oluşuyordu. Bu  parçacıklardan ilk olarak  hidrojen  atomu  yaratıldı. 

Hidrojen  gazının  içine  çökerek sıkışması  sonucunda ilk  yıldızlar  oluştu. Böylece  

bitişik  evren  birbirinden  ayrıldı.Tüm bunlar, Kuran’ın yazdığı gibi, aşama, aşama 

zaman dilimleri içinde oldu.  

 

                           EVRENİN  YOKTAN  VAR   OLMASI 

 

        -Evren, 0=+1-1 denklemiyle,  yani bir çok ayette  yazan  ALLAH’ın  dosdoğru  

yoluyla  yoktan var oluyor. Yokluğun  temsilcisi sıfırın  içinde birbirinin zıttı iki tane 

varlık gizlidir. Denklemde, yokluğun  temsilcisi sıfır, denklemdeki eşitliğin diğer  

tarafında ,  pozitif ve  negatif   zıtlar sayesinde varlığa dönüşüyor. Denklemde  pozitif  

ve  ve  negatif  birler,  her şeyin zıddını  temsil  ediyor. Denklem Kuranda ise şöyle 

yazılmış. 

                                                          Yasin  suresi 

 

           36-ALLAH ne yücedir ki, toprağın bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha 

bilemeyecekleri   şeylerden  bütün çiftleri(0=+1-1)  yaratmıştır. 

 

                                                           Zariyat  suresi 

 

           49-Öğüt  alasınız diye, her  şeyi  çift,  çift(0=+1-1)  yarattık. 

 

                                                            Hicr   suresi 

 

             41-Rabbi de  buyurmuştu:  «İşte bana varan dosdoğru yol budur.» (0=+1-1) 
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           -Evrende ve  dünyada  her  şey  zıddıyla yaratılmıştır. İyilikler, kötülükler, erkek dişi, 

madde,  anti madde  misallerini daha da artırabiliriz. 

           Denklemin kuantum fiziğindeki adı parite, süper simetri  veya  ayna prensibidir. Paul 

Dirac adlı bilim adamı bu konuyu ispatladığı için 1934 yılında Nobel fizik ödülünü 

almıştır.Maddenin dahi zıddı vardır.Adı anti maddedir.Maddenin en küçük parçası 

olan atomlar dahi eksi değerli elektronlar ve artı değerli çekirdekten oluşur. 

Çekirdeği oluşturan proton, lepton,  kuark,  müzon gibi atom  altı  parçacıkların da 

zıtları mevcuttur. Evrende,  zıttı olmayan  hiçbir  şeyin  var olması   mümkün  

değildir. 

           Bir çok insan ayna prensibinin ilk olarak Paul Dirac tarafından ispatlandığını sanır. 

Ancak Mevlana zıtlıkları Mesnevide yüzyıllar önceden  yazmış. 

 

 

   

 

 

 
 

 

        MEVLANA’NIN   POZİTİF(ARTI)  VE  NEGATİF(EKSİ)    

ZITLIKLAR(SÜPER SİMETRİ)  HAKKINDA  YAZDIKLARI  

              
         -Buhar olup havaya uçan, yahut toprağa düşüp kaybolan damla senin kudret 

hazinenden nasıl kaçabilir? 

 

         -Yokluğa ,yokluktan da öteye yüzlerce yokluğa gitse,ALLAH’ım sen onu çağırınca 

başını ayak yaparda yine koşar gelir. 

 

          -Yüz binlerce zıt, kendi  zıttıyetini yok eder. 

          -Sonra senin buyruğun onları yine varlık alemine getirir. (Mevlana) 
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           Mevlana bu yazdıklarıyla hem zıtlıkları,  yani pozitif ve negatif  parçacıkları hem de 

en küçük atom altı parçacıkları  haber veriyor. 

           Bilim, evrende boşluğun olmadığını ,boşlukta da pozitif ve negatif atom altı 

parçacıkların devamlı olarak var ve yok olarak boşluğu doldurduğunu söylüyor.Bu  

durum bilim tarafından kuantum dalgalanmaları olarak isimlendirilmiş.Mevlana,’’ 

yüz binlerce zıt kendi zıttıyetini yok eder’’, diye yazarken bu zıtları bize haber 

veriyor.Ancak bu zıtların kendilerini tamamen  yok etmelerine ALLAH  müsaade 

etmiyor. Devamlı olarak yok olan ve  var olan bu  zıtlar Mevlana’nın yazdığı gibi 

ALLAH’ın buyruğuyla  yeniden varlık alemine geliyorlar. 

           Atomu ve enerjiyi  oluşturan atom altı parçacıklarında devamlı olarak yok olan ve 

var olan bu pozitif ve negatif zıtlardan oluştuğu önemli bilimsel teorilerden biridir.  

           Mevlana kuantum fiziğinde ayna prensibi yada  süper simetri denen zıtlıkların 

aslında aynı işi yaptıklarını ise şu cümlelerle anlatmış. 

 

         -Görünüşte kement iki kattır, ama yaptığı iş tekdir. 

 

         -Ayaklar ister iki ister dört olsun bir yolda yürürler.İki ağızlı makasın(zıtlıkların) 

kesmesi de birdir. 

         -Yokluk yok iken, ölüden de ölüyken , onun var etme gücü ile çaresiz kalırda varlık 

alemine gelir. 

 

         -Ey en güzel yardımcı olan ALLAH! Var gibi görünen, fakat aslında yok olan şu fani 

aleme takılmış kalmış olan gözlerimi görünmeyen gerçek alemi görür hale getirmeye 

senin gücün yeter. 

 

         -Bu yokluktan gelen, yok iken yaratılan göz, gerçek varlığın zatını tamamıyla görmez 

hale gelmiştir. 

 

        -ALLAH  yoku yüce ve ihtişamlı var olarak gösterdi.Var olanı da yok şeklinde belirtti. 

 

 

 

 

         Mevlana, 0=+1-1 kuantum fiziği denklemini ne kadar güzel açıklamış.Denklemdeki  

pozitif ve negatif çiftler sayesinde  bize var gibi gözüken aslında yok hükmünde olan 

bu alem fani bir alemdir. 

         Mevlana, zıtlardan oluşmadığı için asıl gerçeğin ALLAH  olduğunu yazar. 

         Kötülüklerin neden var olduğunu da yine 0=+1-1 denklemi açıklar. 

         Pozitif enerjileri temsil eden  iyilikler var olduğuna göre iyiliklerin zıttı olan ve negatif 

enerjileri temsil eden kötülüklerin olması da kaçınılmazdır. 
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                                              ARININ PROGRAMLANMASI 

 

                                                               Nahl suresi 

 

          68-Rabbin bal arısına vahiy(ilham)  etti.Kendine dağlarda,ağaçlarda ve onların 

kurdukları kovanlardan evler edin. 

 

          69-Sonra meyvelerin tümünden ye, Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda 

yürü,uçuver.Onların karınlarından türlü şerbetler çıkar.Onda insan için bir şifa 

vardır.Şüphesiz düşünen toplum için bunda ibretler vardır. 

 

           -Nahl suresi 68. Ayetteki ,Rabbin bal arısına vahiy etti,cümlesindeki vahiy(ilham)  etti 

kelimesini bu günün diline ‘’programladı’’ olarak çevirebiliriz. Gerçekten de genetik 

bilimi  arının ve bütün canlıların nükleotid denen  A-T-C-G harfleriyle 

programlandığını ispatlamıştır.  
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          ATMOSFERİN VE  MANYETİK ALANIN  KORUYAN VE KORUNAN  BİR  

TAVAN  OLARAK   YARATILMASI 

 

                                                             Enbiya suresi 

 

          32-Gök yüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa O’nun ayetlerinden yüz 

çeviriyorlar. 

                                                               

         -Gökyüzü bu  ayette  sema  olarak  tekil  yazılmış.Yakın  dünya  göğü  olarak  

atmosfer,  manyetik  alan ve güneş  sistemi  tanımlanıyor. 

          Atmosfer ve  manyetik  alan  Dünya için bir tavandır.Dünyaya her gün çarpan  küçük 

gök taşları atmosfere sürtünerek  yanarlar. Ancak,  ayet atmosferin de korunduğunu 

yazıyor. Atmosferin  dışında yer alan manyetik  alan, atmosferin güneş  rüzgarlarınca  

parçalanmasını  önler. Büyük gök taşlarını atmosfer parçalayamaz . Büyük gök 

taşlarına ve kuyruklu yıldızlara  karşı Dünyayı Jüpiter gezegeni korur.Jüpiter 

gezegeni büyük bir çekim gücüne sahip olduğu için Dünyaya çarpabilecek gök taşı ve 

kuyruklu yıldızları kendine çeker. 

          Atmosfer Dünyayı Güneşten gelen canlılara zarar veren ışınlara karşıda korur.Ayrıca 

güneş  rüzgarlarınca oluşturulan ve tüm güneş  sistemini  kaplayan heliosfer olarak 

isimlendirilen bir kalkan daha vardır. Bu kalkan  ,dünyayı dış uzaydan gelen ve  

canlıların d.n.a’sına  zarar veren kozmik ışınlara karşı da korur. Gök yüzü,  atmosfer    

manyetik alan,  Jüpiter  gezegeni  ve güneş rüzgarlarının  

          oluşturduğu  heliosfer  tarafından  da korunan    bir  tavandır. 
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                                   AYIN ÖNEMİNİ BİLDİREN AYET 

 

                                                              İbrahim suresi 

 

          33-Sürekli olarak görevlerini yapan Güneşi ve Ayı da hizmetinize sundu. Gece ve 

gündüzü de hizmetinize sundu. 

 

                                                              Nuh  suresi 

 

         16-Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir kandil  yapmıştır. 

 

          -Bilim ilerlemeden önce insanlar Ay’ı sadece geceleri Dünyayı aydınlatan bir lamba 

görevi yaptığını sanıyorlardı.Bu bilgiyi öğrenmeden önce ben de Ay olmasa da olur 

,diye düşünüyordum.Ancak bugün bilim, Ay olmadan Dünyada hayatın olmayacağını 

söylüyor.Ayet açıkça ,’’Güneşi ve Ayı hizmetinize verdi’’, diyerek yani Güneşi ve Ay’ı 

yan, yana yazarak Ayın da Güneş kadar önemli olduğunu bildiriyor. 

          Dünyanın ekseni 23,5 derecelik bir eğim gösterir.Bu eğim sayesinde Dünyada 

mevsimler meydana gelir.İşte bu 23,5 derecelik eğimin büyük  sapmalar  yapmasını  

Ay’ın çekim gücü önler. Ay olmasa mevsimler olmaz ve Dünyanın ekseni sıfır 

dereceden, 60 dereceye kadar  büyük sapmalar yapardı.Dünyada yaşam olmazdı.24 

saat olan günlerde ancak birkaç saat olurdu.Çünkü dünyanın dönüş hızını ayın çekim 

gücü yavaşlatarak günleri uzatır.Işık nurun 70 bin perdeden geçmiş halidir.Aynalarla 

yoğunlaştırılarak demiri kesen lazer  haline dahi getirilebilir.Yani bir nevi  nurdur. 
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                DENİZ VE KARALARDAKİ   İNCE  MATEMATİK HESABI 

 

          -Kuranda toplam 13 defa kara, 32 defa deniz kelimesi geçmektedir.13 defa kara ve 32 

defa yazılan deniz kelimelerini  oranlarsak , Kurana göre Deniz oranı 32/45(%71), 

kara oranı ise 13/45(%29)’dir. Bilime göre de  kara oranı %29, deniz oranı ise 

%71’dir.Günümüzde bu tür ince hesaplamalar uydu fotoğrafları ve bilgisayarla 

yapılmaktadır. 

 

 

 
  

 

 

                      BİLİME  GÖRE  DE  GÖK  VE  YER   YEDİ  KATTIR 

 

                                                                   Talak suresi 

 

         12-ALLAH ,  yedi  kat   göğü  ve yerden de bir  o   kadarını(7 kat)   yarattı. 

           ALLAH’ın her  şeye  kadir  olduğunu  ve  ALLAH’ın  her  şeyi  ilmiyle  kuşattığını  

bilmeniz  için  ALLAH’ın  emri  bunlar  arasında  iner  durur. 

 

           -Bu ayette de gök sema olarak tekil yazılmış. Ayet, açıkça atmosferin katlarını , 

manyetik alanı ve yerin katmanlarının sayısını yazıyor.Ancak, bir çok tefsirde 

bunların  evrenin  katları  olduğunu  yazar.Evrenin katları olsaydı gök kelimesi 

yerine ‘’gökler ’’ olarak yazılması  gerekiyordu. 

          Enbiya suresi-32.  Ayette  tavan olarak yaratıldığı yazan atmosferin bu Ayet’te ise 

katlar olarak yaratıldığı yazıyor. Dünyayı bir zırh gibi kuşatan tavan 7 kattır. 

          Bu katların isimleri ise şöyledir: 1-Troposfer.  2-Stratosfer.  3-Mezosfer.  4-Termosfer.       

5-İyonosfer.  6-Ekzosfer.  7-Magnetosfer. 
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                                                  Bilime göre  yer de yedi kattır. 

 

          1-Kara ve denizleri oluşturan kabuk (0-40km.)  2-Üst manto (40-400km.)  3-Orta 

manto (400-650km.)  4-Alt manto (650-2700km.) 5-D” Katmanı (2700-2890km.)  6-Dış 

çekirdek (2890-5150km.)  7-İç çekirdek (5150-6378km.) 

 

          -Dünyanın yedinci katında olan iç çekirdek  demirden  oluşmakta ve sıcaklığı 6300 

derece olmasına rağmen  yüksek basınç nedeniyle katı olup dönmektedir.Sıvı  halde  

bulunan  dış  çekirdek  ise iç  çekirdeğin tersi  yönde  dönmektedir. Bu dönme 

,atmosferi  güneş rüzgarlarından koruyarak onun  uzaya  dağılmasını  engelleyen, 

manyetik bir alan yaratmaktadır. 

 

                                                              Fussilet suresi 

 

          12-Böylece onları iki günde yedi  gök(kat)  olarak yarattı ve her göğe görevini 

bildirdi.Yakın Dünya  göğünü de(Atmosfer) kandillerle(ay ve yıldızlar) donattık ve 

koruduk. 

           İşe bu ,Aziz ve Alim olan ALLAH’ın takdiridir. 

 

          -Gök,  atmosferin  güneş  rüzgarlarınca parçalanmasını önleyen  magnetosferle  

beraber  7  kattır. 

         Ayetin yazdığı gibi bilim de her bir katın görevi olduğunu söylüyor.Örneğin, en alt 

katman olan troposfer su buharını tutarak bulutların oluşmasını,  stratosfer  mor  

ötesi  ışınlar  gibi  zararlı ultraviyole ışınlarının tutulmasını,  iyonosfer radyo ve telsiz 

sinyallerinin iletilmesini, mezosfer  gök taşlarının  parçalanmasını  sağlar. Atmosfer 

,Güneş ışınlarının sadece %27’sini geçirerek Dünyanın çok fazla ısınmasını da 

engeller. 
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                        DAĞLARIN DEPREMLERİN ŞİDDETİNİ AZALTMASI 

 

                                                                Enbiya suresi 

 

           31-Yeryüzü  onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye 

orada geniş yollar açtık. 

 

                                                              Nebe suresi 

 

          67-Yeri  beşik, dağları kazık yapmadık mı? 

 

                                                              Nahl suresi 

 

         15-Sarsılmamanız için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız içinde 

ırmakları ve yolları yarattı. 

 

-Dünyanın en üst tabakası kabuk olarak isimlendirilir. Kalınlığı 40 km. civarındadır. 

Kabuktan ,Dünyanın merkezine kadar olan mesafe ise 6378  km.’dir. Kabuğun altı ise 

lav denizidir. Bu ince kabuk bu lav denizinin üzerinde yüzer.Ancak kabuk tek parça 

değildir.Parçalı bloklar  haldedir.Parçalı  blokların  birbirlerine temas ettikleri 

yerlere fay kırıkları adı verilir.Bloklar lav denizinin üzerinde yüzdükleri için hareket 

ederler.Fay kırıkları denen yerlerde birbirlerine baskı yaparlar.Bu baskı zaman 
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içinde o kadar artar ki zamanla fay kırılarak büyük bir enerji ortaya çıkar.İşte 

depremleri oluşturan, kabuğu sallayan bu enerjidir. 

Dağlar, Nebe  suresi-67. Ayetin yazdığı gibi kazık şeklindedir. Yüksekliğinin 8-10 katı 

kadar da kökleri vardır. Bu kökler lav tabakasının içine kazık gibi girmiştir.Bu 

halleriyle kabuğa baskı yaparak hem kabuk bloklarının daha az hareket etmesini 

hem de depremlerin şiddetini azaltırlar.Bu duruma şöyle bir örnek verebiliriz.Gazete 

kağıdı rüzgarda uçar.Ama üzerine birkaç tane taş koyduğumuz zaman kağıdı taşlarla 

yere sabitlemiş oluruz.Burada taşlar dağları, gazete kağıdı ise kabuğu temsil 

ediyorlar. Dağlar sayesinde kabuk, magma halindeki üst mantoya bastırılır.Her gün 

2-3 şiddetinde çok sayıda deprem oluyor.Ama biz depremleri dağlar sayesinde 

hissetmiyoruz.’’Dağlar  büyük  depremleri    engellemediği için,  ayetler  doğru  

yazmıyor’’  demek  gerçeği  yansıtmaz.Gerçeği  anlamak  için  şu  örnekleri  

verebiliriz. 

Dünyanın manyetik alanının Dünyayı Güneşten gelen radyasyona karşı koruduğunu 

daha önce yazmıştık. Ancak, Güneş patlamaları bazen çok  şiddetli  olur. Patlama 

sonucunda o kadar çok radyasyon ortaya çıkar ki manyetik alanı delerek bize kadar 

ulaşır.Elektrikli cihazlara zarar verir trafoları patlatırlar.Bu  münferit   durumlara  

bakarak ,’’manyetik alan Dünyayı korumuyor’’ denebilir mi? 

İkinci misal olarak araç amortisörünü verebiliriz. Amortisör, araçlardaki 

sarsıntıların çoğunu önler.Küçük çukurlar hissedilmez dahi.Ama büyük çukurlardaki 

sarsıntılarında daha az hissedilmesini sağlar.Şimdi,amortisör büyük  sarsıntıları 

tamamen önlemediği için ‘’sarsıntı önleyici bir araç değildir’’, demek mümkün mü? 

 

                                                      Hicr suresi 

 

19-Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi ölçülü bitirdik. 

Naziat suresi 

                                                   Naziat  suresi 

 

30-Bundan sonra yer yüzünü yayıp döşedi. 

 

                                                    Gaşiye  suresi 

 

20-O , yer nasıl yayılmış 

 

                                                     Zariyat   suresi 

 

48-Yer  yüzünü de biz yaydık.Ne  güzel  yayıcıyız. 

 

Amerika,Asya,Afrika gibi bütün  kıtalar bir zamanlar tek bir kıta olup,adı Pangea 

idi. 

Pangea kıtası ,lav denizinin üzerinde yüzdüğü için zamanla parçalanarak yer 

yüzünün her yerine yayıldı ve şimdiki kıtaları oluşturdu. 



58 

 

O devrin bilgisiyle bilinmesi mümkün olmayan bu bilgi dahi Kuran karşıtları 

tarafından ,’’ Kuran, Dünyanın düz olduğunu yazıyor,’’ denilerek saptırılmaya 

çalışılır. 

 

 
 

 

            DAĞLARIN  BULUTLARIN    YÜRÜDÜĞÜ  GİBİ   YÜRÜMESİ 

 

                                                       Neml   suresi 

 

88-Dağları  durur sanırsın;ancak  onlar  bulutların  yürüdükleri gibi  yürürler. 

Bu  her şeyi  sapasağlam yapan ALLAH’ın işidir. 

O,  sizin  yaptıklarınızdan  elbette haberdardır. 

 

-Yerin yayılarak genişletilmesini destekleyen bir ayettir.Dağlar, üzerinde  

bulundukları kıtalarla beraber  hareket ederler. Bu  hareket yılda 1cm. ila 5 cm. 

arasında değişmektedir. 

Yüzlerce milyon yılda  ise binlerce kilometre hareket ederler. 

 

                                       ZAMANIN DEĞİŞKENLİĞİ  

 

                                                    Hac   suresi 

 

47-Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün,  sizin saymakta olduklarınızdan 1000 

yıl gibidir. 

 

-Zaman değişkendir. Hızdan ve çekim gücünden etkilenmektedir.Uzay araçlarının 

hızları arttıkça içinde bulundukları zaman da yavaşlar.Örneğin, ışık hızının %99’u 

kadar bir hızla bir gün Yolculuk yapan bir insan tekrar Dünya ya geldiği zaman 

Dünyada bir yıl geçtiğini görür.Zaman çekim gücünden de etkilenir.Büyük çekim 

gücüne sahip kara deliğe dönüşmüş yıldızların etrafında zaman,  uzayın diğer 

bölgelerine göre daha yavaş akar. Bir  dağın  tepesinde de,  eteklerine  göre  zaman 
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dünyanın  çekim  gücünden  az  etkilendiği  için  daha  hızlı  akar  akar. Ayet açıkça 

ALLAH’ın katında zamanın daha yavaş aktığını yazıyor.Tüm  bu  sebeplerden,  

dünyanın  yada  evrenin bin veya  onbin  yılda yaratılmasının  önemi  

yoktur.Yaratılıştaki  gün  kavramları  zaman  dilimini  tanımlar.Bilim de,  evrenin  ve  

dünyanın  evreler  halinde  yaratıldığını  ispatlamıştır. 

 

 
 

4,5  MİLYAR YIL ÖNCE  GÖĞÜN   YÜKSELTİLEREK   GEZEGENLERİN  

GÜNEŞTEN  UZAKLAŞTIRILMASI   VE  AĞIRLIK  ÖLÇÜSÜNÜN( MİZANIN)     

DEMİR  HALİNDE   THEİA  GEZEGENİYLE    GÖKTEN    İNDİRİLMESİ 

 

                                                 Naziat suresi 

 

27-Sizi yaratmak mı güç, yoksa gök  yüzünü mü? Onu ALLAH  bina etti.(Güneş  

sistemini  yarattı) 

 

28-Onun(Güneş sisteminin)  boyunu  yükseltti(Gezegenleri ,  Güneşten  uzaklaştırdı) ,  

düzenledi.(Gezegenleri,  şimdiki yerlerine yerleştirerek düzenledi.) 

 

29-Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. 

 

30-Ondan sonra yer küreyi döşedi. 
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                                                 Rahman   suresi 

 

7-Sema’yı (gök)   yükseltti ve mizanı( tartı)  koydu.(Gezegenlerin  yörüngelerini   

güneşten  uzaklaştırdı  ve  Dünyayı, Theia  gezegeniyle  birleştirerek  ağırlığını  ve yer 

çekimini artırdı.) 

 

8-O  halde  tartıyı  adaletle yapın ve  onu eksiltmeyin. 

 

                                                  Şura   suresi 

 

17-ALLAH,  hak olarak  kitabı ve  tartıyı (Theia  gezegeniyle)   indirdi. 

     Nereden  bileceksin, belki de o saat(kıyamet)   yakındır. 

 

-Gaz ve  tozların  çökmesi  sonucu  oluşan  gezegenler,  şimdiki  yörüngelerinden  

farklı  olarak  Güneşe  yakın  bir  yörüngede   oluştular.ALLAH,  gezegenlerin  

yörüngelerini  Güneşten  uzaklaştırarak  Güneş  sisteminin  boyunu  yükseltti ve   

Naziat  suresi-28. Ayetin  yazdığı  gibi  onu  düzenledi.Dünyayı da  canlı  yaşamı  için  

uygun olan  150 milyon km’lik yörüngeye  yerleştirdi. Jüpiter  gezegenini de  Marstan  

sonraya  yerleştirdi.Bu durum astronomide gezegenlerin göçü, olarak tanımlanır. 

Böylece , Mars  ve  Jüpiter  arasında  gök  taşı  kuşağında  bulunan  büyük  

göktaşları,  Jüpiterin  büyük çekim  gücüyle çekilerek  Dünya ya  düşmesi engellendi. 

Çünkü ,  Marstan  sonra  Dünya  bulunuyordu.Dünya ya  her  gün  çok  sayıda  küçük  

göktaşı  düşüyor  ama  Dünyada  hayatı  bitirecek  olan  büyüklerini  Jüpiter  

kendisine  çekiyor.Daha sonra Ay yaratıldı ve Ayın çekim gücü sayesinde 23,5 derece 

olan dünyanın eğim açısının büyük sapmalar yapması önlenerek mevsimler oluşuldu.   

Rahman  suresi  7. Ayet, göğün yükseltildikten  sonra  mizanın  belirlendiğini  

yazıyor. Ağırlık  ölçüsünün   indirilmesi  veya  belirlenmesi  demek,  dünyanın  

ağırlığının(kütlesinin)  değiştirilmesi  demektir.Bunun  içinde  dünyanın  bir  

gezegenle  çarpışarak  birleşmesi  gerekir. Dünya,  Theia adında  bir  gezegenle 4,5 

milyar yıl önce çarpışarak  birleşti. Mars  gezegeni  büyüklüğünde Theia, Merkür  

gezegeni gibi demirden oluşuyordu.Dünya ya  45 derecelik bir açı  ve  saatte 14400 

km’lik bir  hızla çarptı. Çarpma  sonucunda  dünyadan  kopan  parçalar  birleşerek  

Ay’ı  oluşturdu. Çarpışma  çok  hassas  ölçülerde  gerçekleşti. Eğer ,dünyaya  çarpan  

gezegen, çarptığı bu  açıdan ve hızdan  daha farklı hız ve açılarda    çarpmış  olsaydı, 

her iki  gezegende  ya  yok  olup  gidecek,  yada dünya kabuğundan  ayı  oluşturmak  

için  yeterli  parçalar koparamayacaktı.  Bu  çarpışma  sayesinde demirden  oluşan 

Theia, dünyanın  merkezine batarak     dünyanın demir çekirdeğini 

oluşturdu.Dünya’nın  ağırlığını ve  yer çekimini  artırdı. Böylece   ağırlık  ölçüsü 

gökten  indirildi.  Çünkü, yer çekimini ve  cisimlerin ağırlığını   dünya’nın  ağırlığı  

belirler.Örneğin, dünyada  60 kg  gelen  bir  insan,  ayın  kütlesi  daha  küçük  olduğu  

için  ay’da  10 kg gelir.Ayda ki  ağır çinko izotopları,  hafif çinko izotoplarına göre 

daha fazladır. Çünkü  çarpışma  sırasında hafif  çinko izotopları  sıcaklık nedeniyle  

buharlaşarak uzaya dağılmıştır.Bilim ,bu durumun ayın  dünyadan koptuğunun en 

büyük  kanıtı  olduğunu söylüyor.  
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Dünyanın dönüşü yavaşlatılarak  gece ve gündüz oluşturulur.(Naziat-29:Gecesini  

kararttı, gündüzünü  ağarttı) 

Gece ve  gündüz ayın  çekim gücü  sayesinde  uzamıştır. Ay  yaratılmadan  günler  

birkaç  saat  sürüyordu. Çünkü , dünya kendi  ekseni  etrafında  çok  hızlı  dönüyor ve  

bir turunu  birkaç  saatte tamamlıyordu.Ay,  dünyanın  dönüşünü  çekim  gücü  

sayesinde  yavaşlatarak  günlerin   sürelerini  24  saate  çıkarmıştır. 

Yerin döşenmesi ise Fussilet suresinde yazılıdır.(Naziat-30:Ondan  sonra  yerküreyi  

döşedi) 

Bu  ayetlerde , Güneş  sistemi   Arapçada tekil  olan ve  gök  anlamına  gelen  sema  

kelimesiyle yazılmış.Evrenin  ise başka ayetlerde  ,  gökler  ve yer(semavvati vel ardi)  

olarak çoğul  yazıldığını tekrar  hatırlatalım. 

 

                                                    Hadid  suresi 

 

25-Andolsun ,biz  peygamberlerimizi  açık  delillerle gönderdik  ve  insanların  adaleti  

yerine  getirmeleri  için kitabı  ve  mizanı(ağırlık ölçüsünü)   indirdik. 

Demiri de indirdik ki  ,onda  sertlik  ve  insanlar için  faydalar  vardır. 

Bu,  ALLAH’ın  dinine  ve  peygamberlerine  görmeksizin  yardım  edenleri  tespit  

etmesi  içindir. 

Doğrusu   ALLAH,  çok kuvvetli ve galiptir. 

 

-Bu ayete göre dünyaya  çarpan  Theia,  yani gökten  indirilen  ağırlık ölçüsü(Mizan) 

Merkür  gezegeni  gibi  demirden oluşuyordu. Demirin  öz kütlesi,  dünyanın öz 

kütlesinden büyük  olduğu için  gezegen , dünyanın merkezine   gömülerek  dönen 

demir  çekirdeği  oluşturdu. Canlılar,   bu  demir  çekirdek  sayesinde  yaşamlarını  

sürdürüyorlar. Eğer  dünya’nın zıt yönlerde dönen  iç ve dış  demir  çekirdeği  

olmasaydı,  dünya’yı    güneş rüzgarlarına  karşı  koruyan bir  manyetik  alanı da  

olmazdı. O zaman da, güneş  rüzgarları atmosferi  parçalayarak yok  ederdi. 

 

                                                    Ankebut  suresi 

 

49-Hayır, Kuran kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde olan apaçık ayetlerdir. 

Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez. 
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DÜNYA’NIN  YARATILMASI  VE  ÇEKİRDEĞİNİN  DÖNMEYE  BAŞLAMASI 

 

                                                     Secde  suresi 

 

4-Gökleri  ve  yeri(evreni)  ve bu ikisinin arasındaki şeyleri altı günde yaratan , 

sonrada arşa istiva eden  ALLAH’tır. Sizin için O’ndan başka ne bir dost ve ne bir 

şefaatçi vardır.Hiç düşünmüyor musunuz? 

                                                 

 

-Magma halinde ki Dünyanın ve evrenin toplam yaratılış süresi 6000 Dünya yılı veya 

evresidir. Magma halindeki Dünya bu 6000 yılın ,son 2000 yılında yaratılmıştır. 

 

                                                     Fussilet  suresi 

 

9-Gerçekten siz mi  yeri iki günde yaratanı inkar ediyorsunuz?O alemlerin Rabbi’dir. 

  

-Mağma halindeki dünya iki devirde yaratılır.                                      

 

                                                      Fussilet  suresi 

 

10-O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada 4 günde 

arayıp soranlar için rızıklar(madenler) yarattı. 

                                   

-Magma halindeki Dünya ya kuyruklu yıldızlarla  ve  gök taşlarıyla  sular taşındı. 

Kuyruklu yıldızlar süngerimsi yapısı sayesinde bol miktarda su tutabiliyordu.Taşınan 

bu sular magma halindeki Dünyayı soğutarak kara ve denizlerin oluşmasına sebep 

oldu. Bilim,  uzayda  ve  uzak  galaksilerde  dahi  büyük  miktarlarda  su  

bulunduğunu ispatlamıştır. Depremlerin  şiddetini  azaltmak  için  karalara  baskı  

yapan  dağları  yarattı. Nehirler, verimli topraklar ve tatlı su kaynaklarını yani 

bereketleri yarattı. Arayanlar  için rızıklar, madenler halinde insanların hizmetine 

sunuldu. Dünya  canlı  yaşamı  için  hazırlandı. Atmosferi  ise yanardağlardan  çıkan  

dumanlar  ve  sulardan  çıkan buharlardan  oluşuyordu. Henüz  dünyayı  güneşin   

zararlı  ışınlarına  ve göktaşlarına karşı  koruyan  bir  atmosferi  yoktu. 

 

                                                      Fussilet  suresi 

 

11-Sonra buhar(duman)  halinde göğe  yöneldi, ona ve  yer küreye(Demir  çekirdeğe): 

İsteyerek veya istemeyerek gelin dedi. Onlar da  isteyerek  geldik , dediler. 

 

- Theia  gezegeninden  gelen ve birbirine zıt olarak dönen iç ve dış demir çekirdeğin  

ilk defa dönmeye  başlamasını Fussilet  suresi- 11.  Ayette  yazar. 

Fussilet suresi  11. ve 12 . Ayeti okuyanlar şöyle bir yanlışa düşebiliyorlar. 

Buhar ve  duman  halindeki  göğü evren olarak düşünüyorlar.’’Dünya yaratıldıktan 

sonra, evren nasıl  yaratılabilir’’,diyorlar? Oysa gök kelimesi tekil yazılmış, atmosferi 

ve manyetik  alanı  tanımlıyor. Eğer, yer(dünya)  ve gökler(semavat),   birlikte  



63 

 

yazılsaydı, evreni tanımlayacaktı ama ayet de  gök(sema)  olarak  tekil  yazılmış. 

Evren ve magma halindeki  dünya(yer)  Secde suresi 4. Ayetin yazdığı gibi 6 evrede 

,daha önce zaten yaratılmış. 

ALLAH, göğü  katlar  halinde  yaratmak  için  hem buhar ve duman  halindeki  göğe,  

hem de  yere, yani demir çekirdeğe  emrediyor. Yere de  emrediyor  çünkü,  Theia  

adlı gezegenden  gelen ve birbirine  zıt  yönde dönen  katı  haldeki  iç ve sıvı  haldeki 

dış  demir çekirdek  henüz  dönmüyor. Bu  emirle  demir çekirdekler   dönmeye  

başlıyor. Çekirdeklerin  dönmesi  sonucunda  göğün  7. Katı olan ve atmosferi  güneş  

rüzgarlarına  karşı  koruyarak  dağılmasını  önleyen   manyetosfer  oluşuyor. Peki  

cansız  varlıklar olan yer  ve  gök  nasıl  ALLAH’a  cevap  veriyorlar? Çünkü bizim  

cansız  olarak  gördüğümüz  en  küçük  zerreler(foton  tanecikleri), atom  altı  

parçacıklar ve  atomlar    dahi canlı  ve bilinçli. Fizik  bilimi  bu  bilinci  çift  yarık  

deneyi  ile  ispatladı. Işığı  oluşturan  foton parçacıkları  hem parçacık,  hem de dalga 

özelliği  gösterirler. Ancak, deneyde  dedektörlerle izlendiklerinde,  dalga  özelliklerini 

bırakarak  parçacık  özelliği  gösterirler. Dedektörler  kaldırıldığında dalga  özelliği  

gösterirler.Yani  foton  parçacıkları  izlendiklerini  biliyorlar  ve  nasıl birden fazla 

yerde  bulunduklarını  bize  göstermiyorlar.Bilince sahipler.Bizim  cansız  bildiğimiz  

yer  ve  gök de  canlı  ve bilince   sahip  olduğu  için  ALLAH’a  cevap  veriyorlar.  

 

                                                  Fussilet  suresi 

  

12-Böylece onları iki günde  7 gökler(semavat)  olarak yarattı ve her göğe görevlerini 

bildirdi. Biz en yakın göğü   kandillerle donattık ve koruduk. 

                                    

-Dünya  seması,  7 parçaya  ayrıldıktan  sonra 7 gökler(semavat)  olarak  yazılıyor. 

Gökler ve yer olarak yazılsaydı,  evreni  tanımlayacaktı. Ayetteki,’’ Biz en  yakın  

göğü  kandillerle  donattık ve  koruduk’’, cümlesindeki  yakın  dünya  göğü(sema)   

ise,  güneş  sistemini  tanımlıyor. Çünkü,  güneş  sistemi,  atmosfer  ve  manyetik  alan 

tekil  olan  sema kelimesiyle  tanımlanır. 

Suların magmayı soğutması sonucunda buharlaşan sular ve  magma’dan çıkan 

dumanlar her yeri kapladı. İki günde göğü(atmosfer ve  manyetik  alan)  

düzenleyerek onu 7 kat olarak yarattı ve  her bir kata görevlerini bildirdi. 

Soluduğumuz oksijen azot gibi gazlar oluşturuldu.Dünyanın magma halinden, 

atmosferin yaradılışına kadar toplam 8 gün(8bin Dünya yılı veya devir.) 

geçiyor.Ancak ben bu günün Hac  suresi 47.Ayetin yazdığı gibi  ,ALLAH’ın katındaki 

gün olan 1000 yıl  veya zaman dilimi(devir)  olduğunu düşünüyorum. Çünkü o 

zamanlar henüz Dünya günü yoktu. Hadid suresi 4. Ayet’te, magma halindeki 

Dünyayı ve Evreni ise toplam 6   günde(6000 dünya  yılı veya devir.)   

yaratıyor.Aslında  zaman, hızdan ve çekimden  etkilendiği,  yani  değişken  olduğu  

için  sürelerinde  pek   önemi  yoktur.Burada işaret  edilen,  zaman  dilimleriyle  

evrenin  yaratılmasıdır.Zaten  bilimde,  evrenin aşama, aşama yaratıldığını  söylüyor. 

Bilime  göre de Gök,  Kuranın  yazdığı  gibi  7  kattır.Her bir  katın  görevleri  vardır. 
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                                                     Gök  katları 

 

1-Traposfer.2-Stratosfer.3-Mezosfer.4-Termosfer.5-İyonosfer.6-Ekzosfer.7 -

Manyetosfer. 

                                                    Sebe  suresi 

 

6-Kendilerine ilim verilenler görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kuran hakkın 

kendisidir. O, gücünde nihayet olmayan, her hamde  layık ALLAH’ın yolunu 

gösteriyor. 

 

              DENİZLERDEKİ  GÖLLER  VE  AKAN  NEHİRLER 

 

                                              Rahman  suresi 

 

19-İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. 

 

20-Aralarında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını aşamazlar. 

 

21-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız. 

 

22-İkisinden de inci mercan çıkar. 

 

                                                Furkan  suresi 

 

53-Birinin suyu tatlı ve kolay içimli, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip 

karışmalarına engel olan bir sınır koyan ALLAH’tır. 

 

-Acı , tatlı ve tuzlu sular, yoğunlukları farklı olduğu için,  aralarında onların 

karışmalarını engelleyen bir yüzey gerilimi yani bir sınır vardır.Bu sınır sayesinde 

sıcak ve soğuk su akıntıları denizlerin içinde bir nehir gibi binlerce kilometre 

akarlar.Hatta denizlerin dibinde  tuz yoğunluğu denizlerden daha fazla olan göller 

dahi vardır.Bir miktar karışmaları bu sınırın olmadığı anlamına gelmez.Daha önce 

örnek verdiğimiz araç amortisörünün sarsıntıları tamamen durdurmaması onun 

görevini yapmadığı anlamına gelmez. 

 Rahman suresi ve Furkan suresindeki  ayetler, aynı ayetmiş gibi düşünülür.Oysa 

bunların benzer yanları olsa da farklı ayetlerdir.Rahman suresinde iki tuzlu deniz, 

Furkan suresinde ise suları acı ve tatlı iki farklı deniz yazılıdır. Bu Ayetler 

, aynı ayetler  sanıldığı için Furkan suresindeki ayette yazan tatlı sudan inci mercan 

çıktığı ,tatlı sularda ise inci, mercan  yetişmesinin mümkün olmadığı söylenir.Ancak, 

Furkan suresi-53.Ayet’te belirtilen tatlı ve acı sulardan inci, mercan çıktığı yazmaz. 

İnci ve mercanlar Rahman suresinde yazılan  tuzlu  denizlerden çıkar. 
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KURAN’IN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERİ(G.D.O)  HABER VERMESİ 

 

                                                     Nisa suresi 

 

119-(Şeytan dedi ki)Elbette onları saptıracağım da, boş heveslere boğacağım. Mutlaka 

onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını kesecekler ve ALLAH’ın yarattığını 

değiştirecekler. Kim  ALLAH’ı bırakır da şeytanı dost edinirse gerçekten o apaçık 

hüsrana uğramıştır. 

 

 

 

-Genetik biliminin , ALLAH’ın arıyı programlamasını ispat ettiğini  daha önce 

yazmıştık. Sadece arı değil tüm canlılar ALLAH tarafından programlanmıştır. Bazı 

bilim adamları bu programları değiştirerek  yeni hayvanlar ve bitkiler yapabiliyor. 

Örneğin örümceğin ipek ağ üretme programını koyun genine ekleyerek sütünün  

içinde örümcek ağı olan koyunlar yapabiliyorlar. Ya da hastalıklara dayanıklı bol 

ürün veren bitkiler yapabiliyor.Ancak hiç yoktan bir canlı üretmeleri mümkün 

değil.Sadece ALLAH’ın yarattığı genleri  kullanıyorlar.Tek hücreli bir bakteriyi 

üretmek için çok uğraştılar ama bakterinin üremesi ve beslenmesi için gerekli olan 

genetik programı sıfırdan yapmaları mümkün olmadı. 

Ancak ALLAH’ın yaptığı programlar çok hassas dengelere dayanıyor.Mesela mor 

pancara rengini bir, kaç gen veriyor.Tek bir gen değiştirilip renk sarıya çevrilirse 

pancar hastalıklara dayanıksız hale geliyor.Renk veren diğer genlerin de ne olduğu 

henüz bilinmiyor. Bilim adamları bu hassas dengeleri bozup yeni canlılar 

yaptıklarında bu canlılar hem kısır oluyor hem de yenildiğinde sağlık sorunlarına yol 

açıyor.Bir çok ülke genetiği değiştirilmiş ürünlerin yenilmesini yasaklamıştır.Ayet’te 

ALLAH insanlara açıkça ALLAH’ın  yarattıklarının değiştirilmesinin şeytan işi 

olduğunu haber veriyor. 

 

RÜZGARIN KONTROL EDİLEREK UZAK MESAFELERE GİDİLMESİ(UÇAK) 

    

                                                    Sebe suresi 

 

12-Süleyman içinde sabah gidişi bir ay olan rüzgarı emrine verdik.Erimiş bakır 

madenini de ona sel gibi akıttık. Rabbinin  izniyle emrinde çalışan Cinler 

vardı.Onlardan kim emrinden saptıysa ateş azabını tattırdık. 

 

-Ayet bize açıkça rüzgarın kontrol edilerek uzak mesafelere daha  hızlı gidileceğini 

yazmış.Uçaklar rüzgarı  kontrol eden araçlar değil mi? 

Ayet bakırın önemini de bize bildiriyor.Bakır,altın ve gümüşten sonra elektriği çok iyi 

iletir. 
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                             İNSANIN ÇAMURDAN YARATILMASI 

 

                                                Müminun  suresi 

 

12-İnsanı süzme bir çamurdan yarattık. 

 

                                                Al-i  imran  suresi 

 

59-İsa’nın  durumu,  ALLAH  katında,  Adem’in  durumu  gibidir.Ademi de  

topraktan  yaratmış,  sonra da ona ‘’ol’’ demiştik.O da  hemen  oluvermişti. 

 

                                                Nisa  suresi 

 

1-Ey  insanlar!Sizi  tek  bir  nefisten  yaratan,  yine  ondan  eşini  meydana  getirip  

her  ikisinden  bir  çok  erkek  ve  kadın  türeten  Rabbinizden  sakının. 

Akrabalık bağlarını koparmayın. ALLAH  şüphesiz hepinizi görmektedir. 

 

                                                  Hicr  suresi 

 

28-Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım." 

 

29 - Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz 

hemen onun için secdeye kapanın." 

 

30 - Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 

 

-Gerçekten de insan çamurdan yaratılmıştır. İnsanda  bulunan bütün elementler  ve 

su toprakta  da bulunur. Örneğin kana kırmızı rengini demir elementi verir. 

Kemikler ise kalsiyumdan  yaratılmıştır. İnsan vücudunun büyük bir kısmı da 

su’dur.Bazı  uydurma  tefsir  yapanlar  Ademin  ilk insan  değil,  ilk  peygamber  

olduğunu  ve Ademden  önce  insanların  evrim  sonucunda tek hücreden  türediğini  

savunurlar.Ancak başta Hicr  suresinin 28.Ayeti ve diğer  ayetler ve  genetik  bilimi  

onları  yalanlar.Yaratılan  ilk insanlar önce Hz.Adem sonrada Hz.    

Havva’dır.Mitokondiriyal d.n.a’nın  takip edilmesi sonucunda  Ademin  eşi  Havva’ya  

kadar  ulaşılmıştır.O’nun  200 bin  yıl  önce doğu  Afrikada  yaşayan  ilk  kadın  

olduğu  ve  annesinin de olmadığı  genetik  bilimi  tarafından  ispatlanmıştır.Adem  ve  

Havva’nı  çocukları  önce  birbirleriyle  evleniyordu.Bu  durum,  ALLAH’ın  zamana  

göre  değişen  ayetlerindendir.Nahl  suresi  101.Ayet,  bazı  ayetlerin  zamana  göre  

değiştiğini  yazar. 
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 GENETİK  BİLİMİ  ÖLDÜKTEN  SONRA YENİDEN DİRİLİŞİ   İSPATLIYOR. 

 

                                                    İsra   suresi 

 

49-Müşrikler demektedirler ki’’Biz kemik ve toz olduktan sonra yeniden 

dirilecekmiyiz?’’ 

 

                                                  Zelzele  suresi 

 

6-O gün insanlar , amellerinin  karşılığı  kendilerine gösterilmek için bölük, bölük  

çıkacaklar. 

 

7-Kim zerre miktar hayır işlemişse onu görecektir. 

 

8-Kim zerre miktar kötülük işlemişse onu görecektir. 

 

                                                 Secde   suresi 

 

10-Müşrikler demektedirler ki:’’ Biz toprağa karışıp yo olduktan sonra ,yeniden mi 

yaratılacağız.’’ Aslında onlar Rablerine kavuşmayı da inkar eden kimselerdir. 

 

                                                 Kıyamet   suresi 

 

 3-İnsan  , kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi  sanıyor. 

 

4-Evet,  bizim onun parmak uçlarını bile toplamaya gücümüz yeter. 

 

                                                  Vakıa   suresi 

 

45-46-Zira onlar , bundan önce ,dünyada  iken büyük günahlar üzerinde ısrar  

ediyorlardı. 

 

47-48-Ve  diyorlardı ki:’’ Öldüğümüz , toprak  ve  kemik olduğumuz  zaman, biz  ve 

atalarımız yeniden mi  dirileceğiz.’’ 

 

-Doly isimli bir koyun, kulaklarından alınan d.n.a sayesinde, yumurta ve sperme 

ihtiyaç olmadan kopyalanmıştır.Aynı metotla insanın dahi kopyalanması 

mümkündür.Bu durum ölen bir insanın yeniden dirilmesine eşdeğerdir. 

Kopyalanmayı sağlayan d.n.a(genetik program) kemiklerde de bulunmaktadır. 

D.N.A bozulmadan binlerce yıl kemiklerde kalabiliyor.10 bin yıl önce yaşamış bir 

insanın kopyalanarak yeniden Dünya ya gelmesi mümkün oluyor. 

Bilimin keşfettiği iki yeni canlı türü var.Bunlar kutuplara yakın yerlerde yaşayan 

ağaç kurbağası ve bir tırtıl.Her ikisinin de kış gelince kalbi ve kanı da dahil her yeri 

donuyor.Yani ölüyorlar.Donmuş bir et parçasından bir farkları yok.Ama yaz  gelip 

sıcaklık artınca buzları çözülüyor ve kalpleri  atmaya başlıyor. Yeniden diriliyorlar. 
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                                 KUŞ   VE  KARINCA    KONUŞUR MU? 

 

                                                       Neml    suresi 

 

18-Nihayet  karıncalar vadisine  geldikleri zaman ,bir karınca şöyle demişti:’’Ey 

karıncalar!Yuvalarınıza girin;Süleyman ve askerleri ,farkına varmadan sizi ezmesin. 

19-Süleyman ,karıncanın sözüne tebessüm etmiş ve demişti ki:’’Rabbim !Bana ve 

anama,babama verdiğin nimetime şükretmemi ve hoşnut  olacağın işi yapmamı bana 

kolaylaştır ve  beni rahmetinle iyi kulların arasına sok.’’ 

20-Süleyman kuşları araştırıp şöyle demişti:’’Hüthüt’ü neden göremiyorum; yoksa 

kayıplara mı karıştı?’’ 

21’’Ona şiddetle azap edeceğim; yahut keseceğim; yahut da o bana mutlaka açık delil 

getirmelidir.’’ 

22-Çok geçmeden Hüthüt gelmiş ve demişti ki:’’Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim ve 

sana Seba ülkesinden gerçek bir haber getirdim. 

 

-Hayvanlar ve böcekler ,bitkiler ve bakteriler dahil bütün canlılar konuşuyor.Bitkiler 

ve bakteriler ortama yaydıkları kimyasal maddelerle konuşuyor.Bazı bitkiler tırtıl 

saldırılarına karşı yapraklarında zehirli maddeler biriktirir.Bazıları da tırtıl  saldırısı 

olunca zehir biriktirmeye başlar.Bu bitkilere tırtıl saldırısı olursa uzakta olan ama 

tırtıl saldırısına uğramayan bitkilerin de yapraklarına zehirli maddeler biriktirdiği 

anlaşılmıştır.İlk saldırıya uğrayan bitkiler ,saldırıya uğradıklarını bildiren kimyasal 

bir maddeyi havaya yayarlar.Bu kimyasal madde diğer bitkiler tarafından algılanır. 

Kuşlar oldukça zeki hayvanlardır. Ağaç kabuklarındaki tırtılları çıkarmak için 

gagalarında uzun çöpler tutarlar.Düşünürler ve öğrenirler.İnsanları tanırlar.Bir 

belgeselde su dolu  bir cam vazoda yem  parçaları  yüzüyor.Vazonun  yanında ise 

küçük  taş parçaları  var.Karganın  gaga  uzunluğu  yemleri  almaya yetmiyor.Bir kaç 

dakika  sonra  küçük  taş  parçalarını vazonun  içine  atarak suyu  
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yükseltiyor.Yemlere de  kolayca ulaşıyor.İkinci  denemede ise hiç  zaman  

kaybetmeden  taşları vazonun  içine  atıyor.Yani  hem  düşünüyor, hem de 

öğrendiğini  hatırlıyor. Mürekkep balıklarının zekası ise  bilim adamlarını dahi  

şaşırtıyor. 

 

 
 

                        GENETİK  BİLİMİ   EVRİM  TEORİSİNİ YIKTI 

 

                                                     Nisa   suresi 

 

1-Ey insanlar , sizi tek bir kişiden yaratan ve ondanda eşini yaratan ve her ikisinden 

de bir çok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinizden sakının .Akrabalık bağlarını 

koparmayın. ALLAH  şüphesiz hepinizi görmektedir. 

 

-Dünya yaratıldıktan sonra önce tek hücreli canlıların var olduğu, bütün canlıların 

zaman içinde bu tek hücreli canlılardan türediğini  öne  sürüyorlar.Bunu  ispatlamak  

için  uydurma  bir  deney  dahi  yaptılar. Cam bir  fanus içine dünyanın o  zamanki   

halinde  bulunan  kimyasal  maddeleri  koydular. Yıldırımlar  yerine de  elektirik  

arkları  verdiler.Sonuç  koskoca  bir  sıfırdı.Çünkü  tek  bir  hücrenin  dahi  

çoğalması,  beslenmesi için d.n.a  denen  genetik  bir  programı  çekirdeğine  

yerleştirmek  gerekiyordu.Yemek yapmak için  gerekli  malzemeler  olsa  dahi,  

yemeği  yapmak  için  bir de  aşçı  gerekiyordu.Hatta,  ilk  tek  hücreli  canlıların da  

gök  taşlarıyla  dünyaya  ulaştığını  ve  evrimleştiğini  savunanlar  oldu.Ama  bu  sefer 

de,  ‘’bu  tek  hücreler  geldikleri  yerde  nasıl  genlerle  programlandı’’,  sorusuna  

cevap  veremediler.Tüm  bu  sorular,  yaşam  için  gerekli  olan  amino asitlerin ve  

tek  hücrelerin  göktaşlarıyla  dünyaya  gelerek  yaşamı kendi, kendine  başlattı  

iddialarını  da çürütüyordu. İnsanın ise maymunun evrimleşmesi sonucunda ortaya 

çıktığı Darwin tarafından ortaya atılan  uydurma bir teoridir.Bu teoride Hz.  Adem 

ve eşi yer almadığı için ateistlerce  çok tutuldu. Ancak bir sorun vardı  ve  

ispatlanamıyordu. Araştırmadık binlerce  yıllık kemik bırakmadılar.Ama bütün 

çabaları boş çıktı.Bazıları sahtekarlık dahi yaptılar.Eski bir insan kafatasın 
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maymunun çene kemiğiyle birleştirerek  adını  piltdown  adamı  koydular. İnsanın 

atasını bulduklarını iddia ettiler.Ama sonunda foyaları ortaya çıktı.Tartışmayı 

genetik bilimi bitirdi. 

Rebecca Cann isimli bir bilim kadını ,anneden dişi çocuklara değişmeden geçen 

mitokondriyal d.n.a adlı bir genetik bilgiyi takip ederek Hz.  Havva’ya kadar ulaştı.O, 

Dünyada yaşamış ilk kadın.Onu doğuran bir kadın yok. Doğu Afrika da yaklaşık 200 

bin yıl önce yaşadı. Bilim Hz. Havayı bulmuştu. Rebecca Cann isimli bu kadını bir 

belgeselde izlemiştim.Kendisi ateistlerden gelen yoğun tepkilerden yakınıyordu.O’na 

ve bu buluşunda yardımcı olan arkadaşlarına ALLAH  hidayet nasip etsin. 

Ancak , evrimciler  böyle kesin bir bilgi karşısında dahi  yalana baş vurmaktan 

kaçınmadılar. Güya , Hz.  Havva’nın zamanında yaşamış bir çok kadın varmış ama 

bunların çocukları olmamış yada olanlar öldükleri için sadece Hz. Havva’nın soyu 

günümüze kadar gelmiş.’’Bu kadınların olduğunu bilimsel olarak ispat et’’ diye 

sorduğunuzda ise ‘’sen ispat et’’ diye, sorunuza, soruyla karşılık verirler.. Hz.  

Havva’nın annesinin olmamasına rağmen  olduğunu dahi söyleyenlere 

rastladım.Demek ki bunlara göre Hz.Havva’yı  bir maymun  doğurmuş.Hz.Adem ise 

bunlara göre Hz.Havva’dan  binlece yıl sonra yaşamış.Elbette Hz.Havva’nın 

zamanında bir de erkeği, yani Hz.Adem olacak.Bu kadar  açıktan söylenen  yalanlar 

zinciri olmaz.Maalesef   bazı saf   insanları da kandırabiliyorlar.Bu yalanları 

söyleyenlerin  içinde  tefsir  profosörleri ve Mustafa İslamoğlu adında sahte bir din 

adamı dahi  var.Daha önce yazdığımız Evrenin yaratılışına karşı  sundukları  çoklu 

evren modeli de bir  uydurma  değil mi? 

 

                                                       İsra    suresi 

 

88-Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kuranın benzerini getirmek için 

toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar yine onun benzerini meydana 

getiremeyeceklerdir. 

 

                             SES    İNSANLARI    ÖLDÜREBİLİR Mİ? 

 

                                                    Hud     suresi 

 

67-Zulmedenleri  şiddetli bir  yıldırım sesi  yakalamış ve  yerlerinde  yüzüstü çöke 

kalmışlardı. 

 

-Peygamberlerin uyarılarına aldırmayan  zalim ve sapık kavimler ALLAH  

tarafından yok edilmişlerdir. Yakın tarihte dahi yok edilen şehirler 

vardır.Japonya’nın Nagasaki  ve  Hiroşima şehirlerinin atom bombasıyla yok 

edildiğini  biliyoruz.Japonya’nın Kokura şehrine atılacak olan atom bombası ,o gün 

şehrin üzerinin bulutlarla kaplanarak görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 

Hiroşima’ya  atılmıştır.Çünkü ALLAH  hangi şehrin yok edileceğini 

belirliyor.Yukarıdaki ayet’te yok edilen kavim , Salih peygamberin yok edilen 

kavmidir. 

Bunların en meşhurları ise Lut peygamberin kavmidir. 



71 

 

                                                   Hud   suresi 

 

77-Elçilerimiz  Lut’a  gelince morali bozulmuş, iyice sıkılmış ve ‘’çok kötü bir gün’’ 

demişti. 

 

78-Bu sırada kavmi de ona koşarak gelmişlerdi.Zaten önceden de çok kötülük 

işliyorlardı. Lut  onlara şöyle demişti:’’Ey kavmim!İşte bunlar kızlarım;onlar sizin 

için daha temizdir;ALLAH’tan korkun.Beni misafirlerim içinde küçük 

düşürmeyin.İçinizde aklı başında hiçbir adam yok mu? 

 

79-Onlar ise şöyle demişlerdi:’’Bizim, kızlarınız üzerinde hiçbir hakkımız olmadığını 

çok iyi biliyorsun.Ayrıca bizim ne istediğimizi de çok iyi biliyorsun. 

 

80-Lut’da şöyle demişti:’’Ah keşke size yetecek bir kuvvetim olsaydı,yahut çok 

sağlam bir kaleye sığınsaydım. 

 

81-Elçiler de şöyle demişti:’’Ey Lut !Biz Rabbinin elçileriyiz.Onlar sana asla 

ilişemeyeceklerdir.Gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık.Karının dışında 

içinizden hiçbiri  geriye dönüp bakmasın.Zira kavminin başına gelecek olan onun da 

başına gelecektir.Onlara vaat edilen azap sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? 

 

82-Emrimiz gelince ,oranın altını üstüne getirmiş,üzerlerine birbiri arkasına taşlaşmış 

çamur yağdırmıştık. 

 

-Tecavüz ve eşcinsellik bu kavimde sıradan işler haline gelmiştir. Lut  peygambere 

,kavminin helak edileceğini bildirmek için melekler yakışıklı delikanlı kılığında 

ziyaretine gelirler.Ancak ,Lut  peygamberin karısı durumu haber verir.Kavmi ,Lut 

peygamberin evini basarak misafirlere tecavüz etmek  için onları isterler. Lut 

peygamberin kızlarını teklif etmesi ,kızlarını onlara vermekten ziyade sapık kavmi bu 

işten vazgeçirmek için söylenmiş bir çırpınma ifadesidir.Böyle durumlara düşen 

kişiler için de ‘’denize düşen yılana sarılır.’’ derler.ALLAH ,Lut peygamberi ve az 

sayıdaki inanmış insanı kurtararak kavmini helak eder. 

Hud suresindeki ayet de ise Salih peygamberin kavmi  yıldırım sesiyle  yok ediliyor. 

Günümüzde sesi silah olarak kullanan LRAD isimli bir silah yapılmıştır.Mercekler 

ışığı toplayıp, yoğunlaştırarak  nasıl kağıdı yakabiliyorsa bu silah da, sesi 

yoğunlaştırarak bir noktaya yani insanların üzerine verebiliyor.Bir kilometreye 

kadar etkili bir silah.Gözlere ve iç organlara zarar veriyor. 
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TAHT’IN  UZAK   MESAFELERİ  BİR ANDA KAT ETMESİ MÜMKÜN MÜ? 

 

                                                    Neml   suresi 

 

38-(Süleyman) demişti ki:’’Ey ileri gelenler! Onlar boyun eğerek bana gelmeden önce 

,o kadının tahtını bana hanginiz getirecek? 

 

39-Cinlerden bir ifrit de şöyle demişti:’’Sen makamından kalkmadan ben onu sana 

getiririm. Ben buna kesinlikle eminim.’’ 

 

40-Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse  ise demişti ki:’’Ben onu sana ,gözünü 

açıp  kapamadan getiririm.’’Nitekim Süleyman ,o anda tahtın yanında durduğunu   

görünce  ‘’bu ,şükür mü edeceğim,yoksa nankörlük mü edeceğim  diye sınamak için 

Rabbimin bir lütfudur. Kim şükrederse ,yalnız kendisi için şükretmiş olur;kim de 

nankörlük ederse ,şurası bir gerçektir ki ,Rabbim onun şükrüne muhtaç değildir; çok 

kerem sahibidir. 

 

-Ses ve görüntü nakil edildi.Sıra madde nakline geldi.Madde ,enerjinin yoğunlaşmış 

biçimidir.(Enerji)E=m(madde).c2(ışık hızı) formülü ile tamamen enerji haline 

dönüşebilir.Enerjinin de kat ettiği bir mesafe vardır.Bir enerji türü olan ışık, bir 

saniyede 300.000  kilometre yol kat edebilir.Dünyanın çevresini bir saniyede 7.5 defa 

dolanabilir.Enerji çok hızlı yol aldığına göre madde de yol alabilir.Bundan şüphe 

edenlere bir sorum olacak?İki yüzyıl önce yaşayan  bazı  şüphecilere de  ses ve 

görüntü naklinden söz etseydik ,inanırlar mı  idi ?Ancak bilim o kadar hızlı gelişiyor 

ki ,madde naklinin de olacağı  mümkün görünüyor. 
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                                         Erkeksiz   üreyen   komodo  ejderi 

                                

 

                                HZ.  İSA  BABASIZ  DOĞABİLİR  Mİ? 

 

                                               Al-i  İmran  suresi 

 

45- Melekler  şöyle demişlerdi:’’Ey  Meryem! ALLAH ,kendisinden bir kelimeyi  sana 

müjdeler.İsmi ,Meryem oğlu İsa Mesih’tir.Dünya ve ahrette  şanı yüce ve yakın 

(ALLAH’a) olacaklardır. 

 

46-Beşikte iken ve yetişkin iken insanlarla konuşacak ve Salihlerden olacaktır. 

 

47-Meryem de demişti ki:’’Rabbim !Hiçbir beşer eli bana dokunmamışken ,nereden 

benim oğlum olacak?’’ ALLAH da şöyle buyurmuştu:’’ALLAH  dilediğini böyle 

yaratır. Bir  şeyin olmasını dilediği zaman,ona  sadece ol ,der;o da hemen olur.’’ 

 

48-(ALLAH) ona yazıyı, hikmeti, Tevrat ve İncili öğretecektir. 

 

 

-Komodo  ejderi denen büyük  bir kertenkele türü  erkeğe ihtiyaç duymadan farklı  

bireyler  yavruluyor. Dişi  kertenkelenin  hücreleri,  erkek  spermleri de üretebiliyor. 

Doğada bu zaten gerçekleşiyor ve  adına  partenogenez  çoğalma deniyor. Buna gücü 

yeten ALLAH’ın Hz. İsa’yı  babasız yaratmasına gücü  yetmez mi? 
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                              HZ.  NUH   950  YIL   YAŞAYABİLİR Mİ? 

 

                                                Ankebut    suresi 

 

14-Nuh’u  kavmine göndermiştik.Nuh onların içinde 50 yıl hariç 1000 yıl 

kalmıştı.Sonunda onlar  zalimliklerini sürdürürken tufan  onları yakalayıvermişti. 

 

-Genetik bilimi, maya hücrelerinin ömürlerini 10 kat ,farelerin ömürlerini ise 2 katına 

çıkarmayı başardı.Canlıların ömürlerini genleri  programlıyan   ALLAH  belirliyor. 

Bilimsel olarak bir insanın 950 yıl yaşaması mümkündür. 

Bu ayetlerin doğruluğunu bilim 19. yüzyıldan sonra ispatladı.Yani daha önce yaşamış 

insanlar bunları   göremedi.Ancak 19.yüzyıldan önce yaşamış insanlar içinde Kuran 

sivrisinekteki mucizeyi ve İranlıların ,Rumlara yenileceğini  bize bildiriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



75 

 

                                     SİVRİSİNEKTEKİ MUCİZE 

 

                                                 Bakara   suresi 

 

26-Şüphesiz ALLAH sivrisinek ve onunda ötesinde bir varlığı misal getirmekten 

çekinmez. İman edenlere gelince ,onlar böyle misallerin Rablerinden gelen bir gerçek 

olduğunu bilirler.İnkar edenlerse ALLAH  bu misalle neyi murat etti,derler.ALLAH 

bununla bir çok kişiyi saptırır ve bir çok kişiyi de doğru yola iletir. Onunla sadece 

fasıkları (inkar ve zulümde inat edenler)   saptırır. 

 

-Başta sivrisinek olmak üzere böcekler tam bir mucizedir. Hz. Musa’nın asasının 

yılan olması, Hz.  İsa’nın ölüleri diriltmesi gibi Kurandaki mucizelere akıl 

erdiremeyenlere böceklere bakmalarını tavsiye ederim.Sivrisinek larvaları önce suda 

yaşarlar.Larvalar sivrisineğe hiç benzemezler.Farklı bir canlının içinden sivrisinekler 

çıkar.Yusufçuk yada helikopter böceğinin larvası da suda yaşayan ve solungaçlarıyla 

sudaki oksijeni soluyan bir böcektir.Bir zaman sonra suyu terk eder ve kabuğu 

yarılarak içinden yusufçuk çıkarak havada uçar.Ya tırtılların güzel bir kelebeğe 

dönüşmelerine ne demeli?Bunlar gözlerimizle gördüğümüz mucizeler değil mi? 

 

   

 
 

ÇEKİM  GÜÇLERİYLE  EVRENİN UZAY, ZAMAN  DOKUSUNU   DELEN  

YILDIZLAR(PULSARLAR) 

 

-Güneş kütlesinin birkaç katı büyüklüğündeki yıldızlar yakıtlarını tükettiğinde yani 

ölecekleri zaman süpernova patlaması denen büyük bir patlamayla evrene tüm 

elementlerini  saçarlar.Demirden sonraki elementler bu patlama sırasında 

oluşur.Vücudumuzda da  bulunan  elementleri bu patlamalara 

borçluyuz.Çekirdekleri patlama sırasında içine dürülerek sıkışır.Büyüklüklerine göre 

nötron yıldızı, beyaz cüce,  kara delik adını alırlar.Özellikle kara delikler akıllara  

durgunluk verir.Güneşin 3 katı  büyüklüğündeki bir yıldız 4 kilometre çapa kadar 

küçülür.Çok büyük bir çekim gücüne sahip oldukları için bulundukları bölgede 

evrenin uzay,zaman  dokusunu  delerler. Kesme şeker büyüklüğündeki hacimleri 

milyarlarca ton gelir.Yakınlarına bir yıldız gelirse muazzam çekim güçleri sayesinde 

yıldız delikten içeri çekilir. Deliğin  yakınından  geçen  ışık dahi bu çekimden 

kurtulamayarak delikten içeri çekilir. Zamanı  dahi etkileyerek,  zamanın  daha  
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yavaş  akmasını  sağlarlar. Kara  delik yıldızlar ve pulsarlar  delen  yada delici  

yıldızlardır. 

Bilimin günümüzde kara delik olarak isimlendirdiği bu yıldızları Kuran binlerce yıl 

evvel  delici yıldız, yada delen  olarak isimlendirmiştir. 

 

                                               Tarık   suresi 

 

         1-Göğe ve Tarık’a andolsun. 

 

        2-Tarık’ın ne olduğunu bilir misin? 

 

        3-O delen  bir yıldızdır.(Çekim  gücüyle  evrenin uzay, zaman  dokusunu  deler.) 

 

‘’Tarık’ın  ne olduğunu  bilir misin?’’ ayeti  bu yıldızın o devirde bilinmeyen bir 

yıldız olduğunu gösteriyor. Çünkü onlar gözle görülmez. Evrene yaydıkları kalp 

atışlarına benzer ritmik radyo dalgaları sayesinde ancak 19.yüzyılda  varlıkları bilim   

sayesinde anlaşılmıştır.Ancak bu ritmik vuruşlar büyüklüklerine göre saniyede 

yüzlerce kez olabilir.Tarık ismi de kalp gibi çarpan, ritmik vuruş yapan anlamına 

gelir. Surenin  üçüncü  ayeti  ‘’en  necmus(yıldız)  sakıbu(delen)  cümlesiyle  arapça 

yazılır. Üçüncü  ayette ki  ‘’sakıbu’’  kelimesi  delen  yada delici  anlamına  

gelmektedir. Eski  tefsirlerde  bu  yıldızlar  bilinmediği  için,  ışığıyla  karanlığı  delen  

yıldızlar gibi   yanlış  tefsirler  yapılmış. Maalesef,  diyanet  işleri  başkanlığının 

internetteki  tefsirinde  dahi  böyle  yazıyor. 

 

                                        BİLİM  ALLAH’I  BULDU 

 

-Evrenin artan bir hızla genişlediği bilim tarafından ispatlanmıştır.Ancak bu 

genişlemeye sebep olan enerjinin kaynağı ve mahiyeti bilim tarafından 

bilinmediğinden karanlık enerji olarak isimlendirilmiştir. 

Bir de yıldızları ve galaksileri bir arada tutan bir güç vardır.Buna da karanlık madde 

adı verilir.Karanlık maddenin  ne olduğu da bilinmediğinden ,ona bu isim  

verilmiştir.Bunların var olduğu  yaptıkları  işlerden  anlaşılmıştır.Çünkü atom altı 

parçacıklardan da  oluşmaz.Yıldız toplulukları olan galaksilerin merkezinde ,onları 

çeken ve  dağılmalarını engelleyen bir kara delik bulunur.Ancak bu tek başına yeterli 

olmaz.Karanlık madde denilen ve matematiksel olarak ispatlanmış bir güç 

de(ALLAH)  yıldızların dağılmalarına engel olur.Disk yada  spiral  şekildeki  yıldız  

gruplarına  galaksi  veya  gök ada  denir.Yaşadığımız  gök adanın  ismi  

samanyoludur.Samanyolu,  30 kadar  gök adayla  beraber  başak  kümesini  

oluşturur.Kümelerde  birleşerek  süper kümeleri  oluşturur.Bunlarda  birbirlerine  

filament  denen  ipliksi  yapılarla  bağlıdır.Evrenin %72’si karanlık enerji, %23’ü 

karanlık madde ve yıldızları, gezegenleri oluşturan atomlar ise %5 küsürdür. Bilimin 

19.yüzyılda keşfettiği bu durumu Kuran binlerce yıl evvel  haber vermiş. Fatır suresi- 

41.Ayet ,karanlık  madde denilen gücün, ALLAH’ın  gücü  olduğunu ve  evreni  

dağılmaması  için  tuttuğunu  açıkça yazmış. Evren, ilk  yaratılış anında atom altı 

parçacıklardan oluşuyordu.Daha sonra bu parçacıklardan önce hidrojen gaz 
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bulutları oluştu.Yani  tüm evren bitişik bir haldeydi.Hidrojen gaz bulutları da 

çökerek yıldızları ve  galaksileri  oluşturdu.Bilimin karanlık enerji  dediği,  

ALLAH’ın yaratma  gücü  sayesinde tüm evren yaratılış anından itibaren  

genişlemeye  başladı.Bitişik olan evren  birbirinden  ayrıldı.  Enbiya suresi 30.Ayet bu  

durumu  açıkça  yazmış.   

                                                 Fatır     suresi 

 

41-Yeri ve gökleri(evreni)  dağılmamaları için tutan ALLAH’tır.Eğer dağılırlarsa 

,ALLAH’tan başka hiçbir güç onları tutamaz.Onun içindir ki  ALLAH  Halimdir,çok  

bağışlayıcıdır. 

                                                  Enbiya  suresi 

 

30-Yer ve gökler(evren),  bitişikken onları  ayırdığımızı ve her şeyi  sudan 

yarattığımızı şu inkar edenler görmezler ve iman etmezler mi? 

 

Zariyat suresi 47. Ayetinde  evrenin genişlediğini, yazdığı iddia edilir. Ancak, bu 

durum  yanlış bir  anlamadan  kaynaklanır. Çünkü ,ayette yazan, evren değil, 

göktür.Gök  sema olarak  tekil  yazılmıştır.Güneş sistemi tanımlanmaktadır.Bilim, 

güneşin kütle kaybı sebebiyle çekim gücünün azaldığını ve tüm gezegenlerin güneşten 

uzaklaştığını yani güneş sisteminin genişlediğini ispatlamıştır. Eğer, evren  olsaydı  

gökler, semavati  olarak  çoğul  yazılacaktı. 

 

                                                       Zariyat  suresi 

 

47-Göğü (Güneş sistemini)  gücümüzle kurduk.Biz, onu  genişleticiyiz. 

    

                   YERE   GİRENLER  VE YERDEN  GÖĞE  ÇIKANLAR 

 

                                                       Sebe   suresi 

 

2-Yere  giren  ve  ondan  çıkan  her  şeyi,  gökten  inen  ve  ona  yükselen  her  şeyi  o  

bilir.O,  rahmet  eden ve  bağışlayandır. 

 

-Yere  giren  ve  göğe  çıkanlar,  nötrino  denen  atom  altı  parçacıklardır. Hidrojen  

çekirdeklerinin  birleşerek helyuma dönüşmesi  sonucunda Güneşte  meydana  

gelirler. 

Dünyaya  ulaştıklarında yere  girerler  ve  hiçbir  engelle  karşılaşmadan  Dünyanın  

diğer  ucundan  çıkarak  göğe  yükselirler. İnsan   vücudundan da,  Dünyadan da  her  

saniye  çok  sayıda  nötrino  geçmektedir. 
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                                              ZÜLKARNEYN’İN  SEDDİ 

 

                                                           Kehf   suresi 

 

83-Sana  Zülkarneyn’i  soruyorlar. De ki: ’’Size  onun  hakkında bir  haber  

okuyacağım.’’ 

 

84-Elbette  onu  desteklemiş  ve  her  şeye  (ulaşmak)  için ona  bir  sebep(araç) verdik 

 

85-Böylece  bir  sebebe  tabi  oldu.(Aracına  binerek batıya  bir  yere  gitti.) 

 

86-Nihayet  güneşin  battığı  yere  varınca,   onun  siyah  çamurlu  bir  suda  battığını  

görmüş,  onun  yakınında da  bir  kavim  bulmuştu. Ona  şöyle  demiştik:’’ Ey  

Zülkarneyn,  onları  ister  cezalandırabilir, ister  serbest  bırakırsın’’. 

 

87-O  da  demişti ki: ’’Zulmedenler  cezalandırılır. Rablerine  döndürüldükleri  

zaman  ise  azapları  çok  ağır  olur’’. 

 

88-‘’İman  eden  ve  iyi  ameller  işleyene  gelince,  ona da  güzel  mükafatlar  vardır. 

Ona  emrimizin  kolay  olanını  söyleyeceğiz. 

 

89-Sonra  bir  sebep  daha  tuttu.(Aracıyla  yola  koyuldu.)  

 

90-Nihayet  güneşin  doğduğu  yere  varınca,  onun  elbise  kullanmayan  bir  kavmin  

üzerine  doğduğunu  gördü. 

 

91-İşte  yaptıklarını  böyle  verdiğimiz  bilgilerle  yapıyordu. 

 

92-Sonra (başka)  bir  sebebe  tabi  oldu.(Aracıyla  yola  koyuldu) 

 

93-Nihayet  iki  seddin  arasına  varınca  hiç  söz  anlamayan  bir  kavim  bulmuştu. 
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94-Demişlerdi ki:’’Ey  Zülkarneyn! Yecüc  ve  Mecüc,  yeryüzünde  fesat  çıkaran  

kimselerdir. Bizimle  onların  arasına  bir  sed  yapman  için  sana  vergi  verelim mi? 

 

95-Zülkarneyen  şöyle  demişti: ’’Rabbimin   bana  verdikleri  daha  hayırlıdır. 

Ancak,  bana  yardım  edin ki,  sizinle  onların  arasına  en  sağlam  seddi  yapayım’’. 

 

96-Bana  demir  külçeleri  getirin ’’.Nihayet  iki  dağ  arası  (demir  külçeleriyle  

dolup)  aynı  seviyeye  gelince,  Zülkarneyn  ‘’körükleyin’’  demişti. Demiri  kor  

haline getirince de, ‘’Bana  erimiş  bakırı  getirin de  üzerine  dökeyim’’  demişti. 

 

 

97-Artık  Yecüc  ve  Mecüc,  ne  seddin  üzerinden  aşabilmişler,  nede  onu  

delebilmişlerdi. 

 

98-Zülkarneyn  şöyle   demişti: ’’Bu  Rabbimden  bir  rahmettir. Rabbimin  vaadi  

geldiği  zaman,  seddi  yerle  bir  eder. Rabbimin  vaadi  gerçektir.’’ 

 

99-O  gün(Kıyamet  yaklaştığı  vakit)  birbirlerine  girerler. Sura  üflenince de,  

hepsini  bir  araya  getiririz. 

 

-Kuran,   Zülkarneyn’in,  ALLAH  tarafından  dünyada  fitne  ve  savaş  çıkaran  

insanlara  karşı  gönderilmiş  ve  teknolojik  bilgilerle  donatılmış,  uzak  mesafeleri  

kolaylıkla  kat edebilen    bilge  kişi  olduğunu  yazıyor. Bu  uzun yolculukları  

yapmasına  bir şey  sebep  oluyor. Bu  sebebin  bir  araç  olması  büyük   bir  

ihtimal.Hz.  Süleyman da  büyük  mesafeleri  rüzgarı  kontrol  ederek aşıyordu. Onun 

da  rüzgarı  kontrol  eden  bir  araca  sahip  olması  ihtimaller  dahilinde.Doğrusunu  

ALLAH  bilir.Sadece  savaşları  önlemiyor,  savaş  çıkaran  kavimleri de  

cezalandırıyor. Seddin  yapımındaki  teknolojinin  günümüzde de  kullanılması  onun 

bir  bilim  adamı  olduğunu  gösteriyor. Ancak  91.  Ayet ona  bu  bilgileri  ALLAH’ın  

verdiğini  yazıyor. Seddin  sonunun  ne  olacağını  dahi  biliyor. 

Zülkarneyn’in   seddin  yapımı  için  kullandığı  maden  alaşımı  teknolojisi  

günümüzde sert  ve  aşınmaya  dayanıklı  sanayi  parçalarının  yapımında  

kullanılıyor. 1035  dereceye  kadar  ısıtılarak  kor  haline  getirilen  demir  tozları  

erimiş  bakırla  karıştırılıyor. 

Yecüc  ve  Mecüc, Ayetlerden  anladığımıza  göre   yalçın  sıradağların  ardında  

yaşıyor. Ancak  bu  sıra  dağların  bir  bölümü  açık. Zülkarneyn  de,  seddi arası  boş  

olan  iki  dağ  arasına  kurduruyor.Sed, pil  gibi  çalışıyor ve  toprağı  elektrolit  

olarak  kullanıyor. Seddin  yeri  yalçın  sıra dağlar  arasındaki  enerji  alanları  

aranarak bulunabilir. 

Ancak  seddin de  bir  ömrü  var. Sonunda  demir  tamamen  oksitlenerek demir 

okside dönüşecek   ve  sed,  kıyamete  yakın  bir  zamanda  yıkılacak.  Sed  yıkıldığı  

için  yecüc  ve  mecüc’ün  seddi  aşmasından  ziyade bu  yıkım  saldırı  için  bir  tarih  

belirliyor  ve  sed  zaman  saati  gibi  çalışıyor.Bazı mealciler bakırı katran olarak 
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çevirmiş.Katran olarak düşünsek dahi, katrandaki karbon demirin sertleşmesine  ve 

seddin güçlenmesine sebep olur. 

Bazıları  seddi,  Çin  seddi  olarak  düşünmüş.Ancak,  demir  ve  bakırdan  oluşan  

sed,  Çin  seddine  hiç  benzemiyor.Biz de, kavgacı , kötü  insanlarla aramızı ayıralım. 

Fitne ve fesadı gücümüzün yettiğince engelleyelim. 

 

 
 

                        DÜNYA  SAĞDAN  SOLA  DOĞRU  DÖNÜYOR 

 

                                                   Nahl  suresi 

 

48-ALLAH’ı  yarattığı  şeyleri  görmüyorlar  mı?                                                       

Onların  gölgeleri  secde  ve  tevazu   ile  boyun  eğerek  sağdan  ve  soldan                  

dönmektedir. 

 

-Gölgeler  dünyanın  kendi  etrafında    dönmesiyle  oluşur.Ayet  gölgelerin  sağdan  

sola  doğru  döndüğünü   yazıyor.Dünyanın  dönüş  yönü de  sağdan,  sola  doğrudur. 

 

                                                    Zümer  suresi 

 

5-Gökleri  ve  yeri  hak  ile  yarattı. O,  geceyi  gündüzün  üzerine,  geceyi de  

gündüzün  üzerine  sarıyor. Güneş  ve  Ay  emrine  boyun   eğmiştir. Her  biri  belli  

bir   süreye  kadar  akar  gider. Bilin ki,  O kudreti  üstün  ve  çok  bağışlayandır. 

 

-Kuranda  bir  çok  bilim ayeti  örneklerle ve benzetmeyle   anlatılmıştır. Bu  ayetler  

bir  zamanlar  müteşabih  olan  ama  bilimin  gelmesiyle manaları  tefsir  edilerek  

muhkem  ayetler  haline  gelmiştir. Eğer  Kuran,  Dünyanın  top  gibi  olduğunu ,  

Güneşin  ve  kendi  etrafında  döndüğünü  açıkça  yazsaydı, bilim  gelmeden önce  hiç  
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kimse  Kurana  inanmazdı. Çünkü  insanlar  yer  çekiminden  habersiz  oldukları  

için,  Dünya  dönünce  her  şeyin  savrulacağını  düşünürlerdi. 

 

 
 

KURAN, RUMLARIN, PERSLERE(İRANLILAR) KARŞI  GALİP GELECEĞİNİ 

HABER VERİYOR. 

                                                      Rum   suresi 

 

2-5-Rumlar yakın bir yerde yenildiler.Bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip 

gelecekler.Önce de,sonrada emir ALLAH’ındır.O gün müminler 

sevineceklerdir.ALLAH dilediğine yardım eder.O, güçlüdür merhametlidir. 

 

-Hıristiyan olan Bizanslılar milattan sonra 614 yılında putperest Persler(İranlılar) 

karşısında ağır bir yenilgiye uğradılar.Bu ayetler ise milattan sonra 620 yılında 

inmişti. Ayetin inmesinden 7 yıl sonra milattan sonra 627 yılında Bizans ve Pers 

orduları  Bağdat yakınlarında  yeniden  karşılaştılar.Ayetin yazdığı gibi Persler 

Bizanslılara yenildiler. 

Bu ayetler, Kuranı Hz.  Muhammed yazdı veya yazdırdı ,diyenlere karşı ALLAH’ın 

iyi bir cevabıdır.Birazcık aklı çalışan bir insan uydurma kitap yazan birinin kendini 

riske atıp böyle bir kehanette bulunmayacağını çok iyi  bilir.Çünkü ilk savaştan sonra 

ikinci bir savaş olacağı belli değil.Savaşın bir kaç yıl sonra olacağı ve ilk savaşta ağır 

bir yenilgiye uğrayan Bizanslıların sonraki savaşta  galip geleceğini bir insanın ne 

bilmesi mümkün nede riske girip böyle bir kehaneti Kurana yazması mümkün.Çünkü 

tüm bunları kafadan atan birinin tutturma olasılığı  matematiksel olarak %12,5. 
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Bilimle ilgili müteşabih  ayetlerin  sırlarından eski insanlar faydalanamadıkları için, 

ALLAH  onlar için de böyle  mucize ayetler göndermiştir.Bilimle ilgili ayetler 

Kuranda insanlara bilim dersi vermek geçmez.O devrin bilgisiyle bu ayetlerin 

Peygamberimiz tarafından yazılması mümkün değildir.Bunlar Hz.Musa’nın 

mucizeleri gibi, ALLAH’ın insanlara gösterdiği  mucize  ayetlerdir. 

 

                                                     Fussilet  suresi 

 

53-Varlığımızın  delillerini  ufuklarda  ve  kendi  nefislerinde onlara  göstereceğiz ki ,o 

Kuranın  gerçek olduğu  onlara iyice  belli  olsun. 

Rabbinin her  şeye  şahit  olması  yetmez mi? 

 

 
 

 

                                   KURAN’A  GÖRE  DÜNYA  DÜZ MÜ? 

 

Dünyada  200 milyon  yıl  önce   zamanımızda  olan  kıtaların  hepsi  bir  yerde  toplu  

halde  bulunuyordu  ve  adı  Pangea idi.Pangea’nın parçalanmasıyla  kıta  parçaları  

dünyanın  her  yerine  yayılarak  genişledi.Kara  parçaları,  lav  denizinin  üzerinde  

yüzdüğü  için  yılda  1-5cm  kadar  hareket  etmektedir.O  devrin  bilgisiyle  bilinmesi  

mümkün  olmayan  bu  kadar  net  bilgi  dahi  saptırılmaya  çalışılıyor.Güya  bu  

ayetler  dünyanın  düz  olduğunu  yazıyormuş. 

 

                                                     Hicr  suresi 

 

19-Yeri de yaydık, üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve onda her şeyden belli ölçüde 

bitirdik. 

 

                                                     Şems  suresi 

6-Yere ve onu yayana, 
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                                                     Rad   suresi 

 

3-Yeri yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, orada bütün meyvalardan 

çift çift yaratan ve geceyi gündüze bürüyen yine O'dur. Şüphesiz bunlarda düşünen 

bir topluluk için ayetler vardır. 

 

                         MÜSLÜMANLARIN   VURDUM  DUYMAZLIĞI 

 

-Tüm  bu  yazdıklarım  bilim  tarafından  ispatlandığı  halde Müslümanların  büyük  

çoğunluğu  tarafından  görmezden  geliniyor. Daha da  acı  olanı  Diyanet işleri  

başkanlığınca da  görmezden  geliniyor. Eğer,  bu  kurumun  internet  sitesindeki  

Kuran  tefsirini  açarsanız  bu  durumu  siz de  göreceksiniz. Sadece ,Zariyat  suresi-

49 ve  Yasin  suresi-36. Ayetteki  zıt  çiftler  bir kaç  kelimeyle  açıklanmış.Onlarca 

bilim  ayetinin açıklaması yazılmamış. Bugün  Müslümanların  elinde  Hz.  Musa’ya  

verilen  mucizeler  gibi  mucizeler    mevcut.  Yani  o devrin bilgisiyle   bilinmesi  

mümkün  olmayan  bilimle  ilgili  ayetler  var. Eğer  Müslümanlar  bunları  tüm  

dünyaya  duyursalar  sayıları  çok  artacak. Bilimle ilgili   ayetlerden  sadece  

evrendeki hassas ölçü  öğrencilerin  din  dersi  kitaplarında yazıyor. Diğer  onlarca 

bilim  ayeti  yazmıyor.Ayrıca, büyük  günahların  neler  olduğu da öğrencilere  

öğretilmiyor. Evrim  teorisini  yıkan  mitokondiriyal  d.n.a dahi 

öğretilmiyor.Kuranda sık, sık geçen  ALLAH’ın dilemesinin, O’nun kanunlarına göre 

hareket etmesi  olduğu da açıklanmamış. Ne  Diyanet  işleri  Başkanlığından,  ne de  

Müslümanlardan  hiç bir  tepki  yok.Bu  yetersiz  eğitim, üniversitelerde de  mevcut.  

Üniversitler de,  mesleki  eğitim üçüncü  sınıftan  itibaren  başlıyor.Meslek  

derslerinin  sayısı  az ve  yetersiz.Hayatta  hiçbir işe  yaramayacak  çok  sayıda  ders  

var.Televizyonda  konuşan  bir  doktor da,  Tıp  fakültelerindeki eğitimin  

yetersizliğinden  yakınıyordu.Birileri  bu  durumu  artık  değiştirmeli.Üniversite  

öğrencileri  hayata  25 yaş  cıvarı  atılıyorlar.Oysa  en  fazla  bu  yaş 18’e  

çekilmeli.Konut  edinmede,  T.O.K.İ  sayesinde  büyük  bir  devrim  yaşandı.Ev  

almaları  mümkün  olmayan dar  gelirli  insanlar,  cüzi  peşinatlarla  kira öder  gibi  

düşük  taksitlerle  ev  sahibi  oldular.Demek ki,  istendiği  zaman  bir  şeyler  

yapılıyor.Artık,  eğitim  sistemine de  el  atılıp  bu  işler  düzeltilmeli. 

Televizyonlarda  konuşan  din  adamları, müftüler ve imamlar  mangalda  kül  

bırakmazlar  ama,  bu  acı  manzara  karşısında  tek  kelime dahi   etmezler.Hatta, 

genel evler , kürtaj denen  cinayetler ve  özel bankaların çıkadığı  ekonomik  krizler 

karşısında dahi ağızlarını bıçak açmaz. İnternette ,çok az  islami site bunları yazar. 

Bazı  Müslüman  cemaatler   kendilerini  geliştirmiyorlar. Bilimin  yeni  buluşları  ve 

bilimle  ilgili  ayetler  onları da ilgilendirmiyor.Anlaşılması zor Osmanlıca ve bazı  

ayetlere  uymayan  tefsir  kitapları okuyor. Mevlana,  Abdulkadir  Geylani  gibi  

evliyaların  kitaplarını  dahi  okumuyorlar. Ayna rabıtası  yapanları  ise  hiç  

saymıyorum. Çok  değil,  bir  kaç    din  adamı  arada  bir  televizyonlarda  bu  acı  

gerçekleri  dile  getirseler,  durum  düzelecek. Ama Müslümanlar  bunları  

yapmadıkları  için  sahte  din  adamı  ve  mürşitler  medya  ve  televizyonlarında nifak  

tohumları  saçıyorlar. Hilal  gibi  islamın  simgesi  haline  gelmiş bir  simgeyi  dahi  

kullanmaktan  çekinmiyorlar. Faizsiz  bankacılığın  Kurana  uyduğunu,  kıyametin  
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kopmayacağını  ve  evrim  teorisinin  Kuranla  çelişmediğini  söylüyorlar. Bunlar da  

yetmiyor,  peygamber  efendimize kibirli  diyorlar  ve  Mevlana  gibi bir  evliyanın  

Moğol  işbirlikçisi  olduğunu  söylüyorlar. Tüm  bunların  sonucunda  herkes  zararlı  

çıkıyor. Birbirine güvenmeyen  insanlar,  kardeşinden  aldığı  borcu  dahi  

ödemeyenler, ameliyat gerekmediği halde, para almak için hastasını kesip biçen 

doktorlar, verdikleri  sözde  durmayanlar, rüşvetle  iş  yapan  devlet  memurları,  

mahkeme  kapılarında başkalarının  hakkını  yiyen  haramzadeler,  kardeşinin  

malını  kıskanan  hasetçiler,  menfaatleri  için  yağcılık  yapanlar, cimriler  ve  

müsrifler, kart  borcunu  ödemeyip  faizci  bankaların  eline  düşenler, çalıştırdıkları  

elemanlarına karınlarını  dahi  doyurmaya  yetmeyen  maaşlar  veren  haramzade  

zenginler ve  Bakara, makara diyerek Bakara  suresiyle  alay  edenler  ortalıkta  cirit  

atıyor. Demek ki  tüm  bunlardan  rahatsız  olan  Müslümanların  sayısı  çok,  çok  

az.Devletin  kanunları da çok yetersiz.Zina dahi  suç olmaktan çıkarılmış. 

’’Müslümanım’’  diyen,  ama  en  basit  sözlerinde  dahi  durmayanlar  mevcut. Al-i 

imran  suresi - 76.  Ayetten  ya  haberleri  yok,  yada önem  vermiyorlar. Halbuki,  bir  

çocuğa  dahi  verilen  söz  sorumluluk  gerektirir ve  tutulmadığı  zaman  ahiret  günü  

sorgu  ve  suali   vardır. 

 

                                                      Saf  suresi 

 

2-Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi yapacağınızı niçin söylüyorsunuz? 

 

3-Yapmayacağınız şeyi yapacağınızı söylemek, suç olarak çok büyüktür. 

 

                                                     Al-i  İmran suresi 

 

76-Hayır, her  kim  ahdini(sözünü)   yerine  getirir  ve sakınırsa ,ALLAH’da  şüphesiz  

sakınanları  sever. 

 

77-ALLAH’a  olan  ahitlerini  ve  yeminlerini  az  bir  ücret  mukabili  satanlar …İşte 

böyleleri  için  ahrette hiç  bir  nasip yoktur. Kıyamet  günü  ALLAH  onlarla  ne  

konuşacak,  ne  yüzlerine  bakacak  ve  nede onları  temize  çıkaracaktır. Onlar  için  

şiddetli  bir  azap  vardır. 

                                                       Sad   suresi 

 

24-Ant olsun , senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulüm 

etmiştir. Doğrusu , birleştirip katan ortaklardan çoğu birbirlerine karşı tecavüz 

ederler. Ancak iman edip Salih amellerde bulunanlar başka. ONLAR DA NE 

KADAR  AZDIR. 

Davut gerçekten bizim , onu imtihan ettiğimizi sandı, Rabbinden bağışlanma diledi ve 

rüku ederek yere kapandı, bize yöneldi. 
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                    ALLAH’TAN  DAHA  USTA BİR  RESSAM  VAR MIDIR? 

 

                                                        Bakara  suresi 

 

 138-Renkler,  ALLAH’tandır.ALLAH’tan  başka  kim  daha  güzel  renk  verebilir? 

Biz  sadece  O’na  kulluk  ederiz. 

 

-Şu  tavus  kuşuna  bir  bakın. Şu  kızıl kolyoz  bitkisine  bir  bakın. Mercan  

resiflerinde  yüzen  rengarenk desenli  balıklara  bir  bakın. Şu opal taşındaki yanıp 

sönen renklere bir bakın.Şu  çiçeklerin ve yaprakların  renklerine  ve  güzelliklerine  

bir  bakın. Aklınıza  ne  geliyor? 

Benim  aklıma  bunları  boyayan  ressamın  ne  kadar  usta  bir  ressam  olduğu  

geliyor. O’nun  yaptığı  resimleri  seyretmeye  doyamıyorum. Bu  kadar  güzel  renkli 

ve desenli  resimlerin  evrim  sonucu  zamanla oluşması  mümkün mü? Evrende , 

teleskoplarla  görülen  gaz  bulutları  dahi  rengarenk  görünüyor. Hem  renkleri  

yaratmış,  hem de renkleri  görmemiz  için, A-T-C-G harfleriyle genlerimize renk  

görme  kabiliyetini  programlamış. 

O’nun  bu  sanatını  görüp de  önünde  eğilmemek  olur mu? Benim  gibi renklerde O, 

büyük  ressamı  görenler,  ayetin  ikinci  cümlesini  canı gönülden  tekrar  ediyor ve 

‘’Biz  sadece O’na  kulluk  ederiz’’, diyoruz. 

Bu kuşa bakıp da,onu boyayan ressamı görmek istemeyenden daha zalim kim olabilir 
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                            KURANIN ORTAKLIĞA BAKIŞI NASILDIR?  

 

                                                    Sad suresi 

 

21-Bir de davacıların kıssası geldi mi sana? Hani surdan aşarak mihraba 

ulaşmışlardı. 

 

22-Davut’un yanına geçiverince onlardan telaşa düştü.O’na korkma dediler, biz iki 

davacıyız.Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver aşırı gitmede bizi doğru yolun 

ortasına çıkar. 

 

23-Biri:’’İşte bu benim kardeşim. Onun 99 dişi koyunu var.Benim ise bir tek dişi 

koyunum var.Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi’’diye anlattı. 

                                                                                                                                                

24 -Ant     olsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulüm 

etmiştir.Doğrusu , birleştirip katan ortaklardan çoğu birbirlerine karşı tecavüz 

ederler.Ancak iman edip Salih amellerde bulunanlar başka.Onlar ne kadar da azdır. 

Davut gerçekten bizim , onu imtihan ettiğimizi sandı,Rabbinden bağışlanma diledi ve 

rüku ederek yere kapandı, bize yöneldi. 

 

-Yukarıdaki ayetler insanlara, ortaklığın çok riskli bir ticaret şekli  olduğunu açıkça 

anlatıyor. 

Özellikle iki kardeşi örnek vermiş. Kardeşlerden birinin 99 koyunu olmasına rağmen 

kardeşinin bir tek koyununu hileyle çalmaya kalkıyor.Bu benim kardeşimdir, bu 

ortaklıktan o da nasiplensin, demiyor.Ancak ,ALLAH  ortaklık kapısını da tamamen 

kapatmamış. ALLAH’tan korkan dürüst insanların sayısının çok az olduğunu açıkça 

yazıyor, Sad suresi -24.Ayet.Bu insanlardan birini bulabiliyorsan ortak 

ol.Gördüğünüz gibi ortaklar   denetlenmesi  mümkün  normal ortaklık sisteminde 

dahi  birbirini kandırmaya çalışıyor. Kar payı ortaklığında  ise  paranı verdiğin 

kişinin insafına kalmışın.Birbirlerine hayır duaları  eden  dürüst ortaklar ise duaları 

kabul  edilen  önemli  şefaatçilerdendir. 

ALLAH  bu ayetle tüm hakimlere de  sesleniyor.Onların da Hz.  Davut gibi  torpil 

yapmadan  yada rüşvet  almadan  adil karar vermelerini  istiyor. 

 

                                                  Bakara  suresi 

 

188-Aranızda, birbirinizin  mallarını  bile,bile  haksızlıkla  yemeyin  ve  insanların  

mallarını  yemek için  Hakimlere  rüşvet  vermeyin. 
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                 MÜSLÜMAN  OLDUĞUNU  SÖYLEYEN  ATEİSTLER 

 

                                                  Bakara  suresi 

 

8-İnsanlardan öyle kimseler vardır ki’’ALLAH’a ve ahret gününe iman 

ettik’’derler,halbuki onlar mümin değildirler. 

 

9-ALLAH’ı da iman edenleri de güya aldatırlar,halbuki onlar kendilerinden 

başkasını aldatamazlar ama bunun farkına varmazlar. 

 

10-Onların kalplerinde hastalık vardır, ALLAH’da hastalıklarını gittikçe artırmıştır. 

Söyledikleri  yalandan ötürü onlar için acıklı bir azap vardır. 

 

11-Onlara,’’yeryüzünde fesat çıkarmayın.’’denildiği  zaman,’’biz ancak ıslah 

edicileriz’’,derler. 

 

12-Bilesin ki ,asıl fesat çıkaranlar onlardır, ama farkında değildirler. 

 

13-Onlara’’siz de insanların inandıkları gibi inanın’’ denildiği zaman ,’’biz 

akılsızların inandıkları gibi mi inanacağız’’ derler. Bilesin ki asıl ,asıl akılsızlar 

onlardır,fakat bunu bilmezler. 

 

14-Onlar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman ‘’iman ettik’’ derler.Şeytanlarıyla baş 

başa kalınca da ‘’biz sizinle beraberiz,onlarla sadece alay ediyoruz’’ derler. 

 

15-ALLAH  onlarla alay ediyor  ve  azgınlık içinde şaşkın, şaşkın dolaşmalarına göz 

yumuyor. 

 

16-Hidayete karşı sapıklığı satın alanlar bunlardır, fakat ticaretleri onlara kazanç 

sağlamamış, doğru yolu bulamamışlardır. 

 

17-Onların durumu, ateş yakan kimsenin durumu gibidir.Ateş etrafı aydınlattığında 

,ALLAH  ışıklarını giderir de ,onları görmez bir halde karanlıklarda bırakıverir. 

 

18-Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Hakka dönmezler. 

 

19-Yahut onların durumu gökten zifiri karanlıklar , gök gürültüsü ve şimşeklerle 

birlikte gelen yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir.Bunlar,yıldırımlardan 

ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar.Allah , kafirleri çepeçevre 

kuşatmıştır. 

 

20-Şimşek neredeyse gözlerini kör edecekti, onları aydınlattığında yürürler,üzerlerine 

karanlık çökünce de dikilip kalırlar. 

ALLAH dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini de kör ederdi.Şüphesiz ALLAH her şeye 

kadirdir. 
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21-Ey insanlar! Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz.Belki 

böylece korunmuş olursunuz. 

 

159-İndirdiğimiz  apaçık delilleri ve  irşad  yollarını Kitapta insanlara 

açıklamamızdan sonra gizleyenler…İşte onlara ,hem ALLAH lanet eder ,hem de lanet 

edebilecek olanlar lanet eder. 

                                       

                                                     Sebe   suresi 

 

5-Ayetlerimizi   hükümsüz  bırakmak için yarışanlara pek elemli bir  azap  vardır. 

 

                                                    Nahl suresi 

 

45-Sinsice kötülük peşinde koşanlar ,  ALLAH’ın kendilerini yerin dibine 

geçirmeyeceğinden, yahut anlayamadıkları bir yerden kendilerine azabın 

gelmeyeceğinden; 

 

46-Yahut dolaşıp dururken azabın kendilerini yakalamayacağından buna engel 

olamayacaklarından 

 

47-Yahut kendilerini korku üzerine yakalamayacağından emin midirler? 

Şüphesiz  Rabbin  çok merhametlidir . 

 

                                                     Araf   suresi 

 

175-Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku.Bu kimse kendisini 

ayetlerden sıyırıp çıkarmış, bunun üzerine şeytan da onu peşine takmış ve böylece 

azgınlardan olmuştu. 

                                                      Fatır  suresi 

 

5-Ey  insanlar!ALLAH’ın  vaadi şüphesiz  haktır.Dünya  hayatı  sizi  aldatmasın 

aldatıcılar da  sizi  ALLAH  ile  aldatmasın. 
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             SAHTE   DİN  ADAMLARI  VE   ONLARI   RAB  EDİNENLER 

 

-Cemaat önderi, şeyh ,  hoca efendi,  din adamı, din alimi kılığında çok sayıda  gizli 

ateist Kurandaki  ayetleri menfaatleri doğrultusunda tefsir ederek din  düşmanlığı 

yapıyor.Bunların bazıları Müslümanken ,Araf suresi -175.Ayetin yazdığı gibi 

ayetlerden sıyrılıp çıkan eskiden Müslüman olan din adamlarıdır.Samimi olanlarının 

sayısı ise çok  az. Bazılarının, dini  yayın  yapan  televizyonları ve  holdingleri   dahi  

vardır. Sen  onları bilgisi  derin  bir  din adamı  ve  Kuran  tefsircisi  zannedersin. 

Konuştuklarının  %95’i  doğrudur. Çünkü, geriye  kalan ve dinin en  temel  

değerlerini  tahrif  ederek  %5  yanlışı diğer  doğruların arasına  serpiştirerek 

doğrular  arasında  kamufle  olmasını  isterler.Bu iş şuna benzer.Bir bardak temiz  

suyu, yani dinin güzelliklerini ve hikmetlerini anlatırlar.O bir bardak temiz suyun 

içine incir çekirdeği kadar mikroplu pis bir su damlatırlar.Eğer, Kuran’ın anlamını 

ve gerçek  evliyaların kitaplarını okumadıysan o incir çekirdeği  kadar  damlatılan pis 

suyu göremezsin.Ya da gördüğün halde  ‘’mürşidimin bir bildiği vardır’’diyerek, 

umursamaz, o pis suyu içersin.Bazılarının,  insan  düşüncesini okumak  gibi  bir  

yetenekleri  vardır.Onlarla ilk  karşılaştığın  anda,  sormak  istediklerini  daha  

sormadan  düşünceni  okuyarak  sana  söylerler.Sende  onları  keramet  sahibi  bir  

din  adamı  sanırsın.Ancak  bunu  sihirbazlar  dahi  yapabilir.Eğer  internette  

sihirbaz  Dynamo isimli  İngiliz  sihirbazı  izlerseniz,  bunu  nasıl  kolayca  yaptığını  

görebilirsiniz. Eğer Kuranın  anlamını okuduysan bunları  tanımak çok  

kolaydır.Söyledikleri muhkem ayetlerle dahi çelişir.Altın,  nasıl  mihenk  taşıyla  

anlaşılıyorsa,  bunların  söylediklerini de  Kuran  mihenkine  vurun.Bunun içinde,  

Kuranın  anlamını  en az  on kere  okuyun.Bunların,  Kuranda hiç sevmedikleri  

ayetlerin  başında  Cehennem ayetleri  gelir.Cehennemin olmadığını,   Cehennemdeki 

acının vicdan  azabı olduğunu yada azap görenlerin zamanla azaba alışarak ateşin 

onları  yakmayacağını  söylerler.Çünkü,  Cehennem  inancı  olmayınca insanların 

günah işlememe gibi sebepleri de olmaz.Kuranın  açık yazan  muhkem  ayetlerinin 

altında farklı  anlamlar olduğunu  söyleyerek  muhkem ayetleri  çarpıtmaya  

çalışırlar. Bunlar,  faize  kar payı  adını  koymuşlardır.Büyük  günahların  sayılarını 

7’ye düşürürler.25 cıvarında olan büyük  günahların  sayısını  düşürmek,  diğerlerini  

küçümsemek olur ki, bu  Kuran’a  yapılacak  en  büyük  kötülüktür. Bazıları 

ayetlerle ebced  hesabı yaparak gelecekten  haber vermeye kalkar.Gelecekten haber 

vermek falcılık gibi günahtır. Faizciliği  büyük  günahlardan  

saymazlar.Müslümanlardan faiz  almanın  haram, olmayanlardan  almanın  helal 

olduğunu  söyleyerek  Yahudi  fıkhına  göre  fetva verirler. Tevrat’a göre de Yahudi 

olmayanlardan faiz almak günah  değildir Büyük günahların zamana göre değiştiğini 

söylerler. Yaptıkları    Kuran  tefsirlerinde,  bilimle  ilgili  ayetlerin  tefsirlerini  

yazmazlar. İçlerinde  Peygamber  efendimize  kibirli  diyenler  dahi  vardır. Hz. 

Ademin  yaratılan  ilk  insan olmayıp ilk  peygamber olduğunu , dünyada birden fazla  

Adem  ve Havva’nın  yaratıldığını   ve  evrim  teorisinin  dine  ters  düşmediğini 

Mustafa İslamoğlu gibi  söyleyenler de  vardır. ’’ALLAH,  kibirlenenleri  sevmez’’  

ayetine  rağmen,  medyalarında   bol,  bol kendilerini  övdürürler.Yazdıkları dini  

kitaplarında hazret  veya  efendi  hazretleri  ünvanlarını  kullanırlar.Kendilerinin, din 

alimi,  eşsiz,  benzersiz  adam  gibi  sözlerle övülmelerine  karşı  çıkmadıkları  gibi,  
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imzalarını   dahi  böyle  atarak  kibirlenirler. Yani, ‘’ALLAH  kibirlenenleri  sevmez’’  

ayetini  hiç  umursamazlar.Oysa,  Aziz  Mahmut  Hüdai   gibi  büyük  evliyalar,   

nefislerini  kırmak  için  tuvalet  dahi  temizlemişlerdi. Bunların bir   ortak  özellikleri  

de  koro  halinde büyük  evliya  Mevlana’ya ve diğer  evliyalara saldırmalarıdır. 

Mevlana’yı  Moğol  ajanlığıyla  suçlarlar. Moğollar,     Sıvas ve  Kayseri  gibi  şehirleri  

yakıp,  yıkarak  Konya  önlerine kadar  gelmişlerdi. Konya’nın da aynı  akibete  

uğrayacağını  bilen  Mevlana,  onlarla  anlaşma  yoluna  gitmişti. Konya  halkı  

Moğollara  haraç  vererek  canını  zor  kurtarmıştı.Daha  akıllı  olanları  ise,  bu  

evliyaların kitaplarından ziyade  kendi  yazdıkları  kitapların  okunmasını  

söylerler.Çünkü,  insanların   gerçek  evliyaların  kitaplarını  okumaları durumunda,  

kendi  foyalarınının ortaya çıkacağını  çok  iyi  bilirler.Bazıları elmadaki kurt 

örneğini verir.Güya kurt, yani din düşmanlığı eskiden elmanın dışındaymış.O 

devirlerde, Mevlana, Geylani, İmam Gazali gibi evliyaların kitapları bu kurtla 

mücadelede yeterliymiş.Ancak kurt zamanımızda elmanın içine girdiği için bu 

kitaplar din karşıtlığı ile mücadelede yetersiz kalıyormuş.Ancak kendi yazdıkları 

kitaplar bu kurtla mücadele edebilirmiş.Hatta bu kitapların kendilerine ALLAH  

tarafından yazdırıldığını iddia ederler. Bunlar,  İslamın  kutsal  simgelerinden  olan  

hilali  dahi  kullanmaktan  çekinmiyorlar. Bunlar gözyaşları içinde dini vaazlar  dahi 

veriyorlarsa inanma.Yurt dışında yaşayanlarına  ise çok dikkat et.Çünkü onlar, 

yaşadıkları  ülkelerin menfaatlerine ters bir iş yapamazlar ve onlarla işbirliği 

yaparlar.  

Bir çoğunuz duymuşunuzdur, Turan Dursun adındaki bir müftü ,müftülük 

görevinden ayrıldıktan sonra ateist olduğunu ilan ederek,  yanlış bilgilerle ayetleri 

saptırmak için medyada müthiş bir yarışa girmişti. Mevlana da ,Mesnevi adlı eserinde 

kitap ehli , yani tek  ALLAH’a inanan ve Hz. İsa’yı peygamber olarak tanıyan ilk  

Hıristiyanların aralarına sızarak sahte İnciller yazan Yahudi bir veziri yazar. Sahte 

din adamları İncili bu hale getirdikleri gibi günümüzde de Kuran ayetlerini 

hükümsüz kılmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Kuran indiğinden beri ayetleri 

değiştiremediler. Ama bu sefer de ayetlerin anlamlarını saptırmaya çalıştılar. Faiz 

lobisine çalıştıkları için kar payı ortaklığı ,katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık yada 

dar- ül harp olduğu için faiz serbest  yalanlarıyla Bakara suresindeki faiz 

ayetlerini(275-280)  geçersiz kılmaya çalıştılar.Bunda başarılı da oldular. Kar payı  

ortaklığı yalanlarıyla insanlar bütün servetlerini bir gecede kaybettiler. Az sayıda ki 

dürüst din adamı ve müftüler ise ya korkularından seslerini çıkaramadılar yada 

sesleri çok cılız kaldı. 

Bir de bazı tarikat ve cemaatlerde ayna rabıtası var.Bunlara göre ALLAH hiçbir şeye 

benzemediği için  düşünülemezmiş.Oysa insanlar ALLAH’ın manevi varlığını 

düşünebilirler.ALLAH düşünülemediği için yerine şeyhini, mürşidini hayalinde 

canlandırıyormuş.Ölmüş Şeyhi yada hocasıyla telepatik düşünce yardımıyla iletişim 

kuruyor ve ondan aldığı nur kalbine gelerek  günahlarını temizliyor.Yani günah 

işle,işle sonra ayna rabıtasıyla günahlardan arın.Kurana göre  ise günahlardan 

arınmanın tek yolu tövbe ederek günahları bir daha işlememektir. ALLAH’tan  

isteyeceği yardımı ölmüş  şeyhinden isteyip, yetiş şeyhim diyerek şirke girenler dahi 

var.Ancak, ayna rabıtası yapanlar   rabıta sırasında şeyh, mürşit yerine mürşidin 

kılığına  girmiş  kötü cinlerle irtibat kuruyor.Şeytan ve kötü cinler sadece 
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Peygamberimizin kılığına giremezler. Ayna rabıtası, Kuranda olmadığı gibi sünnette 

de yoktur.Dine sokulmak istenen hurafe ve  bidat’tir.Bir de  bu  sahte mürşid  ve  

hocaefendilerin  yazdıkları  kitaplar  var.Adam  kitap  yazmış, kitabının  başına 

ismini  yazmış,  bu  da  yetmemiş  adının başına din alimi yada sonuna   efendi  

hazretleri  ünvanını yazmış.Yani tam  bir  kibir  örneği.Bırak  senin din alimi yada 

hazret  olduğunu  kitabını  okuyanlar  değerlendirsin. Güya İslami olan bir  internet 

sitesinde şöyle bir yazı okumuştum.’’Çölde giderken deveni kaybedersen, yetiş ey 

erenler evliyalar ,melekler bana yardım edin.’’ diye dua edebilirsin  , yazıyordu. 

O yazının altına ‘’Yardım ALLAH’tan istenir, bu yazdığınız  Fatiha  suresindeki 

‘’Yalnız  senden yardım  dileriz .’’ ayetine  ters,   ALLAH dilerse evliyalarla, 

meleklerle yardım eder.’’ diye yazdım.Siteyi kuran şirk(ortak) yazısını yayınlayanlar   

cevap dahi vermediler.  Bu sahte din adamlarının bizi yanıltmalarına karşı,  Kuranın 

anlamını, Mevlana’nın Mesnevisini,  Abdülkadir  Geylani’nin Fütuhul  Gayb 

kitabını(internetten okuyabilirsiniz) ve diğer eserlerini okumamız gerekir.Bunlar kalp 

gözü açık  kitaplarıyla yaşayan ve bize gerçek dini öğreten  evliyalardır.Eserleri 

yüzyıllarca evvelden bir mucize olarak günümüze kadar gelmiştir. ALLAH’ın böyle 

bir rahmetinden mutlaka faydalanalım. 

Bu  sahte  din  adamlarının  tabiatta  güzel  örneği  vardır. Sırtında  kurukafa  resmi  

olan  bir  kelebek  arıların  kovanlarını,  arıların  birbirlerini  tanımak  için 

çıkardıkları kokuları  taklit  ederek,  kovanda saldırıya  uğramadan  kolayca  

yağmalar. Müslümanların  bu  sahte  din  adamlarını,  doğruları  söyleyen cüppeli, 

sarıklı  din  önderleri  sandıkları  gibi  arılarda  bu  yağmacı  kelebeği  arı  sanırlar. 

Bir de,  bu  sahte  din  adamlarını  ALLAH’ın  yerine  koyan,  onları  Rab  

edinenler  vardır.Onlara,  bu  din  adamı  kılığındaki Mürşitlerin,  Hoca 

efendilerin  yanlış  yolda  olduklarını ayetlerle  ispatlasan  dahi  onlara 

inanmaktan  ve  tapmaktan  vaz  geçmezler. Ben  bunlardan  birine,’’büyük  

günahlardan olduğunu  bildiğiniz  halde  neden  bankacılık  yaparak  bu  

büyük  günahı  işliyorsunuz?’’ diye  bir  soru  sordum. Bana,  bankalarının  

faizcilik  yapmadığını,  kar  payı  dağıttığını,  söyledi.Bende  

ona,’’bankanızın,  insanların  ellerine  tutuşturduğu  kredi  kartlarına  

uygulanan  yüksek  tefeci  faizleri de  kar  payı mıdır?’’dedim.Soruma cevap 

veremeyince’’Hoca efendinin  bir  bildiği  vardır,  sende  kafayı  bizim  

bankaya  takmışın’’, dedi.ALLAH,  bilmiyor,  ama  bunların  Hoca efendileri  

ALLAH’tan  daha  iyi  biliyor.Mevlana’nın sahte din adamları için yazdıkları 

ve bilim ayetleri  din dersi  kitaplarında yazmadığı için  meydan  bunlara  

kalıyor. Maalesef  Diyanet, müftüler ve imamlar da bu gerçekleri   

Müslümanlara anlatmıyor. Sahte din adamlarını T.v’lerden teşhir  edenler 

yok denecek  kadar az.Çünkü onları Tv’lere çıkarmıyorlar.Sadece internette 

seslerini duyurabiliyorlar.Bunlardan birisi de Fikrettin  Koç.ALLAH  ondan  

razı olsun.Adını internette  aratırsanız vidolarını izleyebilirsiniz. 

 

                                                   Tevbe   suresi 

 

31-Onlar,  ALLAH’ı  bırakıp  hahamlarını,  rahiplerini,  ve  Meryem  oğlu  Mesihi  

kendilerine  Rab  edinmişlerdir. Halbuki  onlar da  tek  bir  ilaha  ibadet  etmekten  
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başka  bir  şeyle   emir olunmamışlardı. Zira   O’ndan başka  ilah  yoktur. O,  onların  

şirk  koştuklarından  münehzehtir. 

 

                                                    Bakara  suresi 

 

174 - ALLAH'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar 

gerçekten karınları dolusu ateşten başka birşey yemezler. Kıyamet günü ALLAH 

onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab 

vardır. 

 

175 - İşte onlar, hidayeti verip sapıklığı, affedilmeyi bırakıp azabı satın alan 

kimselerdir. Bunlar, ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar! 

 

                                                     Enam  suresi 

 

93 - ALLAH'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde: 

"bana vahyedildi" diyen ve: "ALLAH'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim" 

diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti 

içindeyken bir görsen! Melekler onlara ellerini uzatırlar ve:" Ruhunuzu teslim edin. 

Bugün, ALLAH'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve O'nun âyetlerine karşı 

böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandıralacaksınız" derler. 

 

-Bir de, sahte peygamberler ve kendisini Mehdi ilan edenler vardır.Peygamber 

Efendimizin zamanında dahi Müseyleme adında sahte bir peygamber  çıkmıştır. 

Bahailik adında sahte bir din hala günümüzde devam etmektedir.Bunların liderleri 

müridlerinden aldıkları paralarla krallar gibi yaşamaktadır. 

Bu sahte Kuran tefsircileri ciltler dolusu kitaplar dahi yazsalar, yazdıkları tek bir 

ayet ile dahi çelişiyorsa onlara inanma.Hele ebced  hesabı yaparak ayetleri geleceği ve 

kıyamet saatini bilmek için kullananlara hiç inanma.Çünkü kıyametin saatini 

Peygamber Efendimiz dahi bilmez.Tevrat ayetleriyle bağdaşmayan  yazılar yazan 

sahte din adamları eskiden Yahudilerin zamanında da çıkmış. 

 

                                                   Cuma  suresi 

 

5-Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap 

taşıyan merkebin durumu gibidir. ALLAH'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin 

durumu ne kötüdür! ALLAH, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. 

 

                                                   Tevbe  suresi 

 

34 - Ey iman edenler, şurası bir gerçektir ki, yahudi hahamları ile hıristiyan 

rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve ALLAH yolundan 

saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları ALLAH  yolunda 

sarfetmeyenleri bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele! 
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35 - O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla 

alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): "İşte bu kendi canınız için saklayıp 

biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!" 

denilecek. 

 

                                                  Abese  suresi 

 

1 - (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü. 

 

2 - Kendisine âmâ geldi, diye. 

 

3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek? 

 

4 - Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek. 

 

5 - Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince, 

 

6 - Sen ona yöneliyorsun. 

 

7 - Onun temizlenmemesinden sana ne? 

 

8 - Ama sana can atarak gelen, 

 

9 - ALLAH'tan korkarak gelmişken, 

 

10 - Sen onunla ilgilenmiyorsun. 

 

Müşidini, Hoca efendisini gözünde büyüterek, hiç yanlış yapmadıklarını düşünenler 

için indirilmiş çok  önemli ayetlerdir.Mekke’nin önde gelenlerine Kuran’ı anlatırken, 

yanına kör bir adam gelerek kendisine de Kuran’ı anlatmasını istemiştir.Ancak 

Peygamber efendimiz, sözünün kesilmesini istemediğinden kör adamı duymamazlığa 

gelmiştir.Kendisini  uyaran bu ayetler geldikten sonra kör adamdan  özür 

dilemiştir.Peygamber efendimizin dahi hataları varsa, mürşidinin, hoca efendisinin, 

din aliminin hatasız olduğunu söylemek, Tevbe suresi-31.Ayetin yazdığı gibi onları 

RAB edinmektir. 

                                                    Şuara  suresi 

 

1 - Tâ, Sîn, Mîm. 

 

2 - Bunlar sana apaçık kitabın âyetleridir. 

 

3 - (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın! 

 

4 - Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları 

eğilekalır. 
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5 - Bununla beraber kendilerine O Rahmân'dan yeni bir öğüt gelmeyedursun, ille 

ondan yüz çevirirler. 

                                                       Enam  suresi 

 

107-ALLAH  dileseydi(kanunlarında zıtlıklar olmasaydı), onlar ortak koşmazlardı. 

Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. sen onların vekili de değilsin. 

 

MEVLANA VE ABDÜLKADİR GEYLANİ’NİN   SAHTE   DİN  ADAMLARI   İÇİN  

YAZDIKLARI 

 

-Her  aşağılık kişi, Davutluk , yani mürşitlik(şeyhlik, hocalık)  davasına kalkışabilir. 

Hakkı, batıldan ayırt edemeyenlerde böyle yalancı ve iki yüzlü kişilere aldanıp ona 

uyarlar. O ahmak kuş ,bir avcıdan sahte bir kuş sesi duyarda ona doğru uçar gider.O 

şeyhlik dava eden, yani etrafına kendini mürşit ve şeyh olarak tanıtan kişi ,kendi malı 

olan şeyle ,başkasından naklettiği şeyi fark edemeyen bir sapıktır.Aklını  başına al da, 

üstün bir insan ,mana adamı sanılsa dahi ondan kaç. O’nun görüşüne göre ,korunmuş 

hür bir kişiyle, bağlanmış esir bir kişi birdir. O yakine erdim, tam inanca vardım 

davasında bulunsa dahi şüphe içindedir. Böyle bir kişi zekadan ibaret olsa bile 

,mademki onda ayırt ediş  hassasiyeti yoktur,o bir ahmaktır. 

Ey  salik, dikkat et! böyle bir kimseden ceylanın aslan’dan kaçtığı gibi kaç;ey bilgili 

yiğit ,sakın onun yanına gitme.(Yazan: MEVLANA) 

 

                       ABDÜLKADİR   GEYLANİ’NİN  YAZDIKLARI 

 

Dili vardır, kalbi yoktur. Herkese hikmetten konuşur ama kendisi amel etmez. 

İnsanları doğru yola çağırır, kendisi kaçar. Başkasının hatasını büyük görür ama 

kendisi durmadan yapar. ALLAH’a karşı edep ve terbiye yollarını öğretir fakat 

kendisi büyük günahları işlemeğe devam eder. İnsanlar arasında iyi görünür, yalnız 

kalınca önüne geleni yutan hayvana benzer. 

Peygamber efendimiz bu adamın durumuna işaret ederek: 

 

-“ Ümmetim için en çok endişe ettiğim şey dilli münafıklıktır.” 

Buyurmuşlardır. Diğer bir Hâdis-i Şerifleriyle de: 

-“ Ümmetim için en korkulacak şey kötü bilginlerdir.” 

Buyurmuştur... 

ALLAH cümlemizi bu gibilerden korusun. 

 

Bu zümreden çekin ve kaç, tatlı dili seni yakalar. Güzel (!) sözü seni aldatır. Günah 

ateşi seni yakar. Onun manevi kir kokusu seni öldürür. 

 

Büyük  evliyaların bu yazıları günün birinde  inşallah öğrencilerin din dersi 

kitaplarında da yazar. 
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İNTERNET’TE VE  MEDYADA  AYETLERİ   SAPTIRMAK  İÇİN  YARIŞANLAR 

    

                                                    Hac    suresi 

 

8-9-İnsanlardan  ,bilgisi, delili  ve  aydınlatıcı  bir  kitabı  olmadan,  sırf  ALLAH  

yolundan  saptırmak  için  büyüklük  taslayarak ALLAH  hakkında  mücadele  

edenler  vardır.Dünyada  rezillik  onlar  içindir.Ahret’te de onlara  yangın  azabı  

tattıracağız. 

 

10-Onlara  denilecektir ki :’’Bu  azap ,kendi  işlediklerinizden  dolayıdır.’’ 

 

 

                                                    Sebe    suresi 

 

38-Bizi  aciz  bırakarak  ayetlerimizi  iptal etmeye çalışanlar ise ,azaba uğrayacaklar 

    

                                               Ankebut   suresi 

 

48-Kurandan  önce  sen  herhangi  bir  yazı  okumuş  değildin;onu  elinle de  

yazmamıştın.Aksi  halde  o  batıla  uyanlar  ,şüpheye  düşerlerdi. 

 

49-Hayır,  Kuran  kendilerine  ilim  verilenlerin  gönüllerine  yerleşmiş  apaçık  

ayetlerdir.Ayetlerimizi  zalim  olanlardan  başkası  inkar  etmez. 

 

                                                  Yunus  suresi 

 

75-Sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u Firavun ve cemaatine gönderdik. 

İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar suçlu bir toplum idiler. 

 

                                     NASIL  KURAN OKUNMALI? 

 

                                                   Fussilet suresi 

 

44-Biz  bu kitabı yabancı dilde bir Kuran yapsaydık,’’ayetleri açıklansaydı ya…Bir 

araba yabancı dilde bir Kuran mı ?’’derlerdi. 

Bu  Kuran iman edenler  için bir hidayet ve şifadır.İman etmeyenlerin kulaklarında 

bir ağırlık vardır.Kuran onlara karşı bir körlüktür.Sanki onlara uzak bir yerden 

sesleniyor. 

 

-Ayet  tefsire dahi gerek duyulmadan açıkça  her milletin onu kendi diliyle okumasını 

ve anlamasını  istiyor.                          

                                                   Zuhruf   suresi 

 

44-O Kuran  senin ve kavmin için bir öğüttür ve ondan sorumlu tutulacaksınız. 
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                                                 İbrahim  suresi 

 

52-Bu Kuran, insanların  uyarılmaları  için ,O’nun tek  bir ilah  olduğunu  bilmeleri  

için  ve  akıl  sahiplerinin  ibret  almaları için  bir tebliğdir. 

 

4-Her  peygamberi  iyice  açıklasınlar(kitapları)  diye  kavimlerinin  diliyle  

göndermişizdir.ALLAH,  dilediğini  delalette  bırakır,  dilediğini de(akıllarını  

kullanarak  iman  edenler)  doğru  yola  iletir.O  yegane  galip  ve  hikmet  sahibidir. 

 

                                                  Bakara  suresi 

 

121-Kendilerine verdiğimiz  kitabı  hakkıyla  okuyanlar;işte  bunlar  ona  iman 

ederler.Ona  küfredenlerse ,işte asıl  hüsrana  uğrayacak olanlar onlardır. 

  

-Kuranı  hakkıyla okumak, onu  kendi  dilinde anlayarak   okumak değilmidir? 

Anlamadan Arapçasını okuyunca hakkıyla  okumuş olur muyuz? 

Peki anlamayınca nasıl ibret alacağız? Zuhruf suresi -44.Ayet açıkça Kuranın  

anlamını  okuyup ,içindekileri uygulamayanları ALLAH’ın sorumlu tutacağını 

yazıyor.Anlamını okumamak dini hafife almaya girer. Eğer Kuranın anlamını 

okumasaydım sahte din adamlarını bilmem mümkün olmazdı.Çünkü, onların 

söyledikleri muhkem ayetlerle çelişir.Kuranda,  muhkem  ve  müteşabih  olarak  iki  

çeşit   ayet  vardır.Kuranın  çok  büyük  bölümünü  muhkem  ayetler oluşturur. 

Muhkem  ayetler  okunduğu  zaman  tefsire  dahi  gerek  duyulmadan  anlaşılan  

ayetlerdir. Bu  ayetleri   okuyup uyanlar  hem  bu  dünyalarını  hem de  ahiretlerini  

kurtarmışlardır. Müteşabih  ayetlerin  çoğunluğu  ise  bilimle  ilgili  ayetlerdir. 

Çoğunluğu  çözülmüş  ve  bu kitapta  açıklanmıştır.Kuranın  hak  kitap  olduğunu  

ispat  etmiştir. Bilim  ilerledikçe  az  sayıda  olan  ve henüz  çözülmemiş  ayetlerin 

sırları da  çözülecektir. Ancak her  meal  güvenilir değildir.Bazı çeviriler yanlış 

olduğu için ayetlerin anlamlarını değiştiriyor.Elmalılı Hamdi  Yazır’ın meali gibi 

güvenilir bir  meal okumalıyız. 

 

                                           NAMAZ      KILMAK 

                         

                                                    İsra   suresi 

 

78-Güneşin  batıya  yönelmesinden  gecenin  karanlığına kadar ki namazı ve  sabah 

namazını kıl.Sabah  namazı  (Melekler tarafından)  şahit  olunan  bir  namazdır. 

 

                                                  Rum    suresi 

 

17-Akşamı  ettiğiniz  ve  sabaha  erdiğiniz  vakitlerde  ALLAH’ı  tesbih  edin. 

 

18-Göklerde  ve  yerde  ,yatsı  vaktinde ve  öğleye eriştiğinizde hamd ona mahsustur. 

 

 



97 

 

                                                  Ankebut  suresi 

 

45-Kitaptan sana vahy olanları oku; namazı da kıl; zira namaz, hayasızlıktan  ve  

kötülükten korur. ALLAH’ın  zikri  şüphesiz  daha  büyüktür.ALLAH  yaptıklarınızı  

bilir. 

                                                 Lokman     suresi 

 

2,4-Bunlar, namazı  dosdoğru  kılan  ,zekatı  veren  ve  ahrete de  yakinen inanan  iyi  

davranışlı  kimseler  için  hidayet  ve  rahmet  olan  hikmetli  kitap  ayetleridir. 

 

17-‘’Ey  oğulcuğum!Namazı  dosdoğru  kıl;iyiliği emret;kötülükten  menet;başına 

gelene de sabret.Bunlar azmedilmesi  gereken  işlerdir. 

 

                                                    İbrahim  suresi 

 

31-İman  eden  kullarıma  söyle de, içinde  ne fidyenin  ve  nede dostluğun  artık  

geçerli  olmadığı  o  gün  gelmeden  önce  ,namazı  dosdoğru  kılsınlar  ve  bizim  

kendilerine  rızık  olarak  verdiklerimizden gizli,  açık  harcasınl 

   

                                                    Araf     suresi  

             

170-Kitaba  sımsıkı  sarılanlar  ve  namazı  dosdoğru  kılanlar, işte  durumlarını  

düzeltenlerin  ecirlerini biz, asla  zayi  etmeyiz. 

 

                                                    Cuma  suresi 

 

9-Ey  iman  edenler!Cuma  günü  namaz  için  seslenildiğinde, alışverişi  bırakarak  

ALLAH’ın  zikrine  koşun.Eğer  bilirseniz,bu  sizin  için  daha  hayırlıdır. 

 

                                                    Bakara   suresi 

 

43-Namazı  dosdoğru  kılın;zekatı  verin ve  rüku  edenlerle  birlikte  rüku  edin. 

 

                                                    Rum   suresi 

 

31-Gönülden  boyun  eğerek  O’na  yönelin,  O’na  karşı  gelmekten  sakının,  namazı  

kılın  ve  müşriklerden(şirk  koşanlar)   olmayın. 

 

-Namaz  kılmayan  Müslümanlar,  hiç olmazsa namazlardaki  farzları  kılmalı. 

Farzları  kılanlar namazlarını  kılmış  olurlar. Ancak  ben  namazımı  huşu içinde  

kılıyorum  ve  sünnetleri de  kılmak  istiyorum  diyenlere de kimse  itiraz  etmez. Hak  

mehzeblerden biri olan  şafi  Müslümanlar  farzları  kılar. ALLAH’ın  namaza ne  

kadar  önem  verdiğini yukarıda yazan  ayetlerden  okudun.Ancak  surelerin Türkçe 

anlamlarını ezberleyip  Arapçasını okurken Türkçe anlamlarını da içinizden 

geçirirseniz  namazınız  daha  makbul  olur. Böyle  yaparsanız  aklınız  başka  yerlere 
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de  kaymaz .Müslümanlar  hiç  olmazsa, Fatiha  suresinin  anlamını  ezberlemeli.Din 

adamı ve müftüler de bu durumu sık,sık hatırlatmalı. Namazını da tamamen  sessiz  

kılma. Fısıltı  halinde kıl. Cuma  suresinin  9. Ayeti  bayan, erkek  herkesi  Cuma  

namazına  çağırır  fakat  uydurma  fetvalar  sebebiyle  bayanların  Cuma  namazına  

gitmeleri  farz  olmaktan  çıkarılmıştır. 

 

                                                     İsra    suresi 

 

110-İster ALLAH’a  dua  edin, ister  RAHMAN’a  dua  edin, hangisiyle  dua  

ederseniz en güzel isimler  O’nun dur.Namazda sesini de çok yükseltme, gizli de 

okuma. Bunun  arasında  orta  bir  yol  bul. 

 

                                                    Müdessir  suresi 

 

42-Sizi şu  Cehenneme sürükleyen  nedir? 

 

43-Onlar:’’Biz  namaz kılanlar  değildik’’dediler. 

 

44-Yoksulu  yedirmezdik. 

 

45-‘’(Batıla ve haram tutkulara)  dalanlarla  biz de dalardık. 

 

46-Din  gününü(hesap verme günü)  yalan  sayıyorduk. 

 

                                                    İSRA   SURESİ 

 

22-ALLAH   ile  birlikte başka bir ilah edinme. Aksi halde kötülenmiş ve terk edilmiş 

olursun. 

 

-ALLAH  ile başka ilah edinenler ALLAH’a şirk  koşmuş olurlar. Hıristiyanlıktaki  

teslis inancı yani baba, oğul(Hz. İsa)  ve  kutsal ruh(Cebrail)  inancı şirktir.Hz.  İsa ve 

Kutsal  ruh(Cebrail)   ALLAH’ın kullarıyken Hıristiyanlarca ALLAH’ın ortakları  

olarak tanınmaktadırlar. 

Bir  de Müslümanların düştüğü gizli şirk günahı  var.Türbeleri ziyaret ederek bazı 

isteklerde bulunmak  böyle bir  günahtır.Dualarınıza da  kimseyi aracı  

yapmayın.Hatta dua ederken şu evliya kulunun yüzü suyu hürmetine’’, diyerek dahi  

dua etmeyin. ALLAH’ın merhametinden neden şüphe ediyorsunuz? 

 

23-Rabbin  kendisinden  başkasına ibadet etmemenizi  ve  ana , babaya iyilik etmenizi 

emretmiştir. Eğer onlardan  biri, yahut her  ikisi de senin yanında ihtiyarlığa erişirse 

onlara  ‘’uf’’  bile deme.Onları  azarlama.Onlara güzel söz  söyle. 

 

-Mevlana Mesnevi isimli kitabında annesi kendisinden razı olarak ölen kişileri eğer 

inkar ve  şirk  içinde ölmedilerse ,ALLAH’ın affederek Cennete alacağını yazıyor. 
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24-Onlara merhametten ileri  gelen tevazu kanadını indir ve ‘’Rabbim ,onların bana   

bakıp terbiye ettikleri gibi,sen onlara merhamet et’’de. 

 

25-Rabbiniz içinizdekini daha iyi bilir. Eğer  iyi kimselerden olursanız ,O şüphesiz 

kendisine sığınanlar için çok bağışlayıcıdır. 

 

26-Akrabaya, düşküne  ve  yolda  kalmışa  hakkını  ver; fakat  saçıp  savurma. 

 

27-Zira  saçıp  savuranlar, şeytanların  kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok 

nankördür. 

 

28-Eğer  Rabbinden umduğun rızkı  talep etmek  maksadıyla  onlardan uzaklaşırsan 

,hiç olmazsa onlara  yumuşak  söz  söyle. 

 

29-Elini  boynuna  asıp  bağlama ;onu  büsbütün de  açıp  yayma.Aksi  halde  

kötülenmiş olur  pişmanlık  duyarsın. 

 

-Akrabaya, düşküne ve yolda kalmışa yani  yardıma muhtaç olanlara yardım et  ama  

bu yardımın seni mağdur duruma düşürmesin.Veremeyeceğin bir yardım talep 

ederlerse onları tatlılıkla, kırmadan, bağırmadan  reddet .Dostlarını, akrabalarını  

kıramadığı için onların borçlarına tüm malını kefil eden,  sonunda da tüm malını 

kaybeden insanları çoğumuz duymuşuzdur.Eğer  büyük bir miktar borç verecek 

olursan kardeşin dahi olsa   mutlaka senet yaz. Sad suresindeki bir koyunu olan 

kardeşin durumuna düşme. 

 

30-Rabbin şüphesiz dilediği kimsenin rızkını genişletir ve  daraltır, zira O,kullarını 

hakkıyla bilendir, görendir. 

 

-Rızkın artması da, azalması  da o kulun sınanması içindir. Rızkın artarsa sevinip 

kibirlenme  ,şımarma. Azalırsa da üzülüp ,isyan etme.Sen  malını kaybettin  ama bak 

şu tekerlekli sandalye ile dolaşan  dostun geçen yıl  ayaklarını kaybetti. Ayaklarını 

tüm  Dünya  malı verilse,   vermezsin  değil mi? 

Zenginliğine de  sevinme.Eğer  malın için kibirlenirsen  ALLAH’ın sevmediği 

kullardan olursun. Ayetlerde  yazan  o devrin en zengin adamı  Karun’a  malı fayda 

vereceğine zarar  verdi. Fakirlere  yardım  etmediği için sarayı ile birlikte yerin dibine 

battı. 

 

31-Fakirlik  korkusuyla  çocuklarınızı  öldürmeyin; biz  onlara da  size de rızık 

veririz. 

 

-Peygamber efendimizin  zamanında bebekler doğar doğmaz toprağa 

gömülüyordu.Şimdi de anne karnında kürtajla öldürülüyor. Siz de duymuşunuzdur, 

fakir  bir ailenin sekizinci  çocuğu , bir iş adamı yada doktor olmuş ailesine de yardım 

ediyor. O fakir adamlar çocuklarına bakmışlar.  Peki  Müslümanlar kürtaja, 

genelevlere,  bankalara karşı çıkıyor mu? Takım elbiseli, din adamları 
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televizyonlarda  bol, bol fetvalar veriyorlar ama bunlara karşı çoğunun ağızlarını 

bıçak açmıyor. Açanlarsa birkaç cümleyle böyle önemli konuları  geçiştiriyor. Hele 

tarikat ve cemaat  kisvesi adı altında darül harp fetvalarıyla  faizi  dine uydurmaya 

çalışan menfaat  topluluklarına ve  sahte din adamlarına söyleyecek söz bulamıyorum. 

 

32-Zinaya asla  yaklaşmayın; çünkü  zina ,çok çirkin bir fiildir; kötü  bir yoldur. 

 

-ALLAH  zinanın büyük günahlardan biri olduğunu açıkça yazmış. Büyük günahın 

hem bu dünyada hem de ahirette bedeli de büyük olur. Acıların dünyası olan bu 

dünya haram zevkler peşinde koşmaya değmez. 

 

33-ALLAH’ın   haram  kıldığı canı haklı bir  sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim 

haksız yere öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak veli öldürmede aşırı gitmesin; 

zira ona yetki verilmiştir. 

 

-Ateistlerin , Kurana attıkları en büyük iftiraların biri de savaşta öldürün ayetlerini 

çarpıtarak ,barışta da Müslüman  olmayanları  öldürün demeleridir. Kuran 

Müslüman olmayanlara inanmama hakkı tanır. Bir ayet ‘’Dinde zorlama yoktur.’’ 

diye yazar. 

Haksız yere öldürülen kişinin velisi katili bağışlama veya öldürme yetkisine sahiptir. 

Kuran işkenceyi yasakladığı için idam edilecek kişi en acısız yoldan öldürülür. 

 

34-Ergenlik çağına erişinceye kadar, güzel bir surette olmadıkça  yetimin malına  

yaklaşmayın. Ahdi de bozmayın. Zira ahit(söz verme)  yüzünden sorguya 

çekileceksiniz. 

 

35-Bir şey tarttığınız zaman , tartıyı tam yapın; doğru terazi ile tartın. Bu daha 

hayırlı ve sonu daha güzeldir. 

 

36-Bilmediğin şeyin ardına da düşme; zira kulak, göz  ve kalp ,bunların hepsinden 

sorguya çekileceksiniz. 

 

37-Yeryüzünde kuruna, kuruna(kibirlenerek)  yürüme . Sen hiçbir zaman yeri 

yaramaz, boyca da  dağlara erişemezsin. 

 

38-Bunların hepsi de Rabbin katında ,kötü olup hoş görülmeyen  şeylerdir. 
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                                         BAŞA  GELEN  MUSİBETLER 

 

                                                       Şura  suresi 

 

30-Başınıza gelen her musibet , işlediğiniz  günahlar sebebiyledir. Çoğunu da affeder . 

 

48-Eğer yine de yüz çevirirlerse bilsinler ki ,biz seni onlara bekçi olarak göndermedik 

Sana düşen, sadece tebliğ etmektir. Şurası muhakkaktır ki biz insana kendimizden bir 

rahmet tattırdığımız zaman ,onunla  sevinir; fakat kendi  elleriyle işledikleri günahlar 

yüzünden başlarına bir musibet gelirse ,işte o  zaman insan  pek  nankör  olur. 

 

                                                     Secde  suresi 

 

21-Belki  günahlarından  dönerler  diye ant  olsun onlara büyük azaptan önce Dünya 

azabını  tattırırız. 

                                                     Nisa  suresi 

 

79-Sana  gelen  iyilik ALLAH’tandır. Başına gelen musibet ise kendi nefsindendir. 

             

                                                     Rum  suresi 

 

36-İnsanlara bir rahmet tattırdığımız  zaman,ona  sevinirler,  fakat kendi yaptıkları  

kötülük yüzünden kendilerine bir musibet   gelirse hemen ümitsizliğe düşerler. 

 

-Secde  suresi-21.Ayet,  açıkça insanlara gelen musibetlerin onların yaptıkları  

günahlarından vazgeçmelerine sebep olduğunu  yazıyor.Ancak  Şura  suresi-30. 

Ayetin  yazdığı  gibi  her  günahın  karşılığı  musibet  olmuyor  ve  bazı  günahların  

karşılığı  musibet olarak  veriliyor. Tabi ki musibetler hep kötü adamların başına da 

gelmez.İyi insanlarda günahlardan tamamen arınmış değillerdir.Sadece 

peygamberler büyük günahlar işlemez.Bazen hatalar da yaparlar.O zaman da 

musibetlerle  ALLAH  tarafından uyarılırlar. Peygamberler ,insanlara göre daha 

şiddetli musibetlerle uyarılır. Bir Müslüman  musibetler karşısında ders  alır , tövbe 

ederek günahlarından vazgeçerse, ALLAH  günahlarını affederek  Cennetine  

alır.Günahları  olmadığı  halde  ‘’neden  bazı  insanlar  özürlü  doğuyor?’’  sorusunun  

cevabını, ‘’ ÖLDÜKTEN  SONRA  TEKRAR  BU  DÜNYADA  DİRİLTİLENLER’’  

sayfasında  yazdım. İnsanın bir yeri  şiddetle ağrırken, tek  düşündüğü  o  ağrıdan  

kurtulmaktır. Ne  sevdikleri  aklına gelir nede malı mülkü. Ama  ağrıdan  kurtulunca 

her şeyi  unutup yine günah  işlemeye  devam  eder. Ancak  aklını kullanan  insan 

ders  çıkarır,  ağrıları  ve  musibetleri  unutmaz.Başına  gelen  musibete  hangi  

günahı  sebebiyle müstehak olduğunu  tesbit  ederek  o günahı  bir daha işlemez.Eğer 

tekrar işlemeye devam ederse, sakatlık gibi hayatının sonuna kadar çekeceği  çok 

daha ağır bir musibet gelebilir.’’Şu kişi her çeşit günahı işliyor, ama başına bir şey  

gelmiyor’’, deme.Senin  en mutlu bildiklerinin dahi bilmediğin bir derdi 

vardır.Musibetler karşısında da paniğe kapılma ve ALLAH’a küsme.Çünkü dünya 

fanidir.Sonunda musibetlerden kurtulursun ama küstüğün zaman  ahiretinde ebedi  
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hüsrana uğrarsın. Bizi  günahlarımızdan  uzaklaştıran ve  aklımızı kullanmamıza 

sebep olan  ağrı ve  musibetleri  verdiği  için  ALLAH’a  şükürler  olsun. 

 

                                                   Hac  suresi 

 

11-İnsanlardan öylesi de vardır ki, ALLAH’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer 

kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir musibet 

gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu 

apaçık ziyanın ta kendisidir. 

 

             MEVLANA’NIN  MUSİBETLER  HAKKINDA  YAZDIKLARI 

 

-Hastalık zamanında , insan sağlığına özlem duyar, inler, ağlar, insan hasta olunca 

gaflet uykusundan uyanır. 

-Sen hasta olunca , günahlarını düşünür, tövbe eder, bağışlanmak niyazında 

bulunursun. 

-Sana  işlediğin  günahların çirkinliği  görünür;’’ Artık yola geleyim iyi insan 

olayım.’’diye niyet edersin. 

-Bundan sonra iyiliklerden  ,ibadetten başka bir şey yapmayayım.’’ diye ahitler 

edersin. 

-Şimdi , iyiden iyiye anlaşıldı ki ;hastalık sana akıl veriyor, uyanıklık bağışlıyor. 

-Ey işin aslını arayan kişi, şu  hakikati  iyi bil ki ,kimde aşk derdi varsa ,kimin gözü 

yaşlı, gönlü yaralı ise o ,ilahi sırlardan  koku  alır . 

-Kim daha uyanıksa , o daha çok dertlidir. Kim hakikati  daha iyi anlamışsa ,onun 

beti benzi daha çok sararmıştır. 

-ALLAH , Firavuna şu Dünyanın bütün mülkünü ,saltanatını verdi de ,ona dert, ağrı 

sızı, gam, keder vermedi. 

-Şunu iyi bil ki ,sana ALLAH’ı  hatırlatan, seni inciten, gizlice ALLAH’a yalvartan 

dert, Dünya mülkünden ,saltanatından daha iyidir. 

-Dertsiz yapılan dua soğuktur, bir işe yaramaz. Fakat dertli iken ,acı çekerken edilen 

dua,gönülden kopar gelir. 

-O dudak altından hüzünlü sesi çıkarman,o gizli niyazın,o geldiğin ve gideceğin ezel 

alemini ,ruh alemini düşünmen yok mu? 

-İşte samimi ,saf ve hüzünlü bir sesle ,’’Ey feryadıma yetişen ALLAH’ım, ey tek 

yardımcım ALLAH’ım!’’ demen gerçek duadır. 

-Dua ederken kırık bir gönülle ALLAH’a el aç! ALLAH’ın lütuf ve ihsanı kırık bir 

gönüle  doğru uçar gelir. 

-Eğer sen iyi dua etmesini bilmiyorsan, eğer senin duada tesirli nefesin yoksa ,git de 

özü sözü doğru kardeşlerinden dua iste. 

-Aşıklar dileklerinden  ,isteklerinden vaz geçtiler de ,Mevlalarından haberdar oldular. 

-Muradsızlık  ,isteksizlik Cennete kılavuz olmuştur. Ey güzel yaratılışlı kişi !’’Cennet 

insan tabiatına hoşa gitmeyen şeylerle kaplanmıştır.’’hadisini işit. 

-Bazen senin isteklerinin ayağı kırılmış gibidir.Yani isteklerin kabul edilmez .Fakat 

öyle kişiler vardır ki bütün istekleri yerine getirilir. 
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-Sadıklar, ALLAH’a candan bağlı olanlar, kalpleri kırılmış, dilekleri kabul edilmemiş 

kişilerdir. Fakat ALLAH’a aşık olanların kalplerinin kırılışı ,isteklerinin kabul 

edilmemesi başka türlüdür.Onlar kalpleri kırıldığı için HAKK’a daha yakın 

olmuştur. 

-Akıllı olanlar ,HAKK uğruna zoraki bir vazife gereği kırılır dökülürler.Aşıklar ise 

,HAKK’ı sevdikleri için yüzlerce dilekle ,yüzlerce istekle kırılmış,  dökülmüşlerdir. 

-Akıllı kullar ALLAH’ın emrine ,kaza ve kaderine bağlı kullardır.Aşıklar ise 

,ALLAH’ın kaza ve kaderi  ne  türlü zuhur ederse etsin,  şeker gibi ondan lezzet 

duyarlar. 

-Ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş ,bela gelip çatınca aklını başına al da, yeise 

düşme, paniğe kapılma, cesur ol ,iyi  zanda bulun. İyiye yormaya çalış. 

Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile, sen kar zamanında da 

gül gibi tebessüm et. 

-Dikkatle bak, gör ki :Gülün yapraklarını bir, bir koparsan da ,o yine gülmeyi 

bırakmaz,yapraklarının rengi de solmaz. 

-Gül sana der ki’’ Dikenle beraber bulunduğum için, neden gama düşeyim? Kendimi 

kedere salayım? Zaten gülmeyi, o kötü huylu dikenin arkadaşlığına katlandığım için 

elde ettim.’’ 

-ALLAH’ın takdiri gereğince bir şey kaybedersen üzülme, şunu iyi bil ki o 

kaybettiğin şey senden bir belayı giderir. 

-Tasavvuf  nedir? diye bir büyüğe sordular.’’Sıkıntı, gam ve  keder  zamanında 

gönlün ferah ve huzur içinde olmasıdır.’’cevabını verdi. 

-Cenab-ı Hakk :’’Kurt gelse de, koyunu yese bile kaybettiğiniz şeyler için mahzun 

olmayınız.’’diye buyurdu. 

-Çünkü başa gelen o bela ,büyük belaları giderir.O ziyan daha çok ziyanlara engel 

olur. 

-Aslında bir ziyana uğramak, bir çok ziyanları giderir Bizim bedenlerimiz de 

,mallarımız da feda olsun. Çünkü biz  ,can  ile var olduk, can ile yaşıyoruz. Biz 

candan ibaretiz. 

-Padişahların huzurunda bir gazaba , öfkeye uğrayınca malını verir, canını 

kurtarırsın. 

-Bunu bildiğin halde , kazaya, kadere karşı neden bilgisizlik malını ,mal sahibinden 

yani ALLAH’tan kaçırmaya çalışıyorsun. 

-Kul, dertlerden uğradığı zulümlerden, başına gelen belalardan, aldığı yaralardan 

sızlanır, feryat eder. Hastalıkların getirdiği ağrılardan, sızılardan Cenab-ı Hakka 

yüzlerce şikayette bulunur. 

-Cenab-ı Hakk da buyurur ki :Ağrı, sızı, dert, zahmet  sonunda seni bizim 

kapımızdan uzaklaştıran çeşitli  nimetlerden, zenginliklerden şikayet et. 

-Hakikatte her düşman  senin ilacın, kimyandır. Onun  kötülüğü, zulmü seni 

faydalandırır. Seni içine kapanmaya, gönlünü  bulmaya,’’ Aman  ALLAH’ım!’’ 

demeye zorlar. 

-Bu  yüzdendir ki, sen onun  şerrinden  ve zulmünden kaçar, yalnızlığa  sığınırsın; 

ALLAH’ın  lütfundan yardım dilersin. 

-Hakikatte senin en yakın dostların , senin en belalı düşmanlarındır.Çünkü dostların 

tatlı dilleriyle seni oyalarlar. Haktan uzak düşürürler. 
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-Hani porsuk adlı bir hayvan vardır.Dayak yedikçe şişmanlar semirir.Dayak yedikçe 

daha iyileşir, sopa vuruldukça daha  semirir. 

Müminin canı da porsuk gibidir. Hastalık dert mihnet ve ızdıraplarla kuvvetlenir, 

semirir. 

-Bu sebepledir ki peygamberler,Dünya da yaşayan bütün insanlardan daha fazla 

zahmetlere düştüler. Izdıraplara katlandılar. 

-Onların başlarına gelen ızdıraplara, belalara başkaları katlanamadıkları için, 

peygamberlerin  canları bütün insanların canlarından üstün hale geldiler. 

-Hayvan  derisi ,terbiye gördüğü sıralarda acı ilaçlarla bela çeker dertlere uğrar, 

ızdıraplara katlanır da sonunda taif derisi gibi hoş bir hale gelir. 

-Eğer onu o acı ,o  keskin ilaçlarla terbiye etmeselerdi , pis halde kalır,  fena halde 

kokar dururdu. 

-Sen de insan denilen mahluku tabaklanmamış, terbiye edilmemiş, rutubetten nem 

kapmış, çirkinleşmiş, ağır kokulu, ham deri gibi bil. 

-Sen ona  ,keskin ve acı ilaçları bolca sür de temizlensin ,arınsın, güzel ve parlak hale 

gelsin. 

-Bu acılara katlanmaya yani ALLAH’tan dert istemeye  gücün yetmiyorsa, sen 

istemeden  ALLAH  sana bir dert, bir musibet, bir ağrı verirse, hiç olmazsa buna razı 

ol.Ses çıkarma.şikayet etme. 

-Çünkü dosttan gelen bela, musibet sizi temizler, onun bilgisi sizin tedbirinizden 

üstündür. 

-Belaya uğrayan kişi onda sefa görecek olursa, o bela ona hoş gelir. Bir hastayı 

iyileştiren acı ilaç da hastaya tatlı gelir. 

-Cenab-ı Hakk’ın verdiği musibetlere mağlup olduğu, yenildiği halde ,kendini galip 

görür de;’’Ey benim güvendiğim kişiler,beni öldürün .’’diye söylenir. 

-Kader icabı sana bir felaket mi geldi? Bir şeyden yara mı aldın? Başına gökten bir 

bela mı erişti?Buna karşılık büyük bir mükafata kavuşacağını bil ve bekle. 

O,öyle bir padişahtır ki , sana bir sille vurunca ,bu silleden sonra sana,başına konacak 

bir taç,oturup yaslanacağın bir taht bağışlayacaktır.Bütün Dünya onun nazarında bir 

sinek kanadı değerindedir.Bir silleye karşılık sonsuz bağışlarda bulunur. 

-Boynunu Dünyanın şu altın boyunduruğundan bir an önce kurtar da,sille satın 

almaya,sille yemeye bak. 

-Peygamberler de başlarına gelen dertlere, belalara, musibetlere sabrettiler de o 

yüzden yüceldiler, şereflendiler. 

-Fakat ey genç, sen hazırlıklı ol, dikkatle onu ,gelecek mükafatı bekle, gelince seni 

evde bulsun. 

-Yoksa ‘’Geldim evde kimseyi bulamadım.’’ der. Getirdiği kıymetli hediyeleri geri 

götürür. 

-Faziletli insanlara iyi kimselere ,üstün varlıklara daha fazla bela gelir, çatar.Çünkü 

sevgili  güzellerle daha fazla cilvelenir. 

-Her fırsatta  o güzellerle şakalaşır, onlara latife eder. Fakat bazen gönülleri kör 

olanları da coşturur. 

-Faziletli, iyi insanlara ızdıraplar vererek onları kendisiyle meşgul ettiği ,kendisine 

cezb ettiği gibi ,bazen gönlü kör gafillere de dert verir, keder verir.O zaman körlerin 

mahallesinden müthiş bir feryat kopar. 
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-Belanın  gidermenin çaresi ,sitem etmek zulüm etmek değildir. Onun çaresi 

affetmektir, bağışlamaktır, kerem etmektir. 

Peygamber  Efendimiz; ’’Ey  yiğit, sadakalar  belayı  defeder, kovar,  hastalığını  

sadakayla tedavi  et’’  diye  buyurdu. 

 

                       VEFALI  VE  VEFASIZ  YOL  ARKADAŞLARIN 

 

Büyük  evliya   Mevlana,  Mesnevi  isimli kitabında  şu  güzel  sözleri  yazmış: 

-Yaşadığın şu zamanda ,senin üç yol arkadaşın vardır. Birisi vefalıdır, sana bağlıdır. 

Diğer ikisi gaddardır; yani  acımayan ,insafsız; hep kötülük yapan iki dost. 

-Vefasız ve gaddar olan yol arkadaşlarından biri ,sana dost görünen kişidir. Diğeri 

Dünya malıdır. Vefalı olan üçüncüsü ise ,senin ibadetin, iyi işlerindir. 

-Mal seninle gelmez. Evden dışarı dahi çıkamaz. Senin vefalı görünen dostun ise 

ancak mezarının başına kadar gelebilir. 

-Ecelin çattığı gün, dostun sana hal dili ile der ki: 

-Ben senin ancak mezarının başına kadar gelirim  ve  mezarının başında birazcık 

dururum. Fakat bundan ötesine gidemem. 

-İbadetin iyiliklerin, yaptığın iyi işler vefalıdır. Onlar mezarın dibine kadar inerler, 

senden ayrılmazlar. Hz. Peygamber efendimiz buyurdu ki:’’ Ahiret yolu için 

ibadetten yapılan iyiliklerden, görülen iyi işlerden daha vefalı bir yol arkadaşı yoktur. 

-Yaptığın iş ,iyi bir işse, sana ebedi olarak dost olur. Kötü ise mezarda yılanın olur, 

seni sokar.(MEVLANA) 

 

Bu  kitabı  dağıtarak,  daha  çok  insanın  okumasını  sağlamak da   senin  vefalı  yol  

arkadaşlarından  biridir. 

    

                                           SINANMA  VE  SABIR 

 

                                                  Enbiya     suresi 

 

35- Her  nefis ölümü  tadacaktır.Bir imtihan olarak sizi  nimetler  ve musibetlerle  

deneriz. 

Hepiniz sonunda  bize  dönersiniz. 

 

                                                    Fecr   suresi 

 

15-İşte insan, ne  zaman Rabbi  onu  imtihan  eder  ve  bu  maksatla kendisine 

ikramda  bulunup  nimet  verirse ,’’Rabbim  bana ikram  etti’’der. 

 

16-Fakat ne  zaman onu  imtihan  edip rızkını  daraltırsa ,’’Rabbim  beni hor ve  

hakir  kıldı’’ der. 
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                                                   Kehf   suresi 

 

7-Biz  yeryüzündekileri ona(insana)  bir  ziynet  yaptık ki  insanların hangisi güzel 

amel yapacak  diye  imtihan edelim. 

 

                                                    Mülk  suresi 

 

2-O  ölümü ve hayatı ,hanginizin güzel iş yapacağını sınamak için yarattı.üstündür, 

bağışlayandır. 

 

                                                     Ankebut  suresi 

 

2-İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece ‘’iman ettik’’demeleriyle bırakılacaklarını       

mı sandılar? 

 

3-Ant   olsun onlardan öncekileri de sınadık. ALLAH doğru söyleyenlerle ,yalancıları 

bilir. 

                                                       Nahl  suresi 

 

96-Sizin  yanınızdaki  dünya malı  tükenir.ALLAH katındakiler ise  tükenmez. 

Muhakkak ki , ALLAH  yolunda  sabredenleri  yaptıkları  amelin  daha  güzeli ile   

mükafatlandıracağız. 

 

126-Eğer ceza verecek olursanız size yapılanın benzeriyle cezalandırın.Sabrettiğiniz        

takdirde,bu sabredenler için daha hayırlıdır.   

 

127-Sabret. Sabrın ancak ALLAH’ın yardımı iledir.Onlara üzülme .Başvurdukları             

oyunlardan da endişe etme. 

 

                                                     Bakara   suresi 

 

155-Sizi, herhalde biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz da  mal, can ve ürünlerden 

yana eksiltmekle deneriz;öyleyse sabredenleri müjdele. 

 

156-Nitekim bunlar, kendilerine bir musibet geldiği zaman ,’’biz ALLAH’a aidiz ve 

elbette ona döneceğiz.’’derler. 

 

157-Rablerinden gelen mağfiret ve rahmet , işte onların üzerinedir; hidayete ermiş 

olanlar da ,yine onlardır. 
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                                                 Fussilet  suresi 

 

34-İyilikle, kötülük bir  değildir; kötülüğü  güzel  olanla sav; işte o zaman, seninle  

arasında  düşmanlık  bulunan  kimse,  sanki  yakın  bir  dost  gibi  olur. 

 

35-Bu  güzel  haslete  ancak  sabredenler  kavuşturulur. 

 

36-Eğer  şeytandan  gelen  bir  vesvese  seni  dürtüklerse, ALLAH’a  sığın. 

Zira  her  şeyi  hakkıyla  bilen  ve  işten ,O’dur. 

 

49-İnsan, Rabbine dua  ederek iyilik istemekten usanmaz;fakat kendisine bir musibet 

dokunduğu zaman, hemen ümitsizliğe düşer. 

 

                                                 Zümer    suresi 

 

10-Ey  iman  eden  kullarım!Rabbinizden  sakının.Bu  dünyada  iyilik  yapanlara 

iyilik  vardır. ALLAH’ın  arzı  geniştir. Sabredenlere  ecirleri  hesapsız  

verilecektir.(Makam-ı mahmut) 

 

                                                   Rad       suresi 

 

24-Ve  sabretmiş  olmanız  nedeniyle   selamette  olunuz. ‘’ Dünyanın  akıbeti  olan  bu  

cennet  ne  güzel!’’  diyeceklerdir. 

 

                                                   Furkan   suresi 

 

75-İşte  onlar  sabretmelerine   karşılık   cennetin  en  üst  makamıyla(Makam-ı 

Mahmud)  mükafatlandırılacak,  orada  hürmet  ve  selamla  karşılanacaktır. 

 

76-Orada  ebedi  kalacaklar,  orası  ne  güzel  bir  konak  yeri  ve  ne  güzel bir 

makamdır. 

                                                

-İnsanlar sadece musibetlerle sınanmaz. Zenginlik, evlat ve eş gibi nimetlerle de 

sınanır. 

Gerçek iman sahipleriyle ,yalancıları ayırmak için ALLAH’’ iman ettim’’diyenleri de 

hem mal,  servet, evlat çokluğu ,makam, mevki gibi iyi şeylerle hem de ayrılık acısı, 

fakirlik, hastalık gibi musibetlerle sınıyor. Gerçek iman sahipleri bunlar karşısında ne 

sevinip şımarır, ne de üzülüp isyan ederler.Çünkü onlar  buranın fani bir Dünya 

olduğunu asıl yaşamın ahiret olduğunu çok iyi bilirler. Türkiye’nin  zengin adamları  

dahi sakat  çocukları nedeniyle televizyon ekranlarından ‘’benim bağrım yanıyor, 

bağrım yanıyor’’ diye feryat ediyorsa  artık bu Dünyanın acıların Dünyası olduğunu 

anla.Etrafındaki körleri, sakatları, sevdiğinden ayrılanları, ağrı çekenleri  hiç mi  

görmüyorsun?Onlara  desen ki:’’Bu durumdan kurtulmanız için hayatınızın sonuna 

kadar kuru ekmek ve suyla karnınızı doyuracaksınız.’’ Yaptığın bu  teklifi  hiç 

düşünmeden kabul ederler.O halde fakir olduğun için et yerine bulgur yediğine neden 
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sızlanıyorsun?Bugün yaşadığın mutlu yaşamın seni aldatmasın.Sen de bunlar gibi 

olmaya bir adım kadar yakınsın.Zenginliğini de sağlığını da her an 

kaybedebilirsin.Haline şükredip ALLAH’ın yasakladıklarından kaçın.Günahlarının 

bir gün olup Ahirette karşına çıkacağını unutma. Başına gelen musibetlerden ders 

alıp günahlarından vazgeç. 

Bir musibet  nedeniyle’’ ben bu Dünya ya acı çekmek için mi geldim?’’,diye bir 

zamanlar kötü bir söz etmiştim. O akşam rüyamda bir grup şeytanın içine düştüm. 

Çok korkmuştum. Bir köy imamının şeytanları kovması sayesinde o kabustan 

kurtuldum. Unutkan biri olmama rağmen sabah uyandığımda yatmadan önce 

söylediğim o kötü sözü hatırladım. Beni uyardığı için ALLAH’a  şükrettim ve tövbe 

ettim. Uçurumun kenarından dönmüştüm. 

Bir defa da ,bel fıtığı sebebiyle üç gün kadar yürüyemedim.İşte o zaman yürümenin 

ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladım.Çok  zengin  biriydim  ama  farkında  

değildim.Yüz  metre  uzağa kadar  yürümek  dahi  büyük bir  nimet  ve zenginlikti. 

Başıma gelenin bir musibet değil, bu hayatı anlamama sebep olan bir rahmet 

olduğunu anladım.  ALLAH’tan böyle  bir rahmeti  bütün insanlara da vermesini ve 

onlarında ne kadar  zengin olduklarını anlamalarını istedim. 

Musibetler karşısında sabır gösterenleri  ALLAH sever  ve  günahlarını affederek  

Cennetine  alır.Çok  sevdiği  güzeller,  güzeli  oğlunu  kaybeden Hz. Yusufun  

babasının ,’’sabretmem  gerekiyor’’  sözleri  tüm  Müslümanlara  örnek  olmalı. 

 

                                                     Hac  suresi 

 

11-İnsanlardan öylesi de vardır ki, ALLAH’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer 

kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir musibet 

gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu 

apaçık ziyanın ta kendisidir. 

 

                                                    Yusuf  suresi 

 

18 - Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Babaları dedi ki: 

"Hayır, nefisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırtmış. Artık bana güzel bir sabır 

gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak ALLAH'dır." 

 

                   Abdülkadir  Geylaninin  sabır  hakkında  yazdıkları. 

 

İnsanı hayrete düşürüyor; çok kere < ne yapayım?> diye söylüyorsun... Sana 

verilecek cevap: 

 

-“ Yerinde dur, haline şükret! 

 

Sana, bulunduğun halde kalmak emri verilmiştir; o emri veren bir gün olur yolları 

açar. Her şey kendiliğinden yoluna girer. ALLAH’ın emirlerini iyi anla ve oku: 

 



109 

 

-“ Ey iman sahipleri, sabırlı olunuz... Sabır yolunda birbirinize yadımda bulununuz. 

Birbirinize iyi bağlanınız. ALLAH’tan çok korkunuz. Ümit edilir ki bu yolda felaha 

eresiniz. “ 

 

Ey iman sahibi, ALLAH-Ü TAALA bu ayetinde, önce  sabır emrini verdi; sonra bu 

uğurda karşılıklı yardımlaşınız ve birbirinize kenetleniniz emrini verdi. Daha sonra 

bunların terki çok büyük hata olduğunu anlattı ve: 

 

-“ ALLAH’tan korkun..” 

 

Buyurdu... Bunun açık manası şudur: 

 

-“ Sabrı bırakmayın, çünkü hayır ve selamet ondadır. “ 

 

Sabrın büyüklüğüne işaret için, bir Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur: 

 

-“ Vücutta baş nasılsa iman bölümleri arasında sabır da öyledir.” 

 

Büyüklerin şöyle bir kelâmı vardır: 

 

- “ Her hayır, sabırla işlenir. Herhangi bir hayrı yapana sevabı, o işteki sabrı kadar 

verilir.” 

 

Hemen bu kelâma uyarak: Sabrınıza hiçbir işte iyilik yoktur, derler. Sonra ALLAH 

 

-“ Sabırlı kişilere mükafatları hesapsız bol verilir.” Şeklinde buyurdu... 

 

Kötülüklerden uzak oldukça ALLAH  yardımcın olur. Sabırlı ol, sonunu bekle, sabrın 

kadar mükafat alırsın. 

 

Büyükler için ayetin tefsirine dayanarak buyurmuştur ki: 

 

-“ İttika sahiplerine ALLAH kolaylık yollarını açar... İstediği yerden rızık gönderir. “ 

 

Bekle, sabırla bekle; ölüm gelinceye kadar bekle. Bu bekleme devresinde iman ve 

sabrın dayanağın olsun. Yalnız ALLAH’a dayan. Çünkü, ALLAH-ü Taâla şöyle 

buyurdu: 

 

-“ Tevekkül sahiplerine ALLAH   kâfidir. “ 

 

Sen sabır ve tevekkül sahibi olduğun müddet, muhsinlerden olursun. İşte âyet-i 

kerime: 

 

-“ ALLAH  muhsinleri sever. “ 
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Dünyada ve ahirette sabır, her şeyin başıdır. İman sahibi sabrı kadar yükselir. 

Muvafakat ve rıza derecesine sabırla kavuşulur. Daha sonra sabırla ilâhi fiilde 

yokluğa kavuşulur. Bedeliyet hali ve sonsuz ferahlık alemi ondan sonra başlar. 

 

Sakın sabrı bırakma; rezil olur, utanırsın. Dünya ve ahiretini kaybedersin. ALLAH 

esirgesin her iki alemin hayrı da elinden uçar.(Fütuhul Gayb kitabı )   

 

                                                     Furkan  suresi 

 

20-Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de muhakkak yemek yiyor 

çarşılarda dolaşıyorlardı. Sabrediyor musunuz diye sizin bazılarınızı bazılarınız için 

imtihan kıldık. Senin Rabbin görendir. 

 

                                            MEVLANA’NIN  DUASI 

 

-Ya RABBİ!Elimizden tut, bizi ,bizim elimizden satın al, bizi kurtar, gaflet  perdesini 

kaldır ,gönül  gözümüzü aç; ama, bizim günahlarımızın perdesini yırtma, bizi rezil 

etme. 

-Bizi bu murdar nefsin elinden kurtar! Çünkü onun bıçağı kemiğimize kadar 

dayandı. 

-Ey tacı tahtı olmayan Padişah! Bizim gibi biçarelere takılmış olan bu pek güç nefis 

bağını senden başka kim çözebilir? 

-Ey yarattıklarını çok seven, sevgi bağışlayan ALLAH!Bu sağlam kilidi senin 

lütfundan başka  ne  açabilir. 

-Biz kendimizden geçer, sana baş çevirir, sana yüz tutarız. Çünkü sen bize bizden 

daha yakınsın! 

-Sen bize bu kadar yakınken ,biz  dünya işlerine dalmışız da senden çok uzaklara 

düşmüşüz.İçinde kaldığımız bu gaflet karanlığını aydınlatmak için bize nur gönder 

ALLAH’ım. 

-ALLAH’ım !Yaptığım bu dua da senin ihsanın ,senin bağışındır. Bunu da bize sen 

öğrettin, yoksa bu külhan gibi olan çöplükte ,bu  tende ne diye gül bahçesi yeşersin? 

 

 

-Bu  güzel duası  için  Mevlana’dan  ALLAH  razı  olsun.İnsanın en büyük düşmanı 

nefsidir.İnsan nefsiyle hep  mücadele içinde  olmalıdır.Söylediklerinin tersini 

yapmalıdır. Nefsinin  söylediklerini yapanlar  ahiret de  ebedi bir mutluluğu 

kaybederler. 
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                            ALLAH     KİBİRLENENLERİ  SEVMİYOR 

 

                                                    Bakara  suresi 

 

264-Ey iman edenler! ALLAH’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara 

kibirlenmek için malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül 

kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan 

ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu 

gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. ALLAH, kâfirler 

topluluğunu hidayete erdirmez. 

                                                    Kehf      suresi 

 

32-Onlara iki  adamı misal göster:Onlardan her  birine iki üzüm bağı vermiş ve her 

ikisinin etrafını hurma ağaçlarıyla çevirmiş,aralarına da ekinlik yapmışız. 

 

33-Her iki bahçe de meyvelerini vermiş,bundan hiçbir şeyi eksik 

etmemiş.Aralarından bir de nehir akıtmışız. 

 

34-Bahçe sahibinin başka gelirleri de vardır.Bir gün arkadaşıyla konuşurken ona 

şöyle der:’’Mal yönünden senden daha zenginim;adam yönünden de üstünüm. 

 

35-Adam,bu şekilde kendine zulmederek bağına girer ve şöyle der:’’Ben bu bağın 

ebediyen yok olacağını zannetmiyorum’’. 

 

36-Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum.Rabbime döndürülsem bile ,orada 

buradan daha hayırlı bir yer bulurum. 

 

37-Kendisiyle konuşan arkadaşı ise der ki:’’Seni topraktan, sonra nutfeden yaratan 

,sonrada bir adam haline getiren ALLAH’ı inkar mı ediyorsun’’? 

 

38-‘’Fakat O, benim Rabbim ALLAH’tır. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam’’. 

 

39-‘’Mal ve çocuk bakımından sen beni kendinden daha  fakir görsen bile ,bağına 

girince ,’’maşallah kuvvet ancak ALLAH ‘a mahsustur demen gerekmez mi’’? 

 

40-Mümkündür ki ,Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve seninkine 

gökten bir felaket gönderir de o,kupkuru bir toprak kesilir. 

 

41-Yahut suyu çekilir de ,onu bir daha bulamazsın. 

 

42-Nitekim bağının bütün mahsulü helak olur ve çardakları,üzerine yıkılmış bağına 

sarfettiği  karşısında el  oğuşturup’’keşke hiç kimseyi Rabbime ortak 

koşmasaydım’’demeye başlar. 
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43-Onun, ALLAH’tan başka ,kendisine yardım edecek adamları yoktur ve ALLAH’a 

kendi, kendine de yardımcı olmamıştır. 

 

44-İşte bu durumda yardım yalnız hak olan ALLAH’a aittir.O,sevap yönünden 

de,akıbet yönünden de daha hayırlıdır. 

 

45-Onlara, Dünya hayatının su gibi olduğunu da misal göster.Biz onu gökten 

indiririz,yerin bitkisi onunla yetişir,sonunda o bitki rüzgarların eğip,büktüğü bir çöpe 

döner.ALLAH her şeye muktedirdir. 

 

46-Mal ve oğullar ,Dünya hayatının süsüdür;baki kalacak iyi ameller ise ,Rabbinin 

katında sevap yönün den de,ümit yönünden de daha hayırlıdır. 

 

-Verilen nimetlerden  ziyade, asıl  verilmeyenler için  şükretmek  gerekir.Çünkü 

insanların çoğunluğu nimetler  karşısında şımararak  kibirlenirler.Bahçesi  helak olan 

adam  ve  Karun gibi  sayısız  insanların başlarına kibir  yüzünden  musibetler geldi. 

Nimetler yüzünden  kibirlenip, Karun gibi cehenneme  gitmektense,  fakir olmak 

daha iyidir. 

Kuran ,bize iyi ve kötü olan şeyleri,  olmuş olayları misal vererek daha iyi anlatır. 

Kibirlendiği için bahçesi helak olan kişi, bize misal verilir. Şura suresi 30. Ayetin 

yazdığı gibi bahçe sahibinin bahçesi  kibir günahı sebebiyle helak edilmiştir. 

Ancak bahçe sahibi aptal biri değildir. Başına gelen musibetten ders alarak pişman 

olmuş,tövbe etmiştir.Büyük  evliyalardan olan Aziz Mahmut Hüdayi’de  nefsini ve 

kibrini kırmak için tuvalet dahi  temizlemiş ve sonunda evliyalık makamına ermişti. 

Bütün  nimetler  sana verilse dahi,  çöpten  rızık  arayan  birini    hor  görme. Çünkü  

onları  hakir  gören  nice  zenginler  ayaklarını  kaybedince  onların  yerine  olmayı 

çok  istediler. Ancak musibetlerden ders almayanların başlarına neler geldiğini de 

Kasas suresi yazmış. 

                                                     Kasas  suresi 

 

76-Karun, Musa kavmindendi ;fakat onlara karşı azmıştı.Biz de ona öyle bir hazine 

vermiştik ki,onun anahtarları ,kuvvet sahibi kalabalık  bir topluluğa ağır gelirdi.Bir 

gün kavmi ona şöyle demişti:’’ Şımarma; ALLAH şımaranları sevmez.’’. 

 

77-‘’ALLAH’ın sana verdiği şeylerde ahret yurdunu ara; Dünyada ki nasibini de 

unutma. ALLAH’ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et.Yeryüzünde fesat peşinde 

koşma;ALLAH fesat çıkaranları hiç sevmez. 

 

78-Karun da demişti ki:’’ Bu hazine bana, bende olan bir ilme göre verilmiştir’’.O hiç 

bilmez mi ki ,ALLAH, ondan evvelki nesillerden ondan daha kuvvetli ve topladığı mal 

daha çok olan nice kimseleri helak etmiştir.Suçluların günahları asla kendilerinden 

sorulmaz. 

 

79-Bir gün kavmine ziynetleriyle çıkmıştı.Dünya hayatını isteyenler demişlerdi 

ki:’’Keşke Karuna verilen şeylerden bizim de olsaydı.Doğrusu o çok talihliymiş.’’ 
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80-Kendilerine ilim verilenlerse ,şöyle demişlerdi:’’Size yazıklar olsun!İman eden ve 

Salih amel işleyen kimseler için ALLAH’ın sevabı daha hayırlıdır.Ona da ancak 

sabredenler erişebilir. 

 

81-Sonunda Karun’u da sarayını da yerin dibine geçirdik. ALLAH’a karşı kendisine 

yardım edecek hiçbir yardımcısı yoktu;kendi kendine yardım edebilecek kimselerden 

değildi. 

 

82-Daha dün onun yerinde olmak isteyenlerse :’’Vay!Demek ki ALLAH ,kullarından  

dilediğine rızkını genişletiyormuş ve sıkıyormuş.Eğer  üzerimizde ALLAH’ın lutfu 

olmasaydı ,bizi de yerin dibine geçirirdi.Vay!Demek ki kafirler asla iflah 

olmuyorlarmış.’’ Demeye  başlamışlardı. 

 

83-İşte ahiret yurdu.Biz onu yeryüzünde büyüklük  taslamayan ve fesat istemeyen 

kimselere veririz.Güzel akıbet ALLAH’tan sakınanlaradır. 

 

-Karun zihniyetinde olanlar şimdiki  devirde de  yaşıyor.Onlar, günümüzde kapitalist  

burjuvalar veya küresel  sermaye olarak isimlendirilmiş.Servetlerini  tıpkı  Karun  

gibi  hayır için  kullanmıyorlar.Faizciliği ve bankaları kontrol ediyorlar.Bankalardaki 

halkın parasını çalarak  ekonomik krizler çıkartıyorlar.Ürettikleri silahları 

satabilmek için  savaşlar  çıkartıyorlar.Askeri  darbelerle seçimle gelmiş başkanları, 

başbakanları deviriyorlar.İlaçlarla  ve  tarımsal ilaçlarla insanları  kısırlaştırarak 

dünya nüfusunu azaltıyorlar.Köle  gibi  çalıştırdıkları  işçilerine  hak ettikleri  

maaşlarını  vermeyerek onları  sömürüyorlar.Aynı zamanda dünyadaki ateizmin 

önderliğini de  yapıyorlar. 

Dürüst ticaret erbabı kişileri elbette kast etmiyorum. Onlar sayesinde insanlar iş ve aş 

buluyorlar.Fabrikalarında ürettikleri mallar sayesinde insanların rahat bir yaşam 

sürmesini sağlıyorlar.Peygamber efendimiz bir  hadisinde ,onların ahiret günü 

peygamberlerle beraber olacaklarını söyler. 

  

                                                 Nisa  suresi 

 

36-ŞÜPHESİZ  ALLAH, KİBİRLENEN  VE  ÖĞÜNEN  HİÇ  KİMSEYİ  SEVMEZ. 

 

                                               Yunus   suresi 

 

75-Sonra  bunların arkasından Musa  ve  Harun’u ayetlerimizle Firavun ve  

cemaatine  gönderdik. İman etmeyi  kibirlerine yediremediler. 

 

                                                 İsra  suresi 

 

37-Yeryüzünde kibirle ve azametle yürüme!Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca 

da dağlara erişemezsin. 
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                                                 Lokman  suresi 

 

18-Büyüklenerek  yüzünü  insanlardan  çevirme .Yeryüzünde böbürlenerek 

yürüme.Muhakkak ki ALLAH ,kendini  beğenip  övünen  hiç  kimseyi sevmez. 

 

                                                 Nahl  suresi 

 

23-Şüphe yok ki, ALLAH  Teâlâ onların neyi gizlediklerini ve neyi açıkladıklarını 

bilir. Muhakkak ki, O, kibirlenenleri sevmez. 

 

-Kibirlenmenin,  inkarcıların   başta gelen huylarından biri olduğunu ve 

kibirlenenleri  ALLAH’ın sevmediğini yukarıda ki ayetler açık ve net olarak 

yazmış.Akıllı bir Müslüman kendini sorgulayıp kibir gibi bir huyu varsa kibri 

sebebiyle bahçesi helak edilen adam gibi  derhal  tövbe edip bu kötü huyundan vaz 

geçmelidir. İnsanlar,  zenginliğin, güzelliğin   ve  nimetlerin  hoş  şeyler  olduğunu  

zanneder. Ama  bunları  taşımak  kolay  bir iş  değildir. Hiç  farkında  olmadan insan 

kibire kapılabilir. Fark  ettiği  an hemen  tövbe  etmelidir.  

Kitabımızın başında yazdığım bilimle ilgili ayetler bir sır değil. Bu bilgiler orta okul 

tahsili yapmış herkesin bildiği bilgiler.Yani , Kuran karşıtları , Kurandan önce bu 

bilgileri yazan bir kitap olmadığını çok iyi biliyorlar.Bu bilgileri bir insanın 

bilmesinin  mümkün olmadığını da  çok iyi biliyorlar.Kuranın hak bir kitap 

olduğunun farkındalar.Ama ,Dünyada ki milyarlarca insan hala kibirlerine 

yediremedikleri için Kuranın hak kitap olduğunu inkar ediyorlar. 

 

              KURANDA   DÜRÜSTLÜĞÜN VE  ADALETİN  ÖNEMİ 

 

                                                 Hud   suresi 

 

112-Emrolunduğun gibi  dosdoğru  ol.Seninle birlikte tövbe  edenlerde(dosdoğru  

olsunlar);aşırı  gitmeyin. Zira, ALLAH ,  yaptıklarınızı  hakkıyla  görür. 

 

                                                 Zümer  suresi   

 

33-Doğruyu  getirenler ve  onu tasdik  edenler ,işte  asıl ALLAH’tan sakınanlar 

bunlardır. 

 

34-Onlara, Rableri katında diledikleri her şey vardır.Bu  ,iyi  davrananlara 

mükafattır. 

 

                                                   İsra  suresi 

 

35-Bir  şey  tarttığınız  zaman , tartıyı  tam  yapın; doğru teraziyle tartın. Bu daha 

hayırlı ve sonu daha güzeldir. 
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                                                   Nahl  suresi 

 

91-Ahitleştiğiniz zaman , ALLAH’ın ahdini yerine getirin; pekiştirdikten sonra 

yeminlerinizi  bozmayın; hani  ALLAH’ı kendinize şahit tutmuştunuz?ALLAH 

şüphesiz  yaptığınız  her şeyi  bilir. 

. 

94-Yeminlerinizi  aranızda hile edinmeyin. Aksi halde ayak, yere iyice bastıktan sonra 

kayar ve  ALLAH  yolunda saptırmanız nedeniyle musibeti tadarsınız.Kıyamet günü 

de büyük azaba uğrarsınız. 

 

95-ALLAH’ın ahdini yok yere satmayın. Eğer bilirseniz, ALLAH’ın  yanında olan 

sizin için daha hayırlıdır. 

 

                                                   Saf  suresi 

 

2-Ey iman edenler!Yapmayacağınız şeyi yapacağınızı niçin söylüyorsunuz? 

 

3-Yapmayacağınız şeyi yapacağınızı söylemek, suç olarak çok büyüktür. 

 

-Bir Müslüman verdiği sözü mutlaka tutmak zorundadır. Randevusuna dahi tam 

zamanında gitmek zorundadır. Randevusuna 10 dakika  geç gelen  kişi helalleşmediği  

takdirde ,bu  yaptığını  ahret  günü  kurulacak  olan  mizan  terazisinde  görür. 

Bunları  hardal  tanesi gibi  küçük  görmemelidir. Peygamber  efendimiz  bu  

konularda  etrafına örnek  bir  kişiydi. Onun  verdiği  sözü  tutmadığını gören yada  

randevusuna geç  kaldığını  gören  yoktu. Hele bir insana bir şeyi vaat ettiyse onu 

mutlaka gerçekleştirirdi. 

                                                 Lokman   suresi 

 

16-‘’Yavrucuğum! Haberin  olsun ki,  yaptığın  bir  hardal  tanesi  ağırlığınca  olsa da  

,bir  kaya  içinde  veya  göklerde ,yahut  yerin  dibinde  gizlense,  ALLAH  onu  

getirir, mizanına  koyar. Çünkü  ALLAH  en  ince  şeyleri  bilir. 

  

                                                  Hud   suresi 

 

85-Ey  kavmim !Ölçüyü  ve  tartıyı adaletle  yerine  getirin. İnsanlara eşyalarını eksik 

vermeyin. Müfsidlik ederek yer yüzünü ifsada boğmayın. 

 

                                                 Mutaffifin suresi 

 

1,3-İnsanlardan ölçüyle bir şey aldıkları zaman tam alan,fakat onlara ölçüyle yahut 

tartıyla verdikleri zaman da ölçüyü ve tartıyı eksilten o hilekarların vay haline. 
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                                                Maide  suresi 

 

119-ALLAH  dedi ki:’ ’İşte  bugün ,doğrulara  doğruluklarının fayda sağladığı 

gündür.Onlar için ,içinde ebedi  kalacakları ,ırmaklar akan Cennetler vardır. 

ALLAH onlardan razı olacaktır; onlar da ALLAH’tan.İşte bu, son derece büyük 

kurtuluştur.’’                      

                                                Nisa  suresi 

 

135-Ey iman edenler!Adaleti ayakta tutan ve kendiniz,ana babanız ve yakın 

akrabanız aleyhine olsa da ,yalnız ALLAH için şahitlik eden kimseler olunuz.Zira 

zengin de olsa, fakir de olsa sizin şahitlik ettiğiniz kimselere ALLAH  daha 

yakındır.Nefsin heveslerine uyup adaletten şaşmayın.Eğer dilinizi eğer,büker  yahut 

yüz çevirirseniz, şüphe yoktur ki ALLAH  ,yaptıklarınızdan  hakkıyla  haberdardır. 

 

58-ALLAH  size emanetleri ehline vermenizi ,insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 

adaletle hükmetmenizi  emrediyor. ALLAH  bununla size ne güzel öğüt veriyor. 

Şüphe yoktur ki ALLAH  her şeyi hakkıyla işiten  ,hakkıyla  görendir. 

 

                                                  Maide  suresi 

 

8-Ey  iman edenler! ALLAH  için hakkı ayakta tutan ,adaletle şahitlik eden kimseler 

olunuz.Bir  kavme olan düşmanlığınız ,sizi adil davranmamaya sevk etmesin.Adaletli 

olun;zira bu ,takvaya daha yakındır. ALLAH’tan  korkun; şüphe yoktur ki ALLAH 

yaptıklarınızdan hakkıyla  haberdardır. 

 

                                                  Şuara  suresi 

 

183-İnsanların  hakkını eksiltmeyin, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. 

 

-Bazıları , Kuran’da  ateistlerin öldürülmelerini yazdığını söylerler.Oysa bu durum 

savaş zamanı için geçerlidir. Barışta, bırakın ateistleri  yada başka dinlerden olanları 

öldürmeyi Maide suresi 8.Ayete  göre Müslüman olmayanların  malını dahi bir 

Müslüman haksız yere alamaz ve ona adaletsizlik yapamaz, Maide suresi-8. Ayete  

göre faizle borç veremez, hakkında yalan şahitlik yapamaz. Ona  Müslüman olması 

için baskı yapamaz. 

İnsanların hakkını eksiltmek nedir? Stokçuluk  ve karaborsacılık yaparak malların 

fiyatlarını artırmak, işçilere düşük maaş vermek, acil paraya ihtiyacı olan insanların 

mallarını değerinin altında almak,  faizcilik yapmaktır. Yani insanların hakkını  

yemektir. Kendisi refah içinde yaşarken piyasa fiyatı budur , diyerek işçilerine 

karınlarını dahi doyurmasına yetmeyen asgari ücretler vermek bir müslümanın 

yapacağı bir iş değildir.Hele emanete ihanet etmek ,aldığı borcu ödememek  aynı 

zamanda bir  insanlık suçu ve hırsızlığın en adi türüdür.Bir kasa hırsızı dahi o kasayı 

soyarken bir emek harcar.Ama borcunu ödemeyen  kişi hem kendisine duyulan 

güveni suistimal eder, hem de o parayı zahmetsizce çalar. ALLAH , Bakara suresi 

282.Ayet ‘de borçların yazılmasını istiyor.Maalesef günümüzde, senet gibi yazılı bir 
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belge yapmadığı için kardeşine verdiği  borcu  dahi  alamayan  insanlara   sizlerde 

rastlamışınızdır. 

                                                      Nisa   suresi 

 

10-Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki  karınlarını ateşle 

doyurmuş  olurlar ve cehennemi boylarlar. 

 

                                                      Bakara  suresi 

 

188-Aranızda,  birbirinizin mallarını bile, bile haksızlıkla yemeyin  ve  insanların 

mallarından bir  kısmını günahı  gerektirecek şekilde  yemek için ,hakimlere onu 

rüşvet olarak vermeyin. 

                                                    Al-i  İmran suresi 

 

76-Hayır, her  kim  ahdini(sözünü)   yerine  getirir  ve sakınırsa ,ALLAH’da  şüphesiz  

sakınanları  sever. 

 

77-ALLAH’a  olan  ahitlerini  ve  yeminlerini  az  bir  ücret  mukabili  satanlar …İşte 

böyleleri  için  ahrette hiç  bir  nasip yoktur.Kıyamet  günü  ALLAH  onlarla  ne  

konuşacak,  ne  yüzlerine  bakacak  ve  nede onları  temize  çıkaracaktır.Onlar  için  

şiddetli  bir  azap  vardır. 

 

                  Abdülkadir  Geylaninin  söz vermeyle  ilgili  yazdıkları 

 

Henüz iman bakımından olgunlaşmadığın ve yakin halin  yönünden hakikate 

ermediğin bir zamanda; bir kimseye her hangi bir şeyi vaad edersen sakın dönme; ta 

ki; imanın yokluğa gömülmesin ve yakin halin elinden gitmesin. 

 

İmanın kalbinde kuvvetlendiği, yakin halin de hakikate erdiği zaman, sana manen şu 

hitap gelir: 

 

- "Sen bugün bizim devletimizde kararlı ve eminsin." 

Bu hitap sana tekrar tekrar ve her tekrarında ayrı bir şekilde söylenir... 

 

Sen artık bu hallerden sonra seçkin olursun, belki daha üstün. Varlığın Hak varlığına 

kavuşur, iraden kalmaz. Aradığın her şeyi sende bulursun. Hayrete düşecek acaiplik 

görmezsin. Bu hallerin hiç biri seni şaşırtmaz... Ne, gördüğün Hak’ka yakınlık 

gözlerini kamaştırır, ne de bulunduğun derece seni hayrete düşürür. 

 

Himmetin yükseldikçe yükselir, maddi varlığın akar gider. Dileğini Hak’ka teslim 

edersin, yaratılmış şeylere değil. Gönlünü onların sahibine verirsin. Ne dünya ne de 

ahiret, hiç birini arzu etmezsin. Gönlünü mevlaya verir, kalbini O’ndan gayri her 

şeyden temizlersin. Çünkü; ALLAH’ın rızasına kavuştun; cennetine vaat aldın... 

Netice: Hak işlerdeki manevi tecelliyi anladın ve onlardan hoşlandın... İşte, bu 

in’am(++) ve ihsanlar imanından dolayı sana yapılıyor.  
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Anlattığımız hallerden birine erdiğin vakit, en ufak şahsi şey düşünecek olursan öteye 

geçemezsin; düşünmezsen bir evvelki halin daha ilerisine, daha üstün ve güzeline 

kavuşursun. Evvelkinden hoşlanmaz öbürüne koşarsın... Sana bütün ilim ve anlayış 

kapısı açılır, bu sayede içinden çıkılmayacak en ince meseleleri çözersin. O 

meselelerdeki hikmet kapılarını açar, saklı iyilikleri meydana çıkarırsın.(A.Geylani) 

 

ZAMANA   GÖRE  DEĞİŞEN AYETLER VE DEĞİŞMEDEN  KALAN  ALLAH’IN 

KANUNLARI(MENSUH  VE  NASUH) 

 

                                                    Nahl   suresi 

 

101-Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman ALLAH ne 

indirdiğini pek iyi bilmişken kafirler Peygambere :’’Sen ancak bir iftiracısın 

‘’dediler. Hayır öyle değil; onların çoğu bilmez. 

 

                                                 Bakara   suresi 

 

106-Biz bir ayeti  nesh edersek , yahut unutturursak ,ondan  daha  hayırlısını ,yahut 

onun dengini getiririz.ALLAH’ın  her  şeye kadir olduğunu bilmezmisin? 

 

-Kuranı anlamak için doğru mantık yürütmek ve yaşadığımız  olaylara bakmak 

gerekir.Yoksa bazı ayetlerin  nasıl  zamana  göre değiştiğini  anlamayız.Hayatımızda 

bazı olaylar nasıl zamana göre değişiyorsa, Kurandaki bazı ayetlerde zamana göre 

değişirler.Buna en güzel misal teknolojiyi verebiliriz.Artık ulaşım için at ve deve gibi 

bineklerin yerini otobüs ve uçak gibi taşıtlar aldı.Kılık ve kıyafetler dahi değişti.Bir 

zamanlar fes takmak çok normaldi.Bir insanın mali durumu dahi zamana göre 

değişiyor.Kölelik  ve  içki  Kuran  ilk  geldiğinde  yasak  değildi.İnsan  nefsine  ağır  

gelen  bazı  şeyler  ilk  ayetlerde  yasaklanmış  olsaydı,  kimse  Müslüman  olmazdı. 

  

                                                     Enfal suresi 

 

1-Sana  ganimetleri soruyorlar. De ki: Harp ganimetleri ALLAH’a ve Resulüne aittir. 

ALLAH’tan sakının ve  aranızı  düzeltin. Eğer  mümin kişilerseniz, ALLAH’a ve 

Resulüne itaat  edin. 

 

41-Şunu da biliniz ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyden beşte biri mutlaka 

ALLAH içindir. O da Peygambere ve ona yakınlığı olanlara ,yetimlere, miskinlere ve 

yolda kalmışlara aittir. 

Eğer siz ALLAH’a iman etmiş hakla batılın ayrıldığı o gün ,iki ordunun karşı karşıya 

geldiği o günü ,kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman etmişseniz bunu böyle bilin. 

 

-Zamana göre değişen ayetlerin en çarpıcı misali  ,Enfal suresi 1. Ayetin yerine Enfal 

suresi 41. Ayetin gönderilmesidir. 
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 Enfal suresi 1. ayette Savaşan askerlere ganimet verilmiyor.Bütün yetki Peygamber 

efendimize bırakılmış.Askerlerin bazıları ganimetlerden ziyade ALLAH için 

savaşacak olgunluğa henüz gelmemiş.’’ALLAH’tan  sakının  ve  aranızı  düzeltin’’  

cümlesinden  ganimetler  için  tartışmalar  çıktığını  anlıyoruz. 

Enfal suresi 41. Ayet ,ALLAH’a olan iman sağlamlaştığı için ilk  durum değişmiş  ve 

askerlerin de ganimetlerden pay alması sağlanmıştır. 

 

                                                      Şura  suresi 

 

33-Eğer dilerse O, rüzgarları durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde 

duruverirler.Şüphesiz bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler 

vardır. 

 

-Zamana göre değişen ayetlere güzel bir misal de bu ayettir.Gemiler bir zamanlar 

yelkenleriyle gidiyorlardı.Ancak şimdi hem yelkenleriyle hem de motorlarıyla 

gidenler var.Ayet zamana göre değişmiştir.Kölelikle  ilgili  bazı ayetlerde zamanla 

değişmiş ve Beled suresi 13. ayetle kölelik kaldırılmıştır.Çünkü kölelik o devrin 

olmazsa, olmazlarındandı.Faizcilik zamanımızda nasıl normalse, kölelik de çok 

normaldi.Büyük bir menfaat kapısıydı.Eğer ilk inen ayetle kaldırılsaydı,Kuran 

karşısında çok daha güçlü bir muhalefet bulacaktı. 

Ancak ,eski kölelerin yerini modern köleler, yani aldıkları asgari  ücretlerle 

karınlarını dahi doyuramayan işçiler almışlardır. Hz.  Adem ve  Hz. Havva’nın 

çocukları da önceleri  birbirleriyle evleniyorlardı.O devirde bu yasak değildi.Ancak  

zamanla ALLAH tarafından yasaklanarak  günah  sınıfına  sokuldu. 

Bir de zamana göre değiştiği , hatta birbiriyle çeliştiği zannedilen ayetler vardır. 

Bu ayetlerin en çarpıcı  misali Enfal suresi 65. ve 66. Ayetlerdir. 

 

                                                      Enfal  suresi 

 

65-Ey Peygamber!Müminleri  savaşa  teşvik  et.Eğer  sizden  sabırlı  20 kişi olursa 

bunlar  200  kişiye galip  gelir.Eğer  sizden  100  kişi  olursa bunlar,1000 kişiye  galip 

gelirler. 

 

66-Şimdi  ALLAH, sizde  zaaf  olduğunu  bilmiş ve yükünüzü hafifletmiştir.Eğer 

sizden  sabırlı  100 kişi olursa,200 kişiye galip gelirler.Sizden 1000 kişi olursa 

,ALLAH’ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler.ALLAH sabredenlerle  beraberdir. 

 

 

-Bunlar, zamana göre  değişen  ayetler  değildir.65.  Ayetin  hükmü,  66.  Ayetle  

kaldırılmamıştır. 

65. Ayet ,sabır ve imanlarına göre Müslümanların, kendilerinin  10 katı olan 

düşmanlarını yenebileceklerini haber  veriyor.Bu ayet  sayesinde sonraki devirlerde 

yaşayan Müslümanlar, kendilerinin 10 katı olan düşmanlarla yüzyıllarca korkmadan 

savaşmışlardır. 
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66.Ayet ise o devirde yaşayan  Müslümanların en az kendilerinin 2  katı olan 

düşmanlarını yenebileceklerini  yazıyor.  

Zamana göre değişen ayetlerin sayısı bazılarının söylediği gibi fazla değildir. 

Kuranda zamana  göre değişmeyen ALLAH’ın kanunları da vardır. 

 

                                                      Fetih  suresi 

 

23-ALLAH’ın öteden beri gelen  kanunu budur. ALLAH’ın kanununda asla bir 

değişiklik bulamazsın. 

 

Şimdi yaşadığımız olaylara bir bakalım.Değişmeden kalan olaylar nelerdir? 

Faizcilik  ,iftiracılık, hırsızlık, yalancılık, işkence, kibir ,rüşvet değişmeden kalan  

kötü olaylardır.Bunlar ilk insan yaratılmasından,günümüze kadar kötü olarak kabul 

edilmiş ve değişmeden kalmıştır.Aynı zamanda tüm bu kötülüklerle  ilgili ayetler de  

ALLAH tarafından yasaklanmış ve kıyamete kadar da değişmeden kalacak olan 

ALLAH’ın kanunlarıdır. 

                              

                              ALLAH’IN  IRKÇILIĞI  YASAKLAMASI 

 

                                                Hucurat      suresi 

 

13-Ey insanlar! Biz sizi ,bir erkek  bir  dişiden yarattık .Birbirinizle tanışıp 

anlaşmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. ALLAH  katında sizin en üstün 

olanınız, ALLAH’tan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ALLAH ,her şeyi hakkıyla 

bilendir;her şeyden hakkıyla haberdardır. 

  

-Kendini ve ırkını üstün görenlere en iyi cevabı  bu ayet veriyor. Üstün beyaz ırk 

iddialarını çürütüyor.Peygamber Efendimiz hiç bir zaman ırkçı olmadı.Kendisi hoş 

bir yüzü ve simsiyah gözbebekleri  olan beyaz bir  Arap’tı.Etrafında Bilali Habeş 

olmak üzere çok sayıda siyah ırktan insan vardı.Siyah ,beyaz kimseyi ayırt 

etmezdi.Siyah bir Müslümanı  ,ateist ve zalim olan  beyaz   akrabalarına ve 

amcalarına  tercih ederdi.Bir ülkede beraber yaşayan değişik ırklar, birbirine hoş 

görüyle bakmalı.Birbirlerinin ırklarından ve  kültürlerinden rahatsız 

olmamalı.Onları savaştırarak yok etmek ve silah satmak isteyen  ateist   küresel 

sermayenin oyununa gelmemeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

                                         NEFİSLE    MÜCADELE  

 

                                                   Araf     suresi 

 

200-Eğer sana  şeytandan bir vesvese gelecek  olursa  hemen  ALLAH’a sığın.O 

iştendir, bilendir. 

                                                  Fussulet  Suresi 

 

36-Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen ALLAH’a sığın. Çünkü O 

,her şeyi işitir, her şeyi bilir.  

 

                                                   Naziat   suresi 

 

40-41-Kim Rabbinin azametinden korkar ve nefsini  heva ve heveslerden alıkorsa  

onun varacağı yer cennettir. 

                                                   Araf      suresi 

 

201-Sakınanlara şeytandan  bir vesvese  eriştiğinde  iyice  düşünürler,sonra bir 

bakarsın ki görüp  bilmişler. 

 

                                                     Al-i İmran suresi 

 

135-Çirkin bir kötülük işlediklerinde , yahut kendilerine zulmettiklerinde ,ALLAH’ı 

zikredip günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten ALLAH’tan başka  günahları 

kim bağışlar?Keza, onlar yaptıkları kötü işlerde bile ,bile direnmezler. 

 

-Müslüman  yaşadığı  anın  farkında  olur. Akıl  onun,  nefsine  karşı  en  büyük  

silahıdır. Yapacakları işlerin  iyi mi,  yoksa  kötü mü  olduğunun  hesabını  yaparlar. 

Eğer  kötü  ise  vazgeçerler. Eğer  şaşırıp,  yanlış  veya  kötü  bir şey  yapmışlarsa,  

onu  tamir  edip,  ALLAH’tan  af  dilerler. Kibirlerini  yenip, haksızlık  yaptıkları  

kişilerden de  af  dilerler. Şeytan   Müslüman olan yada olmayan her insana vesvese 

verir. İnsanları ateizme, hasetliğe, yalana, harama, kine  sevk etmeye çalışır. İşte 

Müslüman’la, ateistin  farkı burada ortaya çıkar.Eğer bir insan gerçekten Müslüman 

ise, bu  Dünyanın fani bir Dünya olduğunu,asıl hayatın  ahiret hayatı olduğunu bilir 

ve Fussilet suresi 36. Ayetin yazdığı  gibi  ALLAH’a sığınarak   nefsiyle mücadeleye 

girişir.Ondan yardım ister ve  bu  kötü  işlerden vaz geçer.Şeytandan gelen vesvese 

hemen fark edilir ve  kötü işlerden çabuk  vazgeçilirse müslümanın o kadar 

menfaatine olurEğer,  Müslüman  bunları  yapmıyorsa, kendini  sorgulayıp, ‘’ ben  

gerçekten  müslümanmıyım?’’,diye  kendisine  sormalı. 
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            KURAN,  İNANMAYANLARIN  ÖLDÜRÜLMESİNİ  Mİ  YAZIYOR? 

 

                                                      Bakara 

 

256-Dinde zorlama  yoktur.Hak yol ,batıl yoldan ayrılmıştır. Kim  tagut’u inkar eder, 

ALLAH’a inanırsa ,kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutunmuş olur. 

ALLAH hakkıyla işiten ,hakkıyla bilendir. 

 

190-Sizinle savaşanlarla ALLAH yolunda sizde savaşın; fakat aşırı gitmeyin; zira 

ALLAH  aşırı gidenleri(işkence ve  zulüm yapanları)  asla sevmez. 

 

191-Onları bulduğunuz yerde öldürün; sizi çıkardıkları yerden sizde onları 

çıkarın.Fitne öldürmekten beterdir.Onlar Mescid-i Haram’da sizinle 

savaşmadıkça,sizde onlarla savaşmayın.Eğer sizinle savaşırlarsa ,onları öldürün.İşte 

kafirlerin cezası budur. 

 

192 - Artık şirkten vazgeçerlerse, şüphesiz ki ALLAH  çok bağışlayıcıdır, çok 

merhamet edicidir. 

 

193 - Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız ALLAH'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın . 

Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır. 

 

                                                    Enfal  suresi 

 

38 - O kâfirlere de ki: Eğer bu işe son verirlerse daha önce yaptıkları bağışlanacak. 

Yok yine karşı koymaya başlar, isyana dönerlerse, önceki ümmetlere uygulanan 

kurallar kendilerine de uygulanacak. (Artık o ilâhî uygulamayı beklesinler.) 

 

39 - Ortalıkta fitne kalmayıp, din tamamıyla ALLAH'ın dini oluncaya kadar onlarla 

savaşın. Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki, ALLAH  yaptıklarını görür. 

 

                                                     Tevbe  suresi 

 

6-Ve eğer  (savaş halindeki) müşriklerden biri sana sığınmak isterse ,ona güven ver ki 

,ALLAH’ın kelamını işitsin;sonrada güven içinde bulunacağı yerine kadar onu 

ulaştır.Bu onların ,iyi bilmeyen kimseler olmalarındandır. 

 

29-Kendilerine kitap verilenlerden ALLAH’a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle, 

ALLAH’ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla ve hak dini ,din 

edinmeyenlerle ,boyun eğip kendi elleriyle cizye(vergi)  verinceye kadar savaşın. 

 

73 - Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı (savaş zamanı)  

katı ol. Onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir. 
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                                                       Nahl  suresi 

 

125-Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde 

mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de 

bilendir. 

 

-Kurana atılan  büyük iftiralardan biri de Müslüman olmayanların öldürülmeleridir. 

Oysa Müslüman olmayanlar  ,Bakara suresindeki  ayetlerin yazdığı gibi sadece savaş 

zamanında öldürülür.Bu iftiralara göre Bakara suresi-193 ve Enfal  suresi-39 

Ayetlerdeki ‘’din yalnız ALLAH’ın oluncaya kadar  onlarla savaşın’’ cümlesi ‘’din 

karşıtlarını barış zamanı savaşarak Müslüman  yapın’’,şeklinde çarpıtılır. Enfal-39. 

ve  Bakara suresi 191. Ayeter  ise ateistlerin bu iftirasını tamamen  çürütür.Ayetler 

,saldırı durumunda savaşılmasını ve  savaşırken de  savaş  hukukuna uyulmasını  

istiyor.Yani  bu  ayete  göre  esirleri  işkence  yaparak  öldürmek, kadın  ve  

çocuklarını  öldürmek  yasaktır.Mekkeli  müşrikler ,Peygamber Efendimiz ve 

Müslümanları ,Mekke’den çıkarmış ve onları tamamen yok etmek için Medine 

önlerine gelerek hendek savaşını yapmışlardı.Müslümanken ,dinden  çıkanlar dahi 

öldürülmez.Hatta dinle alay  edenlerin öldürülmesini dahi yazan tek bir ayet  

yoktur.Eğer  öldürülseydi,  mutlaka Kuranda  bunu  yazan  bir  ayet  olurdu.Bunu  

sadece  uydurdukları  bir  hadise  dayandırırlar.Kuranda toplum  düzenini bozanlara 

karşı bu  dünyada verilen cezalar vardır. Zamanımızda  ödenen  verginin  adı,  

Müslüman  ülkede  zekattır. Sadaka ise, sadece Müslümanların  verdiği  yardımdır. 

İnanan  ve  inanmayan  herkes  vergisini  ödemek  zorundadır. Vergisini  ödemek  

istemeyen  dini  ve  etnik  gruplar  yaşadıkları  ülkeye  isyan  etmiş  sayılır. 

Müslümanlar nasıl zekat veriyorsa, Müslüman ülkelerde yaşayan  Müslüman 

olmayan gruplar  ve  ateistler de dahil olmak üzere  cizye denen bir vergi öderler.Bu 

vergiyi  ödemez  ve isyan ederlerse ,Tevbe suresi 29. ayetin yazdığı gibi savaşılır.Yani 

bu kişilerle Müslüman olmadıkları için    savaşılmaz.Müslüman,vergisini  zekat  

vererek  ödüyorsa,  Müslüman olmayan da  cizye  vererek devlete olan  vergisini  

öder.Müslüman olmayanları öldürmek bir yana, onlara daha önce yazdığımız Maide 

suresi 8. ayete göre  adaletsizlik yapılması dahi yasaktır. Ateizmin,   ALLAH’a ortak 

koşmanın, dinden  çıkmanın ,namaz kılmamak oruç tutmamak gibi günahlara  bu 

Dünyada ceza  verileceğini  yazan Kuranda tek bir  ayet  yoktur.Böyle günahların 

cezası , kıyamet sonrası ALLAH’a aittir. Maide suresi 32. Ayete göre katiller  ve  fesat  

çıkaranlar  haricindekiler  öldürülmez.Peygamber efendimizin savaşları nefsi  

müdafa  savaşlarıdır.O’nu suikastle öldürmeye çalışmışlar, Mekkede Müslümanlara 

ekonomik ambargo uygulayarak onları aç bırakmışlardır.Zulümler karşısında 

Medineye göç eden Müslümanları 10 bin kişilik orduyla muhasara altına 

almışlardı.Müslümanların böyle büyük bir gücü yenmesi imkansızdı.Bir taraftan da 

Yahudiler, yaptıkları saldırmazlık antlaşmasını bozarak Müslümanlara 

saldırıyorlardı.Çıkan büyük bir fırtına düşman ordusunu perşan etti ve geri çekilmek 

zorunda kaldılar.Medineyi son defa Osmanlı paşası Fahrettin paşa savundu.Mekanı 

cennet olsun inşaallah. 
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                                                        Enfal  suresi 

 

30-Bir vakit, o kâfirler, seni bağlayıp hapsetmeleri, ya öldürmeleri, ya da Mekke’den 

çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu hileyi kurarlarken ALLAH, 

hilelerini başlarına yıkıveriyordu. ALLAH , hilekârlara ceza verenlerin en 

hayırlısıdır. 

                                                         Maide    suresi 

 

32-Bu  sebepten ,İsrail oğullarına insan öldüren ve  fesat çıkaranlar haricinde  kim bir  

insanı öldürürse ,bütün  insanları  öldürmüş gibi  olacağı, kim de bir insanın  hayatını  

kurtarırsa  bütün  insanların  hayatını kurtarmış gibi olacağını yazdık. 

Peygamberlerimiz  onlara  apaçık  deliller  getirmişlerdi.Buna  rağmen yine de  

yeryüzünde taşkınlık  yaptılar. 

 

                                                          İsra  suresi 

 

33- Haklı bir sebep olmaksızın ALLAH'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim 

haksızlıkla öldürülürse onun velisine bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı 

gitmesin. Çünkü o gerçekten yardım görmüştür. 

 

  

                                                         Casiye  suresi 

 

14-İman  edenlere  söyle: Günahları  yüzünden  ALLAH’ın  onları  

cezalandırmayacağını  zannedenleri  bağışlasınlar. 

 

-İsra-33 ve Casiye-14  suresi son  noktayı  koyuyor. İnanmayanları,  

düşüncelerinden  dolayı  Müslümanların  cezalandırması  açıkça  

yasaklamıştır.  Bu  cezanın  onlara  ahirette  verileceği  yazılmıştır.Kuranı 

inkar  ettiği için  öldürülen birinin cezası, öldürülmektir. 

Hatta  ayetlerle alay  edenler ,alaycı karikatürler çizenler ve dinden 

çıkanların dahi öldürülmesini yazan tek bir ayet yoktur.  

Enam  suresinin  68. Ayeti  bu yazdıklarımın tam bir  ispatıdır. 

 

                                                         Enam   suresi 

 

68-Ayetlerimizle alay  ederek  konuşmaya  dalanlardan  yüz  çevir. 

Eğer  şeytan  sana bunu  unutturursa ,hatırladıktan  sonra artık  onlarla oturma. 

 

                                                        Nisa  suresi 

 

92 - Hata dışında bir mümin, diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini 

yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine (varislerine) 

teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması 
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müstesnadır. Eğer öldürülen, mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, 

o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında 

antlaşma olan bir kavimden ise, (Müslüman olmasa  dahi) öldürenin, ölenin ailesine 

diyet(tazminat)  vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü 

yetmeyenin de ALLAH tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç 

tutması gerekir. ALLAH , Alimdir (her şeyi bilendir), Hakimdir (hüküm ve hikmet 

sahibidir). 

 

-Ayete  göre  hata sonucu öldürülen Müslüman ile, Müslüman olmayanın ailesine aynı 

tazminat ödeniyor.Nisa suresi-92. Ayet de çok açık barış zamanı Müslüman 

olmayanların öldürülmesini yasaklamış. 

 

                                                  Maide    suresi 

 

8-Ey  iman edenler!ALLAH  için hakkı ayakta tutan ,adaletle şahitlik yapan kimseler 

olunuz.Bir kavme olan düşmanlığınız ,sizi adil davranmamaya sevk etmesin. 

Adaletli olun;zira bu takvaya daha yakındır. ALLAH’tan  korkun; şüphe yoktur ki 

ALLAH ,yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

 

-ALLAH ,insanların  ALLAH’a ve ahiret gününe inanarak iyi işler yapmalarını 

insanların hür iradelerine bırakmıştır.Bu Dünyanın zıtlıklar Dünyası olduğunu ve  

yokluğu varlığa dönüştüren(+1-1=0) kuantum fiziği  denklemini yazmıştık. İnananlar 

olduğuna göre mutlaka inkar edenler de olacaktır. 

 

                                                Şuara   suresi 

1-Ta.Sin.Mim 

 

2-Bunlar apaçık Kitabın ayetleridir. 

 

3-İman etmiyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin. 

 

4-Eğer dilersek ,üzerlerine gökten bir mucize  indiririz de boyunları ona eğik kalır. 

 

                                            Al-i  İmran   suresi 

 

85-Her  kim (Müslüman olduktan sonra )  islamdan  başka bir  din  ararsa(din  

değiştirirse)  ,kendisinden (ahirette)  kabul edilmeyecektir. O  kimse  Ahiret’te  

hüsrana  uğrayanlardan  olacaktır. 

 

86-İman  edip  Resulün hak  olduğuna  şehadet  ettikten ve  kendilerine apaçık  

delillerle  geldikten  sonra  , küfreden  bir  kavmi  ,ALLAH  nasıl  hidayete  erdirir? 

ALLAH,  zalim  olan  bir  kavme  asla  hidayet  etmez. 

 

87-İşte  onların  cezaları:  ALLAH’ın ,  meleklerin  ve  bütün  insanların  lanetinin  

üzerine  olmasıdır. 
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-İslamiyet’ten  dönenlere  dahi  bu  dünyada herhangi  bir  ceza  verilmez. Ahiret’te  

,ALLAH  tarafından  takdir  edilir. 

 

                                                     Kaf     suresi 

 

45-Biz  onların  söylediklerini daha iyi biliriz.Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. 

Bu itibarla sen, tehdidimden korkan kimselere öğüt ver.  

 

                                                      Rad   suresi 

 

40-Onlara  vaat ettiklerimizin  bir kısmını  sana  göstersek de, yahut  seni  öldürsek de 

sana  düşen  ,sadece  tebliğ  etmektir; hesap  bize  düşer. 

 

                                                     Yunus  suresi 

 

99-Eğer Rabbin dileseydi,  yeryüzünde bulunan herkes  iman ederdi.(Akıllarını 

kullanarak O’nun  kanunlarına  uysaydı) Hal böyle olunca ,sen mi insanları mümin 

oluncaya kadar zorlayıp duracaksın. 

 

100-Bir kimsenin iman etmesi ancak ALLAH’ın   izniyledir; pisliği de akıllarını 

kullanmayanların üzerine verir. 

 

-ALLAH kimlere iman etmesi için izin vermez?Yunus suresi 100. Ayet bunu çok güzel 

açıklamış.Bunca delile rağmen aklını kullanmayanlara ALLAH bu izni vermez. 

ALLAH’ın iman etmeye izin vermemesi ,akıllarını kullanmayanlar  veya  kullanmak  

istemeyenler  içindir. Akıllarını kullanarak ALLAH’ın yolundan giden ve 

kötülüklerden uzak kalanlara ALLAH hidayet eder. ALLAH’ın  hidayet  etmesini 

Zümer suresi 17-18.ayetler çok güzel açıklamış. 

 

                                                     Zümer   suresi 

 

17-18-Şeytana kulluk etmekten sakınanlara ve  ALLAH’a yönelenlere müjde var.Sözü 

dinleyip de en güzeline uyan kullarıma  müjdele. Bunlar, ALLAH’ın kendilerine 

hidayet ettiği  kimselerdir;akıl sahipleri de bunlardır. 

 

                                                    Tekvir  suresi 

 

29-Şu da bir gerçektir ki alemlerin Rabbi  olan ALLAH dilemedikçe siz bir şey 

dileyemezsiniz. 

 

-İnsanlarında bir şeyleri istemeleri, dilemeleri  yada iman etmeleri veya etmemeleri  

ALLAH’ın kanunlarına göre hareket etmeleriyle gerçekleşir. İman etmeyi veya 

etmemeyi ,iyilik yada kötülük yapmayı  ALLAH  insanların hür iradelerine bırakmış 

ve bunu dilemiştir.Yani her ikisi de ALLAH’ın kanunlarına ve dileklerine uygundur. 
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ALLAH, bu dünyada zıtlıkların olmasını dilemiştir.İyilikler  ve  kötülükler de 

ALLAH’ın  bu  zıtlıklar kanunlarına uygundur.Fizik bilimi de evrendeki her şeyin 

zıtlıklardan yaratıldığını söyler ve buna süper simetri yada ayna prensibi ismini verir. 

O’nun  dilemesi  keyfi bir  dileme  değildir.O’na inanan iyi  insanları 

cezalandırmaz.O’nun azap etmeyi diledikleri ,inkar ve günah içinde  yaşayıp,  tövbe  

etmeden  ölenlerdir. 

 

                                              Mümtehine  suresi 

 

8 - ALLAH  sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan 

kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü  ALLAH 

adalet yapanları sever. 

 

                                ALLAH’IN   GENİŞ   HOŞGÖRÜSÜ 

 

                                                  Bakara   suresi 

 

30-Rabbin  meleklere’’Ben  yeryüzünde  bir  halife  yaratacağım’’  dediğinde  

onlar:Orada  fesat  çıkaracak  ve  kanlar  dökecek  kimseler  mi  yaratacaksın?Biz  

sana  hamd  ederek,  noksan  sıfatlardan  tenzih  ederek  ve  üstün  sıfatlarla  seni  

överek  ibadet  ediyoruz’’  demişlerdi.(ALLAH’ ta)’’Sizin  bilmediğiniz  şeyleri  

şüphesiz  ben  daha  iyi  bilirim’’  demişti. 

 

31-ALLAH,  bütün  isimleri  Adem’e  öğretmiş,  sonra  onları  meleklere  göstererek  

‘’eğer  sözünüzde  haklıysanız,  bunların  isimlerini  bana  bildirin’’  demişti. 

 

-Melekler  önce  insanın  yaratılışına  karşı  çıkıyorlar.ALLAH,  onların  karşı  

çıkmalarına  karşı,  ‘’Ben  ALLAH’ım,  emrimi  derhal  yerine  getirin’’  demiyor. 

Bu  konudaki  bilgilerinin  yetersiz  olduğunu  söyleyerek,  onları  ikna  ediyor. 

                              

                                                 Bakara  suresi 

 

260-İbrahim:’’Rabbim!Ölüleri  nasıl  dirilttiğini  bana  göster’’  demişti. 

Rabbi ‘’ inanmıyor musun?’’  buyurunca,’’hayır  inanıyorum;  fakat  kalbimin  

huzur  bulması  için..’’  demişti.ALLAH’ ta  şöyle  buyurmuştu:’’Dört  kuş  al,  onları  

ehlileştirip  kendine  alıştır.Sonra  onları  öldürüp  ,parçalarını  dağ  üzerine  koy,  

sonra da  onları  çağır.Koşarak  sana  geleceklerdir.Şunu da  bil ki  ALLAH,  azizdir,  

Hakimdir. 

                                                   Araf   suresi 

 

143-Musa,  tayin  ettiğimiz  vakitte  gelip  Rabbi  onunla  konuşunca  demişti 

ki:’’Rabbim!Bana,  kendini  göster  sana  bakayım’’(ALLAH) Sen  beni  göremezsin. 

Fakat  dağa  bak,  eğer  yerinde  kalırsa  beni  göreceksin.’’ALLAH,  dağa  tecelli  

edince,  dağı  darmadağın  etmiş,  Musa da  bayılmıştı.Kendine  gelince  şöyle  
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demişti:’’Seni  tenzih  ederim.Sana  tövbe  ettim.Ben (bu  devirdeki)  müminlerin  

ilkiyim. 

 

-ALLAH,  Hz. Musa’ya  kızmıyor.Yine  ikna  yolunu  seçiyor. İnsanlara da  ikna  

yolunu  tavsiye  ediyor. 

                                                Taha  suresi 

 

43-‘’Firavuna  gidin,  çünkü  o  azmıştır.’’ 

44-‘’Ona  yumuşak  söz  söyleyin,  belki  öğüt  alır,  yahut  korkar.’’ 

 

-Firavunun  imana  gelmeyeceğini  bildiği  halde  ‘’güzellikle  konuş’’  diyor. 

Çünkü,  ALLAH, bu  sözüyle  Musa’nın ,  bütün  tebliğlerini  tatlı  bir  dille  

yapmasını  istiyor.  

                                                 Nahl  suresi 

 

125-Rabbinin  yoluna,  hikmetle  ve  güzel  öğütle  davet  et.Onlarla  güzellikle  

münakaşa  et.Şüphesiz  kendi  yolundan  sapanları  ALLAH  çok  iyi  bilir.Doğru  

yolda  olanları da  en iyi O,  bilir. 

 

126-Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama 

sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır. 

 

Bu kadar  geniş bir  hoşgörü  hiçbir  milletin  ceza  kanununda böyle bir  cümle  

yoktur.Suçu  bağışlamanın,  ceza  vermekten  daha üstün  olduğunu 126.Ayet  açıkça 

yazmış.İsra  suresi-33.Ayet işkenceyi  açıkça yasaklamışken, Irak ve  Suriye  

savaşlarında bazılarının  ellerine  bıçaklar  verilip kafa kesme görüntüleri 

yayınlayanlar,  bunların  sanki  ALLAH’ın  emriymiş gibi  göstermeye  

çalışıyorlar.Her  Arap,  her  Türk, her  Pakistanlı,  her cüppeli,  sakallı,  her  imam,  

her  hoca efendi,  Müslüman mıdır? 

 

                PEYGAMBERİMİZİN   EŞLERİYLE İLGİLİ  AYETLER 

 

-Kuran, iyi ve kötü işler  hakkında öğüt verirken büyük çoğunlukla misaller verir. 

Ortaklığında çoğunlukla hüsranla sonuçlandığını anlatmak için ,Sad suresinde iki 

kardeşi misal verdiğini yazmıştık.Bu misallerin bir kısmı da Peygamberimizin ve 

eşlerinin  yaşadığı olayları anlatır.Bu ayetlerin iki maksadı vardır. Birincisi 

Peygamberimizin yıpratılmasını önlemektir. Onu yıpratarak ALLAH’ı ve Kuranı 

yıpratacaklarını zannediyorlardı. ALLAH ,onu ayetlerle korumuştur.  Düşmanları 

onu yıpratmak için her yolu denediler.Yalancı ve sahtekar diyemezlerdi.Hiç kimse 

inanmazdı.Çünkü o,dürüstlüğü ve yalan söylememesiyle meşhurdu.Alay etmek ,deli 

,kahin demek  en çok yaptıkları işlerdi.Hatta bir defasında Peygamberimiz Kabe’de 

secde ederken Ebu  Cehil  başına bir deve işkembesi koydurmuştu.Bu çeşit ayetlerin 

ikinci maksadı ise insanlara  öğüt vererek uyarmaktır. 

Bazı  Müslümanlar ise cahil ve düşüncesiz oldukları için onunla saygısızca ve yüksek 

sesle konuşuyorlardı. Aşağıdaki ayetler bu duruma bir misaldir. 



129 

 

                                                  Tekvir   suresi 

 

22-Arkadaşınız(H.z Muhammed)  deli değildir. 

 

                                                  Araf    suresi 

 

184-Düşünmüyorlar ki arkadaşları Muhammed’in deli olması mümkün değildir. 

O,  sadece   açık   bir   uyarıcıdır. 

                                            

-Şimdi anladınız mı onun ne kadar büyük güçlükler içinde mücadele verdiğini? 

Kuranda yazan bir çok ayet o zamana kadar bilinmiyordu. Örneğin, evrenin ve 

dünyanın ezelden beri var olduğu, ebediyete kadar da var olacağı 

düşünülüyordu.Ancak 19.yüzyılda evrenin başlangıcı olduğu ispatlandı.(Enam suresi-

101)  Sonunun da olacağını bütün bilim adamları kabul ediyorlar.Yine Kuran Saba 

Melikesi Belkıs’ın tahtının ışınlanmasını  yani madde naklini  yazıyordu. 

O devirde yaşayan biri, günün birinde  ses ve görüntü nakli olacağından uçaklardan, 

bilgisayarlardan  bahsettiği takdirde ,o kişinin akıl sağlığından şüphe edilirse, 

Peygamber  Efendimizin  de saçma şeyler yazan bir deli olduğu düşünülüyordu. 

 

                                                      Nisa   suresi 

 

80-Peygambere itaat eden,  ALLAH’a  itaat  etmiş  olur. 

Kim de  yüz  çevirirse  biz  seni  onların üzerine  bekçi olarak  göndermedik 

 

                                                     Tevbe  suresi 

 

40-Eğer,Muhammed’e  yardım  etmezseniz, ALLAH  elbette  ona  yardım 

edecektir.Nitekim kafirler ,iki kişiden biri olarak onu  (Mekkeden)  çıkardığında ,her 

ikisi de mağaradayken arkadaşına’’Üzülme ALLAH  bizimle beraberdir’’ 

demişti.Ona  sukünet vermiş vermiş ve  görmediğiniz askerlerle destekleyerek 

küfredenlerin sözünü de alçaltmıştır. 

Zira  yüce olan ancak  ALLAH’ın  sözüdür. ALLAH  azizdir  hikmet sahibidir. 

 

                                                    Hucurat   suresi 

 

1-Ey  iman edenler! ALLAH’ın ve Resulünün önüne geçmeyin. ALLAH’tan korkun. 

Şüphesiz  ALLAH, her  şeyi  hakkıyla bilendir. 

 

2-Ey iman edenler!Seslerinizi  Peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin.Farkına 

varmadan  amellerinizin boşa  gitmemesi  için,birbirinize karşı  bağırarak 

konuştuğunuz gibi ,Peygambere karşı da bağırarak konuşmayın. 

 

4-Sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu, akıllarını kullanmayan kimselerdir. 
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5-Halbuki sen, onlara çıkıncaya kadar sabretselerdi kendileri için  daha  hayırlı 

olurdu. 

                                      

-Yüksek sesle konuşmayı ,kızgınlık anında bağırmayı  ALLAH  hoş görmez. Yüksek 

sesle verilen vaazlar dahi insanlara etki etmez. Böyle bir misalle ALLLAH  bu 

durumu daha iyi anlatmış,hem de Peygamber Efendimizin yıpratılmasını 

önlemiştir.Onun yıpratılması demek dinin de yıpratılması olacaktı. 

                                           

                                                     Lokman  suresi 

 

19-Yürüyüşünde mutedil ol.Sesini de kıs.Zira seslerin en çirkini  muhakkak ki 

eşeklerin sesidir. 

                                       

-Peygamber efendimiz, iman etmeyenleri gördükçe  çok üzülüyordu.Ancak onun 

görevi sadece tebliğ etmekti.Kurandaki o devrin bilgisiyle bilinmesi mümkün olmayan  

,bilimle ilgili ayetleri bildiği halde milyonlarca insan da iman etmiyor.Peygamberlerin 

ve Müslümanların görevi sadece tebliğ etmektir.Hiç kimse birilerinin   imanını 

kurtaramaz.           

                                                   Lokman  suresi 

 

23-İnkar  edenlerin, inkarı sakın seni  üzmesin;zira  onların dönüşü bizedir.İşte o 

zaman ,yaptıklarını onlara haber  vereceğiz. Şüphesiz ALLAH  kalplerde olanı bilir. 

 

-Peygamberimizin eşi  Hz.  Hatice’ye  zina iftirası atılmış, ancak aşağıdaki ayetler 

bunun bir iftira olduğunu  bildirmiştir. Müstalikoğullarına karşı düzenlenen bir 

seferde , Hz.  Ayşe kervan konakladığı bir sırada kaybettiği gerdanlığını ararken 

kervan hareket ettiği için geri kalmıştır.Kervanın artçılarından Saffan Bin Muattal 

ismindeki sahabi  Hz.  Ayşe’yi bularak kervana yetiştirdi.Hz. Ayşe’nin ,sahabeyle 

yalnız geldiğini görenler ona zina iftirası attılar.                                     

 

                                                     Nur    suresi 

 

11-O iftirayı yapanlar  içinizden bir topluluktur.Bunu kendiniz için bir şer 

sanmayın.O aksine sizin için hayırlı olmuştur.Onlardan her biri için kazandığı günah 

nispetinde ceza vardır. 

 

12-Bu iftirayı işittiğiniz zaman ,mümin erkeklerin ve kadınların  güzel zanda bulunup 

kendi kendilerine ‘’bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? 

 

13-Bu iftiraya dört şahit getirmeleri gerekmez mi idi? Şahitleri getiremediklerine göre 

bunlar, ALLAH  katında yalancı olanlardır. 

 

14- Eğer ,ALLAH’ın Dünyada üzerinizdeki lütfu ve Ahrette de rahmeti olmasaydı 

içine daldığınız bu iftirada size büyük azap dokunurdu. 
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15-O zaman ,siz onu dillendiriyordunuz ve hakkında bilgi olmadığınız şeyi 

ağızlarınızla söylüyordunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyordunuz. Halbuki bu 

ALLAH katında büyük bir suçtur. 

 

16-Halbuki o iftirayı işittiğiniz zaman ,’’bunu konuşmamız bize yakışmaz;haşa bu 

büyük bir iftiradır’’ deseniz ne olurdu? 

 

17-Eğer mümin kişiler iseniz bunun gibi bir şeye bir daha dönmemeniz için ,ALLAH 

size nasihat ediyor. 

 

18-Ve  ALLAH size ayetleri böylece  açıklıyor. ALLAH her şeyi hakkıyla 

bilendir;hikmet sahibidir. 

                                    

-Peygamber Efendimiz, Müslüman olmayanlardan çektikleri yetmiyormuş gibi birde 

etrafındaki yeni Müslüman olmuş cahil ve bilgisizlerden çekiyordu. 

Bu ayetler  iftiranın kötülüğünü anlatır.Aşağıdaki ayetler ise onu koruyan ve 

Müslümanlara da öğüt veren ayetlerdir. 

 

                                                       Nur   suresi 

 

61-Köre bir sorumluluk yoktur;topala ve hastaya da bir sorumluluk yoktur.Keza siz 

de kendi evinizde yemenizde,yahut babalarınızın evlerinde,yahut annelerinizin 

evlerinde ,yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde, yahut amcalarınızın evlerinde, yahut 

halalarınızın evlerinde, yahut dayılarınızın evlerinde, yahut  teyzelerinizin evlerinde, 

yahut anahtarları elinizde bulunan kahyası olduğunuz evlerde ,yahut ta arkadaşınızın 

evinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Topluca veya ayrı, ayrı yemenizde de bir 

günah yoktur. 

Evlere girdiğiniz zaman ,kendinizden olan içeridekilere ,ALLAH  katından esenlik, 

bereket ve iyilik dileyerek selam verin. İşte ALLAH aklınızı kullanasınız diye size 

ayetlerini böyle açıklar.  

                                               

-Bu ayeti ilk defa okuyanlar,’’yemek yeme ile bir ayet Kuranda neden var?’’diyebilir. 

Ama Peygamber Efendimizin  başına gelenlerle  ilgili  Ahzab  suresinde  yazılı ayetleri 

okuyanlar   bu ayetin insanlar için büyük bir ihtiyaç olduğunu anlarlar. 

 

                                                      Ahzab suresi 

 

53-Ey  iman edenler!Peygamberin evine ancak davet edildiğiniz zaman ve yemeğin 

hazırlanmasını beklemeyecek şekilde girin. Davet olunduğunuz zaman girin, yediğiniz 

zaman da hemen dağılın. Söze dalmayın. Bu ,Peygambere eziyet veriyor; size 

söylemekten de utanıyor. ALLAH  ise gerçeği söylemekten utanmaz. Peygamberin 

eşlerinden bir şey istediğiniz zaman ,örtü arkasından isteyin;bu hem sizin kalpleriniz 

ve hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin , ALLAH’ın Resulüne eziyet 

etmeniz ve ondan sonra da onun eşlerini nikahlamanız asla olmaz.Bu, ALLAH  

katında çok büyük bir iştir. 
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-Bayan ve erkek Müslümanlar   yemek için bir araya gelebilir.Ancak bayan ve  

erkekler ayrı gruplar halinde yemek yemelidir.  Müslümanların erkek ve bayan , 

yemek öncesi ve sonrası için saatlerce konuşmaları hoş görülmemiştir.Yemek 

bittikten sonra herkes  dağılmalıdır. 

Günümüzde buna uymayanların, nahoş olaylarla karşılaştıkları araya kıskançlıkların 

ve  boşanmaların  girdiğini yaşanmış örneklerle siz de duymuşunuzdur. 

Peygamber Efendimizin yemeklerinde  erkekler ve kadınlar ayrı gruplar halindedir. 

Çünkü ,olabilecek nahoş bir olay sadece onu değil, dini de yıpratacaktı. Müslümanlar 

da  yemeklerini  bayan,  erkek  ayrı  yemelidir. Ayetteki, ‘’Peygamberin eşlerinden  

bir şey  isterseniz  örtü  arkasından  isteyin’’,  cümlesi  bu  duruma  işaret  ediyor. 

Bu ayetlerle Peygamber Efendimiz ve din  hem korunmuş , hem de bu ayetleri okuyan 

bütün Müslümanlara öğütler verilmiştir.Ahzab-53. ayet, ancak Peygamber davet  

ederse yemeğe gidilmesini yazıyor. Bu durum günümüzde de geçerlidir. 

Eğer davet edilmiyorsan annen, baban ve kardeşinin evine dahi gitme. Kendine 

saygısı olan insanlar bunu yapar. Örneklerle  açıklanan  bu ayetler, Müslümanlara 

yol göstermesi bakımından büyük bir ihtiyaçtır. 

 

                                                       Nur   suresi 

 

27-Ey iman edenler!Evlerinizden başka evlere izin almadan ve ev halkına selam 

vermeden girmeyin.Eğer düşünecek olursanız,bu sizin için daha hayırlıdır 

                                        

-Peygamber Efendimiz ve dinin yıpratılmasını önlemek için  ve Müslüman kadınlara 

öğüt verme maksadıyla  ,onun eşlerine de uyarılarda  bulunulur. 

 

                                                       Ahzab suresi 

 

28-Ey  Peygamber!Eşlerine de ki:Eğer Dünya hayatını ve Dünya ziynetini 

istiyorsanız, gelin size boşanma bedelini vereyim ve güzellikle salıvereyim.’’ 

 

29-‘’Yok eğer ALLAH’ı , Resulünü ve ahret yurdunu istiyorsanız, bilin ki ALLAH 

içinizden iyi davrananlara büyük mükafat vermiştir. 

                                           

-Hem onun eşlerine hem de Müslüman kadınlara evliliğin sorumluluk gerektirdiği 

öğütlenir.Bir Müslüman kadın kocasının gelirine göre yaşamalıdır.Kocasının 

bütçesinin kaldıramadığı şeyler istememelidir.Zengin olup refah içinde  yaşamak için 

‘’haram da kazan’’ diyen ve bu  huyundan  vaz geçmeyen  bir  kadını  kocası  28. 

Ayete göre  boşayabilir.Ev işlerinde de sorumluluğunu bilmelidir. Kötü  huylarını 

ALLAH rızası için bırakan ve kocalarına  itaat eden kadınlara  ALLAH ,Nur suresi 

29. ayete göre ahiret de büyük bir mükafat hazırlamıştır.Bu büyük sorumluluktan 

kaçanlar ise kocalarının boşanma isteklerine razı olmalıdır. 

                                             

30-Ey Peygamber kadınları!Sizden kim apaçık bir edepsizlik yaparsa ,onun azabı iki 

kat artırılır. Bu ALLAH için çok kolaydır. 
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31-İçinizden kim ALLAH’a ve  Resulüne itaat eder ve Salih amel işlerse ,ona 

mükafatı iki kere veririz.Onun için kusursuz bir rızık hazırlamışızdır. 

                                         

 

-Peygamber Efendimizin eşlerinden birinin edepsizlik yapması durumunda 

dedikodulara maruz kalacak din de yıpranacaktı. 

                                              

32-Ey Peygamber kadınları!Siz sair kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer 

ALLAH’tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın; aksi halde kalbinde bozukluk olan 

kimse ,kötü ümitlere kapılır.Daima uygun söz söyleyin. 

 

-Kadınlar, erkeklerle konuşurken sözlerini ciddi bir tavırla söylemeli, sulu şakalardan 

ve konuşurken ağızlarını eğip,bükmekten kaçınmalıdır.Bunları yapmayanlar yanlış 

anlaşılabilir. 

Bu ayetle vali, hakim, bakan gibi önemli görevlerde bulunan kişilerin eşlerine de 

önemli mesajlar veriliyor. 

                                                

33-Evlerinizde kalın ve ilk cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın. Namazı dosdoğru 

kılın; zekatı verin; ALLAH’a ve Resulüne itaat edin Ey Peygamber ev halkı! ALLAH 

sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. 

 

ALLAH’a inanan Müslüman bir kadın, mini etekler ve dar pantolonlar giyip kendini 

teşhir etmez.Hastalık ve  borç  gibi  sebepler  dışında da, ev  geçindirmek  gibi  bir  

görevi de  yoktur.Bu  sebepler  nedeniyle  çalışsa  dahi  erkeklerin  olmadığı bir yerde  

çalışmalıdır.Bu konularda kendisini uyaran eşine ve babasına itaat etmeli. 

Etmeyenlerin  başlarına  ALLAH bu  dünyada  musibetler  verir.Ahirette ki  sorgu,  

suali  ise  çok  daha ağırdır. Erkeklerle beraber çalışan kadınların tacizlere 

uğradığına dair medyada çok sayıda haber mevcuttur.Bu ayetlerle ALLAH  

Müslüman kadınları da temizlemek istiyor. 

 

                                                     Nur   suresi 

 

31-İnanan kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar ve 

açığa çıkanlardan, görünenlerden başka ziynetlerini göstermesinler ve örtülerini, 

göğüslerini örtecek bir tarzda omuzlarından aşağıya doğru salsınlar; kocalarından, 

yahut babalarından, yahut kocalarının babasından, yahut oğullarından, yahut üvey 

oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, 

yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut kendi 

malları olan cariyelerden , yahut erkeklikten kesilmiş veya kudreti olmayan erkek 

hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların gizli hallerine vâkıf olmayan erkek 

çocuklardan başka erkeklere ziynetlerini göstermesinler; gizledikleri 

ziynetler(göğüsler)  bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar ve tövbe edin hepiniz 

ALLAH'a ey inananlar da kurtulun, erin murâdınıza. 
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                 ALLAH  İNSANLARI  VE  CİNLERİ  NEDEN  YARATTI? 

 

56 - Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. 

 

57 - Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. 

 

58 - Şüphesiz ki, rızık veren O sağlam kuvvet sahibi olan ALLAH'tır. 

 

-56. Ayet,  yaratılış  sebebini  açıkça  yazıyor.O devirde  putlara  tapanlar,  onlara  

ayinlererde  bazı  yiyecekler  sunuyordu.Günümüzde hala,  Hint Tanrılarına  bu  

yiyecek  sunumları  yapılıyor.Hem  putların  hem de  putlara  verilen  yiyeceklerin  

batıl  olduğunu  57.Ayette  ALLAH  açıklamış. 

 

                                                   Furkan  suresi 

 

77-De ki: 'İbadetiniz (duanız) olmasa Rabbim size ne diye değer versin?' Ey 

inkarcılar! Yalanladığınız için, azap yakanızı bırakmayacaktır. 

 

        TANRI’YA    İNANIP  KURANA   İNANMAYANLAR(DEİSTLER) 

 

-Bunlar da akıllarını kullanmayan başka  bir gruptur. ALLAH’ı,  Tanrı olarak 

isimlendirirler. Güya, inandıkları Tanrı ,evreni yaratmış ama hiçbir şeye 

karışmamıştır.Ahiret’te sorguya çekileceklerine ve Kuranda yazanlara 

inanmazlar.Ölünce toprak olacaklarına inanırlar.Bu inançlarıyla  ateistlere çok 

benzerler.En  çok da  cehenneme itiraz  ederler.Güya,  kötülük  işleyenleri  Tanrıları  

zaten  bu  dünyada  musibetlerle  cezalandırıyormuş.Ben de onlara  

soruyorum:Milyonlarca insana işkence  yaptıran  ve  öldüren  diktatörlere  bu  

dünyada verilecek  olan  bir  ceza  biliyormusunuz? 

Kendilerinin deist olduğunu söyleyenlere ‘’mademki her şeyi yaratan bir Tanrıya 

inanıyorsun,   inandığın Tanrı insanlara yol göstermek  için neden kutsal kitaplar 

göndermesin, bunu neresi  mantıksız’’? diye sordum.Bir  cevap  alamadım.Aynı 

soruyu internet ortamında bir çoğuna da  sordum, yine hiç bir cevap alamadım.Cevap 

veremedikleri için sorumu sildiler. Çünkü  sorduğum  sorunun  tek bir  cevabı  vardı. 

Her  şeyi yaratan  bir  ALLAH  olduğuna  göre,  kutsal  kitaplarla  mutlaka insanlara  

doğru  yolu  gösterecekti. Kuranı  kabul  ettikleri  takdirde,  nefislerine  ağır  gelen  

günahlarla da  mücadele  edeceklerdi.       

Nisa  suresi 150. Ayeti  ve  Furkan  suresinin 43. Ayeti , deistleri  çok güzel açıklamış. 

 

                                                    Furkan  suresi 

 

43-Nefsinin  arzusunu  kendisine Tanrı edineni  gördün mü? 

      Sen  ona  koruyucu  olabilir misin? 
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                                                    Nisa suresi 

 

150-ALLAH’ı ve  peygamberlerini inkar edenler, ALLAH  ve peygamberlerin arasını 

ayırmak isteyenler,’’ bazılarına inanır, bazılarını da inkar ederiz’’ diyerek, orta  bir 

yol tutmak isteyenler… 

 

151-İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve  biz kafirler için  zelil edici bir azap hazırladık. 

 

-ALLAH  ve  peygamberlerini  inkar  edenler  ateistlerdir.ALLAH  ve  

peygamberlerinin  arasını  açmak  isteyenler,  yani  ‘’ALLAH  var  ama  peygamber 

ve kitap  göndermemiştir’’ diyenler,  deistlerdir.Peygamber  efendimiz  ve  Kurana  

inanmayan  dini  gruplar  mevcuttur.Bir de,  ‘’Kuranın  bazı  ayetlerine  inanırız,  

bazılarına  inanmayız’’  diyerek,  Müslüman  olduğunu  söyleyen  ve  inanmadıkları  

ayetleri  saptırmak için yanlış  tefsir  edenler  vardır. 

 

                                                     Enam  suresi 

 

12-‘’Göklerde  ve  yerde  olanlar  kimindir?’’ALLAH’ındır. O,  rahmet  etmeyi  

kendisine  farz  kıldı.Kıyamet(Ahiret) günü  mutlaka  sizi  toplayacaktır. 

Kendilerine  yazık  edenler, O’na  inanmayanlardır. 

 

                                                     Şura   suresi 

 

17-Hak  ile  Kitabı ve  adalet  ölçüsünü  indiren  ALLAH’tır. 

Nereden  bileceksin, belki de  kıyamet  saati çok  yakındır. 

 

18-O’na  iman  etmeyenler,  o’nun  çabuk  gelmesini  istiyorlar. 

İman  edenlerse  ,ondan  korkarlar  ve  onun  hak  olduğunu  bilirler. 

Bilesiniz ki  kıyamet  hakkında  münakaşa  edenler  derin  bir  sapıklık  içindedirler. 

 

                                                     Nisa   suresi 

 

136-Ey  iman  edenler! ALLAH’a,  Peygamberine,  Peygamberine  indirdiği  kitaba  

iman  edin. Kim  ALLAH’ı,  meleklerini,  kitaplarını,  peygamberlerini  ve  ahiret  

gününü  inkar  ederse,  son  derece  büyük  bir  sapıklığa  düşmüş  olur. 

 

-ALLAH’ın  kabul  ettiği  bir  iman  sınırı  vardır. Bu  sınır, ALLAH’a , 

peygamberlerine, meleklerine,  kitaplarına ve ahiret gününe  inanmaktır. 

Günümüzde  tarikat  ve  cemaat  kisvesi  altında  bulunan  deist  gruplar da  

vardır.Bunların  liderleri  isimlerinin başına din alimi, sonuna  efendi  hazretleri  gibi  

makamlar  verir.Ancak  gerçek  bir  mürşit  ve  hoca efendi  kendine  böyle  

makamlar  vermez  ve  kendini  övenlere  karşı  çıkar.Çünkü  kibirlenenleri  

ALLAH’ın  sevmediğini  çok  iyi  bilirler.Deist  olan  bu  efendi  hazretleri  

kendilerinin  Melami olduğunu  söylerler.Oysa  gerçek  Melamiler öğünmezler  ve iyi  

yönlerini  değil  kötü  yönlerini  göstererek  kibirlerini  kırmaya  çalışırlar.Peki   
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efendi  hazretleri  olduğunu  söylemek,  kibirlenmenin  ta  kendisi  değil mi?Bunlar,  

Ahiret  hayatına da  inanmazlar.Hatta insanın  işlediği  kötülükleri  dahi  ALLAH’ın  

işlettiğini  söylerler.Ancak    Müslümanları  kandırmak  için  yazdıkları  dini  

kitaplarında  bunları  yazmazlar.Kitaplarında Cehennemi de, inanmadıkları için  

yazmazlar.Melami  olduklarını  söylemelerine  rağmen  kitaplarında  kötü  yönlerini  

hiç  yazmazlar.Bu  durum  onların  yalan  söylediklerinin  en  büyük  

kanıtıdır.Onların  peşinden  gidenleri  Tevbe  suresi  31. Ayet  yazar.Mevlananın  

söylediği  gibi  Müslümanlar  bunlardan  ceylanın  arslandan  kaçtığı  gibi  

kaçmalıdır.  

                                                      Tevbe  suresi 

 

31-Onlar,  ALLAH’ı  bırakıp  hahamlarını,  rahiplerini,  ve  Meryem  oğlu  Mesihi  

kendilerine  Rab  edinmişlerdir. Halbuki  onlar da  tek  bir  ilaha  ibadet  etmekten  

başka  bir  şeyle   emir olunmamışlardı. Zira   O’ndan başka  ilah  yoktur. O,  onların  

şirk  koştuklarından  münehzehtir. 

 

                                                       Bakara  suresi 

 

200 - Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman, önceleri babalarınızı andığınız 

gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla ALLAH'ı anın. İnsanlardan kimisi: "Ey 

Rabbimiz! Bize dünyada ver!" der. Onun için ahirette hiçbir kısmet yoktur. 

 

201 - Yine onlardan: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir 

güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!" diyenler vardır. 

 

202 - İşte onlar için, kazandıklarından bir nasib vardır. ALLAH, hesabı çok çabuk 

görür. 

 

-ALLAH’a inandığı halde ahireti önemsemeyen  deistler çok yakınımızda olabilir. 

Hatta,  dua da  ederler.Böyle bir inancı  ALLAH  kabul  etmiyor. 

 

                      AYETLERİN   BAZILARINA   İNANMAYANLAR 

 

Bunlar da deist gruplardan biridir.Kurandan şüphe içindedirler.Bazıları tarikat ve 

cemaat  önderleridir.Kuranın en net muhkem ayetlerini  dahi  bilerek yanlış 

açıklarlar.Mesela Bakara suresi-86. Ayet cehennemliklerin azaplarının 

hafifletilmeyeceğini  yazdığı  halde, bunların zamanla cehenneme alışacağını ve  

azaplarının hafifleyeceğini  söylerler.Kuranın anlamını okumayanlar bu çelişkiyi 

bilmediklerinden onları din alimi zannederler.Bazıları da bildikleri halde Tevbe 

suresi-31.Ayete göre onları Rab edinmişlerdir.Ben  onlara  diyorum ki:Terazinin  

gökten  indirilmesi de(Hadid-25)  bir  zamanlar  bazılarının  aklına  yatmamış  ve 

inkar  etmişlerdi.Gökte,  Dünyayı  koruyan  bir  tavanı da(Enbiya-32)  

görmemişlerdi.Yerin 7 kat  olmasını da akılları  almamıştı.Daha  bunun  gibi  nice  

ayeti  mantıksız  buldukları  için  inkar  ettiler.Ayetlerin bazısına  inanıp,  bazısına  

inanmamak  Kuranı inkar  etmeye  girer ki,  böyleleri  Nisa  suresi-136.Ayetin  
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yazdığı  gibi  derin  bir sapıklığa  düşmüşlerdir.Böyleleri,  Yahudiler  arasından  da  

çıkmış. Bakara  suresinin  ayetleri  onları  şöyle  anlatıyor. 

 

                                                    Bakara  suresi 

 

83 - Hani bir vakitler İsrailoğulları'ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: 

ALLAH'dan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, 

öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, 

namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere 

sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz. 

 

84 - Yine bir zamanlar mîsakınızı almıştık; birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz, 

nüfusunuzu diyarınızdan çıkarmıyacaksınız. Sonra siz buna ikrar da verdiniz ve 

ikrarınıza şahit de oldunuz. 

 

85 - Sonra sizler öyle kimselersiniz ki, kendilerinizi  öldürüyorsunuz ve sizden olan bir 

grubu diyarlarından çıkarıyorsunuz, onlar aleyhinde kötülük ve düşmanlık güdüyor 

ve bu konuda birleşip birbirinize arka çıkıyorsunuz, şayet size esir olarak gelirlerse 

fidyeleşmeye kalkıyorsunuz. Halbuki yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış 

idi. YOKSA  SİZ  KİTABIN BİR  KISMINA  İNANIP  BİR  KISMINI  İNKAR  MI 

EDİYORSUNUZ? Şu halde içinizden böyle yapanlar, netice olarak dünya hayatında 

perişanlıktan başka ne kazanırlar, kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğratılırlar. 

ALLAH, yaptıklarınızdan gafil değildir. 

 

86 - Bunlar ahireti, dünya hayatına satmış kimselerdir. Onun için bunlardan azap 

hafifletilmez ve kendilerine bir yerden yardım da gelmez. 

 

                                                   Enam  suresi 

 

50-De ki: "Size ALLAH'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da 

bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana 

uyuyorum." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?" 

 

Peygamber  efendimizin  dahi  bilmediği  Gaybı  ebced ve cifir hesapları yapan Said 

Nursi biliyor  ve  gelecekten  haberler  veriyor.Hatta  Kıyametin de 2129 yılında 

kopma ihtimali  olduğunu yazıyor. 
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                          BEKLENEN  MEHDİ  ARAMIZDA  YAŞIYOR 

 

-Müslümanlar  yüzyıllarca  bir  Mehdi  beklediler. Gelecek  olan  Mehdi, İslamı  her  

yere  yayacak,  adaleti  ve  haksızlığı  kaldıracaktı. Mehdi  sonunda  geldi. Bugüne  

kadar sırları  çözülememiş bir çok   müteşabih  bilim ayetini  tüm  insanlara ispatladı.    

Kuran’ın , ALLAH  tarafından  indirildiğini  onlara  gösterdi. Gelen  Mehdi,  bilimin  

ta  kendisiydi. Ama ,Mehdi  insanları  pek  etkilemişe  benzemiyor.  Milyarlarca insan  

bilimin  evrenin  arkasında,  onu  yöneten  ve  karanlık madde denen, atom altı  

parçacıklardan da oluşmayan   gizemli bir gücü  ispatlamasına  rağmen,  o gücü  hala 

görmemezliğe  geliyor. Türkiye’de de,  ilahiyat  fakültelerinde  ve   öğrencilerin  din  

dersi  kitaplarında,  Mehdinin  söyledikleri  öğretilmiyor.Hatta, Hz.Havva’nın 

dünyada yaşayan ilk kadın olduğunu ispat eden mitokondiriyal d.n.a dahi 

öğretilmiyor.  Bilimle  ilgili  ayetler,  Müslümanların  elinde  olan,  Hz.  Musa’ya  

verilmiş  mucizeler  gibi  mucizelerdir. Eğer  Müslümanlar  bu  mucizeleri  dünyaya  

duyursalar  bir  çok  insanın  Müslüman  olması muhtemeldir. 

Hıristiyanlar da   Hz. İsa’nın kötülüklerle savaşmak için tekrar dünyaya ineceğine 

inanır.Hatta  Said  Nusi de kitaplarında böyle yazar.Ancak  Ahzap  suresi-40.Ayet  

bunu çürüterek Peygamber efendimizden  sonra başka  peygamber  gelmeyeceğini 

yazar.Ancak buna da bahane bulmuşlardır.Güya Hz.İsa peygamber olarak değil 

insan olarak inecekmiş. Hz.İsa tüm insanların dirildiği gibi yeniden kıyamet günü 

dirilecektir.Bunu yazan Meyem suresi-33.Ayetini çarpıtarak bu dirilmenin dünyaya 

yeniden gelişindeki dirilme olduğunu iddia ederler. 

 

                                                  Meryem  suresi 

 

33-«Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim 

üzerimedir.» 

                                                  Ahzap  suresi 

 

40-Muhammed içinizden herhangi bir adamin babası degil, ALLAH’ın  elçisi ve 

peygamberlerin sonuncusudur. ALLAH  her şeyi bilendir.  
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                          ALLAH  KULLARINA  ASLA  ZULMETMEZ 

 

                                                 Yunus   suresi 

 

44-ALLAH  hiçbir surette insanlara zulmetmez; fakat insanlar(günah işleyerek)   

kendi kendilerine zulmederler. 

 

45-ALLAH’ın onları topladığı   günü, sanki, aralarında tanıştıkları  gündüzden 

sadece bir saat kadar kalmış  gibi  olacaklardır. 

ALLAH’a  kavuşmayı  yalanlayanlar ve doğru  yolu bulmamış olanlar,  mutlaka 

hüsrana uğrayacaklardır. 

                                        

-Onlar ,akıllarını kullanmadıkları için bu fani Dünyada inkar ve günaha dalarak 

Cehennemi kendileri hazırlamışlardır. 

 

                                                       Nisa  suresi 

 

40-ALLAH, şüphesiz zerre kadar  haksızlık yapmaz. İyiliği  kat, kat artırır  ve  ayrıca 

kendi  katından  son  derece büyük mükafat  verir. 

 

 

                                                       Kaf  suresi 

 

29-Benim  katımda söz asla değişmez ve ben kullarıma asla zulmetmem.  

 

                                                       Buruc   suresi 

 

14-O,  çok  bağışlayan  çok   sevendir.     

 

                 İNŞAALLAH(ALLAH  DİLERSE)      DİYEBİLMEK 

 

                                                      Kehf      suresi 

 

23-Hiç  bir şey  hakkında:’’ Ben  bunu  yarın  mutlaka  yapacağım’’, deme 

 

24-Ancak, ‘’ALLAH  dilerse  yapacağım(İnşaALLAH)  de.Unuttuğun  zaman  

ALLAH’ı  an  ve  ‘’Umarım  Rabbim  beni,  bundan  sonra  daha  doğru  olana  

ulaştırır’’, de. 

 

-Yapmak istediklerini  ne kadar çalışırsan  çalış,  hesabında  olmayan  bazı  

aksamalar  sebebiyle  yapman  mümkün  olmaz. Ya da,  sabır   gösteremezsin. 

Yapacağın  işlerde  ALLAH’ın  yardımıyla    anlamına  gelen  İnşaALLAH  kelimesini  

kullan. 

Ancak, yaptıklarından istediğin sonucu  alamıyorsan  da  üzülme. Çünkü bazı  

isteklerin  senin  için  hayırlı  olmayabilir. Bu  kelimeyi  alışkanlık  haline  getiren  



140 

 

Müslüman  kötü  bir  şeye de  niyet  edemez. Saffat  suresi  102.  Ayette Hz.  

İbrahim’in oğlu olan  Hz. İsmail, inşaALLAH  kelimesini  ne  güzel  kullanmış. 

 

                                             Saffat    suresi 

 

102-(Oğlu)  çalışma  yaşına   gelince:’’ Ey  oğulcuğum,  ben  seni  rüyamda  kurban  

ettiğimi  görüyorum,  sen  ne  düşünüyorsun?’’ dedi. 

(Oğlu):’’Babacığım  sana  emredileni  yap,  İnşaALLAH  beni  sabredenlerden  

bulacaksın,  dedi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                          KÖLELİĞİN     YASAKLANMASI 

 

-Kölelik, o devirde çok  normal bir şeydi. Savaşlarda esir edilenler  sanki  bir  mal 

gibiymiş  gibi  alınıp  satılıyordu.Kuran da  hemen  köleliği  kaldırmamıştır.Çünkü  

insanların  menfaatine dokunan bir  geleneğin  daha  ilk ayetlerde yasaklanması  

Kurana  ve  Peygamberimize karşı  büyük bir  tepki  doğuracaktı.Aslında  sadece  

kölelik değil,  içki  gibi insanların menfaatlerine dokunanlar da  zamanla  

yasaklanmıştı. 

Peygamber  Efendimiz de bütün kölelerini  bağışlamıştı.Hatta,kölesi olan Marya’yı 

azat ederek onunla evlenmiş ve İbrahim isimli bir oğlu olmuştu.Ancak oğlu  iki 

yaşında vefat etmişti. 

Kuranı, Hz. Muhammed yazdı diyenlere köleliği  kaldıran  Beled suresi 13.Ayet çok 

güzel bir cevaptır.Arapların kralı olmak için uydurma bir kitap yazan bir insan 
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hiçbir zaman risk alıp köleliği kaldırmaz.Çünkü köleliği kaldırmak insanların 

menfaatine dokunan ve onların isyan etmelerine neden olacak riskli bir iştir. A.B.D’ 

de köleliğin  kaldırılmasına  isyan  eden  güney  eyaletleri  büyük  bir  savaş  çıkarmış,  

500  bin  insan  ölmüştü. Faizciliği  yasaklamak da riskli  bir  iştir.Araplara  kral  

olmak  için  kitap  yazan  biri  asla  böyle  şeyler  yapıp  kendini  riske  atmaz. Bu  ayet  

Kuranın  ALLAH tarafından  gönderildiğinin açık bir ispatıdır. Ancak  

Müslümanların çoğunluğu Beled suresi 13. ayetin hükmüne uymadılar.Bunun gibi 

günahları sebebiyle ALLAH  üzerlerine Haçlıları ve Moğolları gönderdi.Müslüman 

şehirlerin çoğunluğu yakıldı halkı katledildi.Bu katliamlardan sadece Konya şehri 

ALLAH  ve Mevlana sayesinde kurtulabildi. 

 

                                                      Beled   suresi 

 

1-5-Oturmakta olduğun bu beldeye,babaya ve  doğan şeye yemin ederim ki,biz  insanı  

zorluklar içinde yarattık. 

 

5-Şimdi o,hiç  kimsenin kendisine  güç  yetiremeyeceğini  mi zannediyor? 

 

6-‘’Pek  çok mal  sarf ettim’’ diyor. 

 

7-Hiç  kimsenin kendisini  görmediğini mi  zannediyor? 

 

8-9-Onun için iki  göz,  bir dil  ,iki dudak yaratmadık mı? 

 

10-Ona iyi ve kötü iki yol  göstermedik mi? 

 

11-Fakat o sarp  yokuşu aşamadı. 

 

12-Sarp  yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? 

 

13-O, BİR  KÖLENİN  AZADIDIR. 

 

14-Veya kıtlık gününde yemek yedirmek. 

 

15-Yakınlığı olan bir yetime. 

 

16-Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. 

 

17-Sonra iman edip de sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. 
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                                         KENDİNİ   SORGULAMAK 

 

Her  Müslüman bunu yapmalıdır.Bir nevi  ibadet sayılır.Müslüman aklına gelen her 

şeyi söylememeli ve yapmamalıdır.Yapacağı, söyleyeceği  şeyin dine ve  akla uyup, 

uymadığını sorgulamalıdır.Böyle yaparsak hem günahlardan uzak kalır,  hem kalp 

kırmayız,  hem de dedikodudan uzak kalırız.Her gün yanlış söylediğimiz sözlerimizi 

ve  geçmişte  yaptığımız  yanlış hareketlerimizi de sorgulayıp, tövbe 

etmeliyiz.Yanlışlarımızda ısrar etmemeliyiz.Peygamber efendimiz dahi tövbe 

etmekten  kaçınmazdı.Özellikle başımıza gelen musibetlerin de hangi günahlardan 

dolayı başımıza geldiğini sorgulamalıyız.Günahta ısrar ederek tekrar işlemek sakatlık 

gibi çok daha acı musibetlere sebep olabilir.Kalpte yaşayan  ruh, iyi ve kötü ayrımını 

çok iyi yapar.Rızkımızla ilgili söylediğimiz kibirli bir söz dahi,  ALLAH’ın  hediye 

olarak gönderdiği o rızkın kesilmesine neden olabilir.Günah ve kötü sözlerden uzak  

kalırsak hem bu dünyada hem de ahirette rahat ederiz. 

Kendini sorgulayıp günahlarından pişman olan ve nefsini kötüleyen kimseden 

ALLAH’ın hoşnut olduğunu ve yemin ettiğini Kıyamet suresi-2.Ayet yazıyor. 

 

                                                  Kıyamet  suresi 

 

1 - Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. 

 

2 - Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. 

 

3 - İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 

 

4 - Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 

 

                                                  Al-i  imran   suresi 

 

135-Ve onlar çirkin bir günah işledikleri, yahut nefislerine zulmettikleri zaman 

ALLAH’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. ALLAH'tan 

başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile, bile işledikleri (günah) üzerinde 

ısrar etmezler. 

 

                                     YUMUŞAK  SÖZ  SÖYLEMEK 

 

                                                        İsra  suresi 

 

53-Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan 

aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. 

 

28-Eğer  Rabbinden umduğun rızkı  talep etmek  maksadıyla  onlardan(anne ve  

babandan)  uzaklaşırsan ,hiç olmazsa onlara  yumuşak  söz  söyle. 

 

 



143 

 

 

                                                   Taha  suresi 

 

42 - Sen kardeşinle birlikte mucizelerimle git. İkiniz de beni anmakta gevşeklik 

etmeyin. 

 

43 - Firavun'a gidin, çünkü o gerçekten azdı. 

 

44 - Varın da ona yumuşak söz söyleyin; olur ki, öğüt dinler, yahut korkar. 

 

45 - (Musa ile Harun) "Rabbimiz! Onun bize kötülük yapmasından veya azgınlığını 

artırmasından korkarız" dediler. 

 

46 – ALLAH  buyurdu ki: "Korkmayın, zira ben sizinle beraberim, işitir ve 

görürüm." 

 

-ALLAH’ın  insanlardan  istediği  konuşma  uslübu  alçak  bir  sesle ve  kırıcı  

olmadan  söylenen güzel  sözlerdir. 

 

                                                    Ankebut  suresi 

 

46-İçlerinden zulmedenler dışında kitap ehline karşı ancak en güzel şekilde mücadele 

edin ve deyin ki: 'Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da 

sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olanlarız.' 

 

                                                   Lokman  suresi 

 

19- “Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin 

sesidir!” 

                                                    Nahl  suresi 

 

125-Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde 

mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de 

bilendir. 

 

129-O zaman ALLAH’dan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, 

katı yürekli olsa idin, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; 

Bağışlanmaları için dua et; İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da 

artık ALLAH’a dayanıp güven. Çünkü ALLAH, kendisine dayanıp güvenenleri sever. 
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                                         AHİRET  İÇİN  ÇALIŞMAK 

 

                                                      Necm   suresi 

 

39 - Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. 

 

40 - Ve çalışması da yakında görülecektir. 

 

41 - Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. 

 

                                                      İsra   suresi 

 

19-Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte 

bunların çalışmaları makbuldür. 

 

                                                     Fussilet  suresi 

 

30- "Rabbimiz ALLAH'tır" deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, 

onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen 

cennetle sevinin." 

                                                     Al-i  imran  suresi 

 

194 - "Rabbimiz! bize peygamberlerine vaad ettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil 

etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin". 

 

195 - Rableri onlara şu karşılığı verdi: "Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden, hiçbir 

çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Göç edenler, 

yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler... 

Onların günahlarını elbette örteceğim ve ALLAH katından bir mükafat olmak üzere, 

onları altından ırmaklar akan cennetlere de koyacağım. En güzel mükafat ALLAH 

katındadır". 

 

                                                        Kasas  suresi 

 

77-ALLAH'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; 

ama dünyadan da nasibini unutma. ALLAH  sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) 

iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki ALLAH, bozguncuları 

sevmez. 

                                                        Enam  suresi  

 

158-Yoksa onlar, meleklerin kendilerine görünmesini yahut (bizzat) Rabbinin veya 

O'ndan bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? (Ama) Rabbinin (kesin) 

işaretlerinin ortaya çıkacağı gün iman etmenin, daha önce inanmamış yahut inandığı 

halde bir hayır yapmamış olan kimseye hiçbir yararı olmaz. De ki: “Bekleyin (öyleyse 

ahiret gününü), biz de bekliyoruz!” 
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-İman, çift anahtarlı bir kapı gibidir.Anahtarlardan birincisi tek ALLAH’a inanarak 

ortak koşmamak ve peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına ve ahiret gününe  

inanmaktır.İkincisi ise, büyük günahlardan uzak kalarak hayırlı işler 

yapmaktır.Anahtarlardan biri olmazsa ahiret kapısı açılmaz.                               

 

            KİTAP  EHLİ  VE  ŞİRK(ORTAK)  KOŞAN  HIRİSTİYANLAR. 

 

-Hz.  İsa, her zaman  kendisinin  bir  peygamber  olduğunu  söylemişti.Katharlar  ve  

gnostik   Hıristiyanlarda onu peygamber olarak  biliyordu. Ancak sonradan bu din  

dejenere oldu.Mevlana,  Mesnevi isimli kitabında bu dinin nasıl dejenere olduğunu 

bize  şöyle  anlatmış: 

‘’Yahudi bir kral ve onun veziri Hıristiyanlardan  hoşlanmıyor ve  onları 

öldürüyorlardı. Çünkü  gerçek İncil’de  yazanlar onların menfaatine dokunuyordu. 

Faizcilik yapmamak, gibi Tevrat’ta tahrif edilen bazı günahların, İncil de doğrusu 

yazıyordu.Hz. Musa’nın 10 emrinden son iki emri  dahi  tahrif  etmişlerdi.Vezir 

günün  birinde krala şöyle bir teklifte bulundu:’’Hıristiyanları öldürmekle yok 

edemezsin .Ben Hıristiyan olmuş  gibi yapayım ve sen de bana bu sebeple işkence 

yap.’’Kral ,vezire çok ağır işkenceler yapar.Vezir, Hıristiyanlar arasında meşhur 

olur.Güya Kralın elinden kaçar  ve   Hıristiyanlar arasına karışır. Onların aralarında 

saygın bir yer edinir.Bu din düşmanı vezir sahte İnciller yazmaya başlar.Tek  

ALLAH olduğunu ve Hz.  İsa’nın da onun peygamberi olduğunu yazan İncil, sahtekar  

vezir sayesinde üçleme yapan, baba, oğul ve  kutsal ruh(Cebrail) olduğunu yazan  bir  

kitaba  dönüşür.Bunlar üç ayrı kişiliktir.Her nasıl bir mantıksa bu üç ayrı kişilik 

birleşerek tek Tanrıya dönüşür.Hıristiyanlar üçlemeyi  anlatmak için suyun buz, sıvı 

ve buhar halini misal verirler.Ancak ALLAH, Hz.İsa ve  Kutsal Ruh’un(Cebrail) aynı 

kişilik olması durumunda su misali doğru olabilir.Ayrı kişilikler birleşir, yani su 

,sirke ve asit birleşirse farklı bir dördüncü sıvıya yani kişiliğe dönüşür. İncillerde 

,kıyamet ve sonrasında insanların yargılanması gibi az da  olsa  bazı doğru bilgiler de 

vardır.Mısırda bir mağarada ve Lut  gölü yakınlarında kitap ehli ilk Hıristiyanlara 

ait çok sayıda belge bulunmuştur. Bu belgelerde tek ALLAH’ın olduğu ve Hz.  İsa’nın 

da onun peygamberi  olduğu yazılıdır.Çarmıhta öldüğüne dair  bir  belge de  yoktur. 

Papa tarafından 1248  yılı cıvarında katledilen Gnostikler ve  katharlar  adı verilen  

gerçek Hıristiyanlar az da olsa günümüzde de vardır.            

Ancak benim gördüğüm bir belge daha var. Kuranda,  Müminun suresinde  yazan ve 

kıyamet sonrası insanların günahlarının ve  sevaplarının  tartılmasıyla ilgili ayetler 

,ilk Hıristiyanların yaşadığı Türkiye’de ki Aksaray ilinin Ihlara vadisi denen bir 

bölgedeki  yılanlı  kilisenin duvarlarına resmedilmişti.Gnostik  Hıristiyanlar  1248  

yılına  kadar  Fransa  ve  Kuzey  İtalyada da Katharlar  adıyla   yaşadılar.Papa  ilk  

haçlı  seferlerini  Katharlar  üzerine  düzenledi.Dinlerinden  dönmeleri  durumunda  

affedilecekleri  söylendi.Ancak  onlar  bunu  reddederek  ateşlerde  yakılmayı  tercih  

ettiler. 
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                                                  Mu’minun   suresi 

 

101-Sur’a  üflendiği zaman,  artık aralarında ne   soy, sop  kalır;ne de birbirlerini 

sorarlar. 

 

102-Kimin  tartıları ağır  basarsa ,işte  kurtuluşa erenler onlardır. 

 

103-Kimin de tartıları  hafif  gelirse , işte  ebedi kalacakları  cehennemde kendilerine 

yazık  edenler bunlardır. 

                                 

Hıristiyanlık  hakkındaki  en  doğru  bilgileri  bize  yine  Kuran  veriyor. 

 

                                                     Nisa  suresi 

 

157-‘’Biz , ALLAH’ın  peygamberi Meryem oğlu  İsa’yı  öldürdük  demeleridir. 

Oysa onu  ne  öldürmüşlerdir, nede  asmışlardır;fakat  onlara  öyle  gösterilmiştir. 

Bu  hususta  görüş  ayrılığına  düşenler  ,işin  doğrusundan  şüphe  içindedirler  ve  

zanna tabi  olmaktan  başka hiçbir  bilgileri  yoktur. 

Şu  var ki  onlar,  İsa’yı  kesinlikle  öldürmemişlerdir. 

                                      

-Yahudiler,  Hz.  İsa’nın  gösterdiği  mucizeler  nedeniyle ,onun  bir peygamber 

olduğunu biliyorlardı.Ancak ,Tevrat’ta yazan tahrif edilmiş  faizcilikle ilgili ayetlerde 

olduğu gibi tahrif  edilmiş  diğer  bazı  ayetlerin  doğrusu da İncil’de yazıyordu. 

Bu durum Yahudilerin menfaatlerine dokunuyordu.Kendi aralarında  faizcilik 

yapmıyorlar  ama Yahudi olmayanlara faizle borç  veriyorlardı.Oysa Bakara 

suresindeki(275-280)  faiz ayetlerine göre  Müslüman olmayan birinden  dahi  faiz  

alınması yasaktır.Onu öldürmek için iftira atarak fitne çıkarmakla suçlayıp 

Romalılara ihbar ettiler.Ancak ,Romalılar onun yerine bir benzerini  çarmıha  

astılar.Ayetteki,   ‘’fakat  onlara  öyle  gösterilmiştir’’,  cümlesi bu  durumu  

doğruluyor.Tevrat da değiştirilen çok  sayıda ayetten biri olan  faiz  ayeti  şöyle yazar. 

 

                                          Tensiye  23/19,20(Tevrat) 

 

19-Para  veya  faizli olarak verilen  herhangi bir şeyle kardeşine borç vermeyeceksin. 

20-Yabancılar için  faizle borç verebilirsin.Lakin kardeşine faizle borç veremezsin. 

 

-Tevrat da doğru bilgiler de mevcuttur. Örneğin tek ALLAH  inancı değişmemiştir. 

Cennet ,yaşanacak yer ,Cehennem ise ölüler diyarı olarak isimlendirilir. Buralar 

Kuranda yazdığı gibi de anlatılmaz. 

Ancak ,Hz. Musa’nın 10 emrindeki son iki maddesi  değiştirilmiştir. 

10 emirdeki 9. madde sadece komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın’’,diye  

yazarken, Nisa suresi 135. Ayet annen ve baban aleyhine dahi olsa dürüst şahitlik 

yap’’ diye  yazar. 

10. madde ise komşunun mallarına  tamah edilmemesini yazarken, Kuran hiç 

kimsenin malına tamah edilmemesini  yazar. 
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Tevrattaki zina ayeti dahi değiştirilerek ekleme yapılmıştır.Ayet şöyle yazar. 

 

                                           Leviler  Bap-20(Tevrat) 

 

10-Bir adam başkasının karısıyla, yani  komşusunun karısıyla zina ederse hem kendisi 

hem de zina ettiği kadın  öldürülür. 

  

-Gerçek Tevrat ayetindeki,’’ başkasının karısının’’ yanına’’ komşu karısı’’,  cümlesi  

eklenerek ayetin anlamı değiştirilmiştir.Ayeti  okuyunca ,Yahudi kadınlarla zina 

etmek günah, ama Yahudi olmayanlarla zina etmenin günah  olmadığı anlamı çıkıyor. 

Kurandaki İsra suresi 32. Ayet ise hiç kimseyle zina yapılmamasını yazar. 

 

ALLAH ,Kuranda Yahudileri  şöyle uyarıyor. 

 

                                                  Bakara  suresi 

 

41-Elinizdekini(Tevrat)  doğrulamak üzere indirdiğime(Kuran)  iman edin ve onu  

inkar  edenlerin ilki  olmayın;ayetlerimi de yok pahasına  (değiştirmeyin)satmayın. Ve  

yalnız  benden  sakının. 

 

-Yahudi  bilginlerinin elinde tahrif edilmemiş bir Tevrat mevcuttu .Ayet açıkça bu 

durumu yazıyor.Ancak gerçek Tevrat ,Yahudilerin çıkarlarına dokunduğu için 

Tevratı değiştirerek  çıkarlarına uygun bir kitap haline getirmişlerdi. Yahudi  halkına 

da bu  değiştirilmiş Tevratı  gösteriyorlardı.Talmut  denen  suç  ve  günahlarla  dolu  

uydurma  bir  Tevrat  tefsiri de  yazdılar. 

                                 

                                                     Nisa   suresi 

 

160-161- Yahudilerin  ,bir çok  kimseyi    ALLAH’ın yolundan saptırmaları, 

kendilerine yasaklandığı  halde ribayı almaları  ve insanların  mallarını  haksız  yere 

yemeleri  gibi zulümleri sebebiyle ,kendilerine helal  kılınmış olan  temiz  nimetleri  

onlara  haram kıldık ve onlardan  kafir olanlar için de kötü bir azap hazırladık. 

 

-Hıristiyanları ise baba,oğul ve kutsal ruh yerine tek ALLAH’a  inanmaları ve iyi  

işler yapmaları için şu ayetlerle uyarmış,  ALLAH. 

 

                                                    Nisa   suresi 

 

171-Ey  kitap  ehli(Hıristiyanlar)  ! Dininizde tecavüz  etmeyin ve  ALLAH’a  karşı  

gerçek  olandan  başkasını  söylemeyin.Meryem oğlu İsa ,sadece  ALLAH’ın 

peygamberi, Meryem’e  ulaştırdığı  kelimesi  ve  kendisinden bir  ruhtur. 

ALLAH’a  ve  peygamberine  iman  edin. 

O’nu  üçlemeyin.(Baba ,oğul  ve  kutsal  ruh)Kendi  hayrınız  için  bundan  vazgeçin. 

Zira  ALLAH  tek  bir  ilahtır.O, bir  oğul  sahibi  olmaktan  münezzehtir.Göklerde ve  

yerde  olan  her  şey  O’nundur. Vekil olarak  ALLAH  yeter. 
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Mesih  İsa ve  ALLAH’a  yakın  melekler(kutsal  ruh denilen melek  Cebrail) 

ALLAH’a  kul  olmaktan  asla çekinmemişlerdir. 

Zaten, kim ALLAH’a  kul  olmaktan  çekinir ve  büyüklük  taslarsa ,bilsin ki ALLAH 

,onların hepsini huzurunda toplayacaktır. 

 

                                                        Saf   suresi 

 

6-Meryem oğlu  İsa da şöyle demişti:’ ’Ey  İsrail oğulları! Ben, benden önce  

gönderilmiş olan  Tevrat’ta  yazanları  doğrulayıcı  ve  benden  sonra  gelecek  olan  

Ahmet ismindeki  Peygamberi de  müjdeleyici  olarak  ALLAH’ın  size gönderdiği  

bir  peygamberim.’’ 

Fakat, İsa’nın  müjdelediği Peygamber  apaçık  delillerle  gelince de  ‘’bu  besbelli  

sihirdir’’  demişlerdir. 

 

                                                       Zuhruf   suresi 

 

63-İsa,  apaçık  delillerle gelince kavmine demişti ki:’’Size  hikmetle ve  üzerinde 

ihtilafa düştüğünüz  bazı  şeyleri  açıklamak için  geldim. ALLAH’tan korkun  ve  

bana  itaat  edin.’’ 

 

64-‘’Şüphe  yoktur ki  ALLAH  ,benim de sizin de Rabbinizdir.Bu  sebeple  O’na 

itibar edin. İşte  bu  ,dosdoğru  yoldur.’’ 

 

64-Buna  rağmen  hizipler aralarında  ihtilafa  düşmüşlerdi. O  acı  günün  azabını  

çekecek  olan  zalimlerin  vay  haline!   

 

                                                        Maide  suresi 

 

72-ALLAH’ın  Meryem oğlu İsa  olduğunu  söyleyenler, muhakkak  küfre  

girmişlerdir. 

Halbuki  Mesih,’’ey  İsrailoğulları! Rabbim ve  Rabbiniz olan  ALLAH’a  ibadet edin. 

Zira  her  kim  ALLAH’a  şirk  koşarsa , ALLAH  ona  Cenneti  haram kılar  ve  

varacağı  yer de ateş olur.Zalimlerin hiçbir  yardımcıları  yoktur. 

 

73-ALLAH’ın  üçün  biri(Baba,oğul ve kutsal ruh)  olduğunu söyleyenler de küfre 

girmişlerdir. Oysa tek bir ALLAH’tan  başka bir  ALLAH  yoktur.Eğer  

söylediklerini terk etmezlerse ,işte  bu  küfredenler  çok şiddetli  bir azaba 

uğrayacaklardır. 

 

74-Bunlar, ALLAH’a tövbe edip  O’ndan bağışlanma dilemezler mi? 

Oysa  ALLAH, çok  bağışlayıcıdır, çok  merhametlidir. 

 

75-Meryem’in  oğlu  Mesih  sadece  bir  peygamberdir.Ondan  önce de  peygamberler  

gelip  geçmişti.Anası da  dosdoğru  bir  kadındı.İkisi de  yemek  yerlerdi. 

Ayetlerimizi  onlara  açıkladığımız  halde,  nasıl da  haktan  yüz  çeviriyorlar. 
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116-ALLAH  demişti ki:’’Ey  Meryem oğlu  İsa !Beni  ve anamı ALLAH’tan  başka 

iki  ilah  edinin  insanlara sen mi söyledin?’’İsa  ise şöyle  demişti:’’Seni  tenzih 

ederim.Hakkım  olmayan  bir  şeyi söylemek bana yakışmaz.Zaten  bunu  söylemiş 

olsam, Sen onu  muhakkak bilirdin.Sen  benim içimde  olanı mutlaka  bilirsin;fakat 

ben  senin  içindekini  bilmem.Şüphe  yoktur ki sen ,gaybları  hakkıyla bilirsin.’’ 

 

117-‘’Benim  onlara  söylediğim, Senin  emrettiğin  şeyden  başkası  değildir.O 

da:Hem  benim Rabbim ,hem de  sizin  Rabbiniz olan  ALLAH’a ibadet  

edin.Aralarında  bulunduğum  sürece onlara  şahit oldum.Bana ölüm  verdiğinde de 

,onlara sen  gözcü oldun.Bu itibarla her şeye  şahitsin.’’ 

 

118-‘’Eğer  onlara  azap edersen  ,onlar  şüphesiz  senin kullarındır.Yok  eğer onları  

bağışlarsan ,elbette galip olan ,hüküm  sahibi  sensin. 

 

                                                  Al-i  İmran  suresi 

 

64-‘’Ey kitap ehli(Hıristiyanlar)  , ALLAH’tan başkasına ibadet  etmeyeceğimiz 

,hiçbir şeyi ona  ortak  koşmayacağımız, ALLAH  dışında birbirimizi  Rabler 

edinmeyeceğimiz  hususunda  bizimle sizin aranızda bir kelimeye(tevhid)  geliniz. 

Buna  rağmen  yine de yüz çevirirlerse  ,işte  o  zaman ,’’bizim  Müslüman 

olduğumuza şahid olun’’  ,deyiniz. 

 

                                                   Bakara   suresi 

 

62-Şüphesiz, iman edenler  ,Yahudiler, Hıristiyanlar ve  Sabilerden kim  ALLAH’a ve  

ahret gününe inanır ve hayırlı iş ,işlerse  ,işte  onların  mükafatları  Rableri  

katındadır;onlara  korku  yoktur;mahzun da olmayacaklardır. 

 

-Ahrette hüsrana uğramayacak Hıristiyan ve Yahudileri Kuran şöyle açıklamış. 

 

                                                     Araf      suresi 

 

157-İşte bunlar, yanlarındaki Tevrat ve İncilde yazılı olarak buldukları ümmi Resule 

tabi olanlardır.O  Resul(Peygamber)  onlara iyiliği emreder, onları  kötülükten  

nehyeder; onlara ,iyi  ve  temiz olan  şeyleri  helal ,kötü ve  pis  olan şeyleri de haram 

kılar.Üzerlerindeki ağırlıklarını ve  zincirleri  onlardan  kaldırıp atar.Ona iman 

edenler,onu  yücelterek himaye edenler,ona yardım  edenler ve onun vasıtasıyla ona 

indirilen nura(Kurana)  tabi olanlar, işte kurtuluşa erenler onlardır. 

 

-Tahrif  edilmiş İncil ve Tevrat’a inanan bir Yahudi ve Hıristiyan’ın iyi işler yapması 

mümkün mü? 

Gerçek iyi işlerin ne olduğunu  Kuran yazıyor.Ancak çoğunluğu değişmesine rağmen 

bu kitaplarda bazı doğru bilgiler de vardır. 
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ALLAH, Hıristiyanlar ile  Müslümanlar arasındaki en büyük farkın 

,Hıristiyanlardaki üçleme(baba, oğul  ve kutsal  ruh) olduğunu  açıkça  yazmış. Tek  

ALLAH’ın  olduğu Hz. İsa’nın ALLAH’ın  peygamberi,  kutsal  ruhunda onun meleği 

olduğunu Hıristiyanların kabul etmeleri durumunda bu iki din arasında diyalog  

kurulabileceğini belirtmiştir.  

ALLAH’ın ,Müslüman ,Hıristiyan ve Yahudiler için istediği asgari bir iman vardır. 

Ortak koşmadan ALLAH’a inanmak  ,  Ahiret günü hesaba çekileceğine iman ederek 

iyi işler yapmak  ve  büyük  günahlardan  uzak  kalmaktır.Bunları birbirinden 

ayırmak mümkün değildir.İnsanı Cennete  götüren yol  budur. 

ALLAH’a ve ahirete inanıp da büyük günahlar işleyenlerin Müslüman dahi  olasalar 

mutlaka cennete gidecekleri gibi bir durum da  yoktur.ALLAH’ı inkar  edenlerin ise  

iyi işleri boşa gitmiştir. 

İncil’de kıyametin koparak  ,insanların yargılanacağı yazmasına rağmen, büyük 

günahlar işleyenlerde dahil bütün Hıristiyanların Cennete gideceği gibi yanlış bir 

inanç da protestan Hıristiyanlığa sokulmuştur. Katolik  inancında  cennet  ve  

cehennem  inancı  varken, 1600  yıllarında Martin  Luther adında   yalancı  bir  papaz  

bu  inancı  kaldırmak  için  Protestanlık  mezhebini  kurmuştur. Bu  mezhebe  göre 

Hz. İsa kurbanlık bir kuzu gibi çarmıhta acı çekmiş ve bu durum Hıristiyanların 

günahlarına kefaret olmuştur. En  büyük  günahları  işleyen bir  protestan dahi  

kıyamet  günü yargılanmadan   cennete  gidecektir. 

Ama Matta İncilinin 5. kısım 29.ayeti bunu geçersiz kılar. 

 

                                       (İncil) Matta 5.kısım-29 ayet 

 

Ve onlar  mezarlarından  çıkacaklar. 

İyilik yapanlar  yaşamak, kötülük yapanlarsa yargılanmak için  dirilecekler. 

 

                                        (İncil)Yuhanna 24. kısım-29.ayet 

 

O  günlerin  sıkıntısından sonra: Güneş  kararacak, ay ışık  vermez olacak, yıldızlar 

düşecek ve göksel bir  güçle  sarsılacak.(Kıyamet  kopacak)  

 

                                               Meryem    suresi 

 

16-Kitapta Meryem’i de  an. Hani  o, ailesinden ayrılıp  doğuda  bir  yere  çekilmişti. 

 

17-Kendisini onlardan  gizlemek için  bir  perde  çekmişti.Ona ruhumuzu  

göndermiştik;o  da  ona tam bir  insan  suretinde  görünmüştü. 

 

18-Meryem  ona  şöyle  demişti:’’Eğer  sakınan  bir  kimse isen ,senden  Rahman’a 

sığınırım.’’ 

 

19-O da demişti ki:’’Ben  sana  tertemiz  bir  oğlan  çocuğu  bağışlamak için gelen 

Rabbinin bir  elçisiyim.’’ 
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20-Meryem de  şöyle  demişti: Bana  hiçbir insan  dokunmamış  ve  ben de  hiçbir  

zaman  kötü  olmamışken ,nereden benim  çocuğum  olacak?’’ 

 

21-Melek de  demişti ki:’’ Rabbin  böyle  buyurdu. İnsanlara  onu  bir  delil  ve  

bizden  bir  rahmet  kılmak için, bu bize kolaydır.’’Bundan  sonra da iş olup  bitmişti. 

 

22-Nitekim  Meryem,  çocuğa   gebe  gebe kalmış  ve  onunla birlikte  uzak  bir  yere  

çekilmişti. 

 

23-Doğum  sancısı  ,onu  bir  hurma  ağacına  sığındırmış;’’keşke  ben  ,bundan  önce 

ölseydim de  unutulup gitseydim’’ demişti. 

 

24-İşte o  zaman,altından  bir  ses seslenmiş  ve  demişti ki:Üzülme  ,Rabbin  

altındakini  şerefli  kıldı.’’ 

 

25-‘’Hurma  ağacını  kendine  doğru  silkele de üzerine  taze  hurma  dökülsün.’’ 

 

26-Ye,  iç  gözün  aydın  olsun.Eğer  insanlardan  birini  görecek  olursan  de  ki:’’Ben 

,Rahman’a bir  oruç  adadım .Bu  nedenle  ,bugün  hiçbir  insanla  

konuşmayacağım.’’ 

 

27-Meryem,çocuğu  taşıyarak  kavmine  getirmiş,onlarda şöyle  demişlerdi:’’Ey  

Meryem, çok  kötü bir  iş  yaptın.’’ 

 

28-‘’Ey  Harun’un  kız  kardeşi!Senin  baban  kötü  bir  adam  değildi;annen de 

yoldan  çıkmış  değildi.’’ 

 

29-Meryem  İsa’yı  göstermiş,onlar ise şöyle  demişlerdi:’’Henüz  beşikte  olan  

çocukla  nasıl  konuşalım?’’ 

 

30-Çocuk  demişti ki:’’Ben  ALLAH’ın  kuluyum;  O ,bana kitap  verdi  ve  beni  

peygamber  yaptı.’’ 

 

31-‘’Nerde bulunursam  bulunayım, beni   mübarek kıldı. Yaşadığım  sürece  bana  

namazı  ve  zekatı  emretti.’’ 

 

32-‘’Anneme  de  iyi  davranmayı  emretti.Beni  zorba  ve  asi  yapmadı.’’ 

33-‘’Doğduğum  gün, öleceğim  gün  ve  tekrar  hayata  döndürüleceğim  gün  bana  

selam!’’ 

 

34-İşte  Meryem oğlu İsa  budur;şüphe  ettikleri  hususta biz  bunu  gerçek  bir  söz  

olarak  söylüyoruz. 
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35-ALLAH  için  bir  çocuk  edinmek  olacak  iş  değildir.O bundan  münezzehtir.Bir  

işe  hükmettiği  zaman  ,ona  sadece  ‘’ol’’  der;o da  oluverir. 

 

36-ALLAH, şüphesiz  ,benim de  Rabbimdir, sizin de  Rabbinizdir. 

O’na  ibadet  edin. İşte  dosdoğru  yol  budur. 

 

-Bu  ayetlere  göre Hz. İsa’nın  babasız  olarak  doğduğu  açıktır. Bilim,  tabiatta 

erkeğe ihtiyaç  duymadan  üremenin  olduğunu  ispatlamıştır. Komodo  ejderi  denen  

kertenkele türü  böyle  bir  hayvandır. Erkek  ve  dişi  üreme organları  aynı  

kertenkelede bulunur. Hz. İsa ne  ALLAH,  ne de  ALLAH’ın  oğludur. O  bir  

peygamberdir.Zaten haşa ALLAH olan bir Hz.İsa ALLAH’a neden dua etsin?İncil 

Hz.İsa’nın ALLAH’a dua ettiğini çok açık yazar. 

 

(Markos İncili-1/35=Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden 

çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı.) 

 

     DİNLERİNİ   PARÇA , PARÇA    EDİP  MEZHEPEPLERE  AYIRANLAR 

 

         Enam   suresi 

 

159-Dinlerini  parça, parça  edip  ayrı,  ayrı  gruplara(mezheplere)   ayıranlarla  senin  

hiçbir  ilgin  yoktur. Onların  işi  ancak  ALLAH’a  kalmıştır. O , yaptıklarını onlara  

(ahiret  günü) bildirecektir. 

                                                    Rum   suresi 

 

37-Dinlerini  parçalayıp  gruplara(mezheplere)   ayrıldılar  ve  her  grup  kendisiyle  

böbürlenir. 

 

-Kuran  geldiğinde  Hıristiyan  ve  Yahudiler  mezheplere  ayrılmışlardı. Her  mezhep  

kendi  fikirlerinin  doğru  olduğunu  savunuyor ve  diğerlerine  karşı  düşmanlık  

besliyordu. Haksızlığa  ve  adaletsizliğe  karşı birleşme  çağrısı  yapan   dinleri  

mezheplere  parçalayarak  bir  ayrışma  ve  kavga  aracı  yapmışlardı. Sahte  din  

adamı  ve  mürşitlerin  bunda  büyük  rolü  vardı. Kitap ehli  Hıristiyan ve  

Yahudilerin  sayıları  çok  azalmıştı. Örneğin,  Kuranın  geldiği  dönemde  

Hıristiyanlıkta  iki  büyük  mezhep  vardı. Mezheplerden  biri,  Hz. İsa’nın  önce insan  

olarak  doğduğunu  sonradan  Tanrı  olduğunu,  diğeri  ise o’nun  doğuştan  Tanrı  

olduğunu  savunuyordu. Böylesine  güzel  bir  peygamberi  Tanrı  yapmışlardı. 

Müslümanlık  dahi  mezheplere  ayrıldı. Kurana  inandığını  söyleyerek, iyi  işler  

yapmaya  çalışan ve  büyük  günahlardan  kaçınan  bir  Müslümanı  mezhebi  

sebebiyle  din  dışı  saymak ,  ona  düşmanlık  yapmak hatta  öldürmek    bir  

Müslümanın  asla  yapmayacağı  bir  iştir. Kurana  göre  ahiretteki  cezası  

cehenneme  atılmaktır.Müslümanlar  tabii ki  yanlış  bilgilerin  etkisinde  kalabilir. 

Faizsiz  bankacılığın  ve  kar  payı  ortaklığı  denen  dolandırıcılık  sisteminin  doğru  

olduğuna inanabilir.Hatta ayna rabıtası denen hurafeyle günahlarından arınmak 

isteyebilir.Ben, bu hurafeye inananlarla karşılaşınca günahlardan arınmanın yolunun 



153 

 

ölmüş şeyhten alınan nurdan ziyade, tövbe etmek olduğunu tatlı bir dille 

anlatıyorum.Bazıları tebessüm ederek büyük bir yanlış içinde olduklarını anlıyor. 

Onları  bu  yanlış  inanışlarından,  sinirlenmeden  ikna  yoluyla  vaz geçirmek  

gerekir. Hıristiyan , Yahudiler  ve  Ateistlerle  tartışırken  dahi  sakin  bir  üslup  

benimsenmelidir. Çünkü  Müslümanların  elinde,  Hz. Musa’nın  elindeki  mucizeler  

gibi  mucizeler  yani  o  devrin  bilgisiyle  bilinmesi  mümkün  olmayan  bilimle  ilgili  

ayetler  vardır. Ben  bu  bilgileri,  Müslüman  olmayanların  internet sitelerinde  

yazıyorum. Yazılarımın  çoğunluğuna  cevap verilmiyor. Bir de  bakmışım ki  yazım  

siteden  kaldırılmış. Böyle  kişilerle  tartışmayı  devam  ettirmek  nafile  bir  çaba  

olur. Körü,  körüne yanlışlarda  ısrar  edenleri  ALLAH,  Ankebut  suresi 46. Ayette  

zulmedenler  olarak  yani  zalimler  olarak  tanımlamış.Irak  ve  Suriyede ki  

savaşlarda  bir  takım  Müslüman savaşçılar ellerinde  bıçaklar,  kafa  kesen insanlar  

olarak  gösteriliyor. ALLAH,  öldürülmesi  gereken suçlu  bir  kişinin  dahi İsra  

suresi-33Ayete  göre işkence  yapılmadan  öldürülmesini  emreder.Nasıl  ateist  din 

adamları  ve  sahte  mürşitler  küresel  sermayenin  ve  faiz  lobisinin  görevlendirdiği  

kişilerse,  bu  kafa  kesenlerin  arkasında da  bu  güçler  var.İslamiyeti  tüm  dünya 

insanlarına  zalim  ve  gaddar  göstermek  istiyorlar. 

 

                                                      İsra  suresi 

 

33-Haklı bir sebep olmadıkça, ALLAH’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana 

kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o 

da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın.(İşkece  yapmasın)  Çünkü 

kendisine yardım edilmiştir. 

 

                                                Ankebut  suresi 

 

46-Kitap  ehliyle  zulmedenler(zalimler)   bir  yana,  en  iyi  yoldan  mücadele  edin  ve  

‘’Bize  ve  size  indirilene iman  ettik,  bizim  ilahımız da,  sizinki de  birdir   ve  biz  

ona  teslim  olmuşuzdur’’  ,deyin. 

 

                                                  Al-i  imran  suresi 

 

64-‘’Ey  kitap  ehli! ALLAH’tan  başkasına  ibadet  etmeyeceğimiz,  hiçbir  şeyi  O’na  

ortak  koşmayacağımız,  ALLAH  dışında  birbirimizi  Rabler  edinmeyeceğimiz  

hususunda  bizimle  sizin  aranızda  bir  olan  kelimeye  geliniz. 

Buna  rağmen  yine de  yüz  çevirirlerse ,  işte  o  zaman, ‘’bizim  Müslümanlardan  

olduğumuza  şahit  olun’’  deyiniz. 

 

129-O zaman ALLAH’dan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, 

katı yürekli olsa idin, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; 

Bağışlanmaları için dua et; İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da 

artık ALLAH’a dayanıp güven. Çünkü ALLAH, kendisine dayanıp güvenenleri sever. 
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AHİRETTE UMMADIĞIMIZ ŞEYLER GÜNAH OLARAK  KARŞIMIZA 

ÇIKABİLİR. 

 

Bir çoğumuz  birini  arkadan  çekiştirmeyi,  insanların  kusurlarıyla  alay  etmeyi  

hafife  alırız.Ancak  bu  ayetleri  okuduğumuzda  bunların  hiç de  hafife  alınmaması  

gereken  günahlar  olduğunu  anlıyoruz.Komşusunun  kapısını  gözetlemek   veya  

dinleyerek,  onun  açıklarını  tesbit  edip  sonrada  etrafta  onları  anlatmak  hafife  

alınacak  bir  günah  değildir.Bunların  yamyamlık  olduğunu  ayetler  yazıyor. 

Lakap  takmak,  alay  etmenin  fasıklık  kadar  kötü  olduğunu  yazıyor,  Hucurat  

suresi-11. Ayet.Bu  ayete  göre,  bunları  yapan  tevbe  ederek,  bu  günahları  bir  

daha  işlememeli.İnsanlara  kasıtlı  olarak  yanlış  dini  bilgiler  verenleri,  ayetleri 

yanlış açıklayarak saptırmaya  çalışanları  ve dolandırmaya  kalkışanları  açık  veya  

gizli  teşhir  etmek  ise  bu  yazdıklarımıza  girmez. 

 

                                                   Hümeze   suresi 

 

1 - 2 - Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz 

hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline! 

 

3 - Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır. 

 

4 - Hayır, andolsun ki, o hutame (cehennem)ye atılacaktır. 

 

5 - Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? 

 

6 - 7 - O, kalplerin içine işleyecek, ALLAH'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. 

 

8 - 9 - Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları 

üzerlerine kapatılacaktır. 

 

                                                   Hucurat   suresi 

 

11- Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, 

kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar 

kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi  ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla 

çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte 

onlar zalimlerdir. 

 

12- Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. 

Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. 

Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O 

halde ALLAH’tan korkun. Şüphesiz ALLAH, tevbeyi çok kabul edendir, çok 

esirgeyicidir. 
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             PEYGAMBERLER  SADECE  ORTA DOĞUDAN  MI ÇIKTI? 

 

-Evrende  ve  dünyada  hiç bir şey birbirinin dengi ve benzeri  değildir.Birbirine  

benzer  şekilde  iki  kar  tanesi  dahi  yoktur.Birbirine  benzeyen aynı  yumurta  

ikizlerinin dahi   farkları  vardır. 

Peygamberlerin  dereceleri de  birbirine eşit  değildir.Bazıları,diğerlerine göre daha 

üstündür. Ancak,Müslümanlar hiçbir zaman’’ bizim peygamberimiz diğerlerinden 

daha  üstündür’’ gibi  kısır  bir çekişmenin içinde  olmazlar.Çünkü bu tür  sözlerin 

kimseye fayda sağlamayan boş  sözler olduğunu  bilirler. 

  

                                                    Mümin  suresi 

 

78 - Andolsun ki biz senin önünden nice peygamberler göndermişizdir. Onlardan 

kimini sana anlatmışız, kimini de anlatmamışızdır. Hiçbir peygamber, ALLAH'ın izni 

olmaksızın bir mucize getiremez. ALLAH'ın emri gelince de hak yerine getirilir. Batıl 

bir dava peşinde koşanlar, işte bu noktada hüsrana uğrarlar.  

 

                                                  Bakara   suresi 

 

253-İşte  bu  peygamberler…Onlardan  bazılarını  bazılarına  üstün  kılmışızdır. 

ALLAH’ın  konuştuğu  ve  bazılarının  derecelerini  yükselttiği  kimseler  

onlardandır.Meryem oğlu İsa’ya apaçık deliller vermiş  ve  onu  Ruh’l-

Kudüsle(Cebrail)  desteklemişizdir. Eğer  ALLAH  dileseydi,  bu  peygamberlerden 

sonra  gelenler ,kendilerine gelen  apaçık  delillerden  sonra,  birbirlerini  

öldürmezlerdi ;fakat  ihtilafa  düştüler.  Onlardan  bir  kısmı  iman  etti;bir  kısmı da  

küfretti.Eğer  ALLAH  dileseydi  ,birbirlerini  öldürmezlerdi. Fakat  ALLAH,  

dilediğini  yapar.(Koyduğu  kanunlarına  göre hareket  eder.) 

                               

-Tabii ki ALLAH  keyfi  dilemez. Onun  dilemesi  koyduğu kanunlar 

neticesindedir.Yunus  suresi  100.Ayetin  yazdığı  gibi  akıllarını  kullanmayanlar, 

kibirlenip inkar eder ve günahlara dalarlar. ALLAH’ta  onların  üzerine  azap    

yağdırır. 

 

285-Rabbinden   kendisine  indirilene  peygamber de iman  etmiştir, müminlerde; 

hepsi de ,ALLAH’a,  meleklerine kitaplarına ve  peygamberlerine  iman  etmiş  ve  

şöyle  demişlerdir:’’ALLAH’ın  peygamberlerinden  hiçbirini  ayırt etmeyiz.İşittik  ve  

itaat  ettik;Rabbimiz ,bağışlamanı  dileriz.Dönüş  sanadır.’’ 

 

136-(Ey  Müslümanlar!siz de)deyin ki:’ ’Biz, ALLAH’a  ,bize  indirilene 

,İbrahim,İsmail,İshak ,Yakup  ve  torunlarına indirilenlere,Musa’ya ,İsa’ya  ve  

Rableri tarafından  verilenlere  iman ettik.Bunlardan  hiçbiri  arasında  ayırım  

yapmayız. Biz,  ALLAH’a  teslim  olanlardanız. 
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-Müslümanlar,   peygamber  efendimizi  çok  sevseler  dahi  , ‘’ bizim  peygamberimiz,  

diğer  peygamberlerden  daha  üstündür’’  tartışmasına  girmezler. Çünkü  böyle  

tartışmaların  gereksiz  olduğunu  bilirler. 

 

                                                     Nahl  suresi 

 

36 - Andolsun ki biz her ümmete, "ALLAH'a ibadet edin ve putlara tapmaktan 

sakının." diye bir peygamber gönderdik. ALLAH, bu ümmetlerden bir kısmına 

hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yer yüzünde bir gezip 

dolaşın da bakın ki, peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün? 

 

-Bütün peygamberler Ortadoğu’dan çıkmamıştır.ALLAH, Dünyadaki kavimlere 

binlerce peygamber göndermiştir.Eski Türkler, gök Tanrı adında tek bir Tanrıya 

tapıyorlardı.Bir çok kavim peygamberlerini kabul etmemiştir.Bu günahkar kavimleri 

ALLAH  yok etmiştir. 

                                                      Araf  suresi 

 

65 - Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd'u (gönderdik): "Ey kavmim! ALLAH'a kulluk 

edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. (O'na karşı gelmekten) sakınmaz 

mısınız?" dedi. 

 

66 - Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: "Biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz, 

ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz." 

 

67 - (Hûd), "Ey kavmim! Bende çılgınlık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından 

gönderilmiş bir elçiyim." dedi. 

 

68 - "Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir 

bir öğütçüyüm." 

 

69 - "Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığı ile, size bir zikir gelmesine 

şaştınız mı? Düşünün ki (ALLAH) sizi, Nûh kavminden sonra, onların yerine 

hâkimler yaptı ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. ALLAH'ın nimetlerini 

hatırlayın ki, kurtuluşa eresiniz." 

 

70 - Dediler ki: "Ya, demek sen tek ALLAH'a kulluk edelim ve atalarımızın 

taptıklarını bırakalım diye mi (bize) geldin? Eğer doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin 

(o azabı) bize getir!" 

 

71 - (Hûd) dedi ki: "Artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında 

ALLAH'ın hiç bir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler 

hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle 

beraber bekleyenlerdenim! 
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72 - Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve âyetlerimizi 

yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. 

 

                               İLK     MÜSLÜMANLAR    KİMLERDİR? 

 

                                                 Enam    suresi 

 

14-De  ki:’’Göklerin  ve  yerin  yaratıcısı  olan,  yediren  fakat  yedirilmeyen   

ALLAH’tan  başkasını  dost  mu  edineyim? Bana  Müslüman  olanların  ilki  olmam  

ve  müşriklerden  olmamam  emredildi.’’ 

 

163-‘’Onun  hiçbir  ortağı  yoktur.Ben  bununla  emir olundum ve  ben  

Müslümanların ilkiyim. 

                                                Araf      suresi 

 

143-Musa  tayin  ettiğimiz  vakitte gelip  Rabbi onunla  konuşunca demişti  

ki:’’Rabbim!Bana  kendini  göster  sana  bakayım.’’Rabbi de ona  şöyle  buyurmuştu: 

‘’Sen  beni  asla  göremezsin.Fakat  dağa  bak, eğer  yerinde  kalırsa  beni  

göreceksin’’.Rabbi  dağa  tecelli  edince ,onu  darmadağın  etmiş,  Musa da bayılmıştı. 

Kendine  geldiği  zaman da  şöyle  demişti:’’Seni  tenzih  ederim. Sana  tövbe  ettim. 

Ben  müminlerin  ilkiyim. 

 

                                              Al-i  İmran  suresi 

 

67-İbrahim, ne  bir  Yahudi  ve  ne de  bir  Hıristiyandı; fakat  o, Hakka  yönelen  bir  

Müslümandı. Müşriklerden  de  hiç  olmamıştı. 

                                        

-Bazıları , bu  ayetlere  göre  ilk  müslümanın  kim  olduğunu  sorarak,  ayetlerin  

çeliştiğini  söyler.Ancak, ayetlerde hiç  bir  çelişki  yoktur.Çünkü yazılan ayetler, 

kendi devirlerinde  yaşamış ilk  Müslümanların  Hz.  Muhammed, Hz.  Musa  ve  Hz.  

İbrahim olduğunu  yazar. 

 

                                          KURANDA   BOŞANMA 

 

                                                     Nisa   suresi 

 

34 - Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü ALLAH  birini (cihad, 

imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından 

(aile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve ALLAH'ın 

korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. 

Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt 

verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat 

ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü ALLAH çok 

yücedir, çok büyüktür. 
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35-Karı, koca  arasındaki  geçimsizlikten  endişe ederseniz, erkeğin  ailesinden  bir  

hakem,  kadının  ailesinden  de  bir  hakem  gönderin.Eğer  iki  tarafta iyi  niyetle bu  

geçimsizliği  düzeltmek isterse,  ALLAH  onları  başarılı kılar. Şüphe  yoktur  ki  

ALLAH, her şeyi  hakkıyla bilendir, her  şeyden  haberdardır. 

 

 -Ayetlere  göre boşanmak  son çaredir.Eğer erkek karısının yaptığı  boşanma sebebi 

sayılacak bir büyük bir hatayı, mesela karısının giydiği mini eteği  önce güzellikle 

söyler.Tutulmaz ise yatağını ayırır.Sorun yine çözülmez ise, erkek ve kadının 

ailesinden bir kişi hakem olur.Bu da yetmez ise döver.Arkadaşından aldığı  borcu 

parası  olduğu  halde ödemeyen   birini de dövmenin bir günahı yoktur.                                         

-Tabii ki ,haksızlık  yapan  erkek ise  kadın da  dövme haricinde  diğer  yolları 

deneyebilir.Eğer gücü yetiyorsa kocasını dövebilir.Tüm  bu  yollar fayda  vermez ise  

kadın,  kocasını  boşayabilir. Evlenirken  kadının  kocasından,  kendisine  boşama  

hakkı  istemesi  gibi dine  sokulmak  istenen  bir  saçmalıkta  yoktur. Kendisine  

zulmedilen kadınlar  bu  ayetlerdeki  çabalar  sonuç  vermez  ise  kocasını  

boşayabilir. 

                                                      Nisa   suresi 

 

19-Ey  iman  edenler!Kadınlara  zorla  varis  olmanız  ve  onlar,apaçık  bir  fuhuş  

yapmadıkça  verdiklerinizden(mehir)  bir  kısmını  geri  almanız  için  onları  

sıkıştırmanız  size  helal  değildir.Onlarla  iyi  geçinin.Eğer  onlardan  hoşlanmazsanız  

dahi  ,ALLAH’ın  bu  evliliğinizde size  pek çok  hayırlar  vermesi   mümkündür. 

 

20-Bir  eşin  yerine (son çare olarak)  başka bir  eş  almak  isterseniz  ve eşinize de  

pek  çok  mal vermişseniz ,ondan  hiçbir  şey  geri  almayın.Hem  iftira  ederek ,hem 

de  apaçık  bir  günah  yüklenerek  verdiğinizi  geri  alır mısınız? 

 

21-Hem  birbirinize  o  derece  kaynaşmış  olduğunuz  ve  onlar  sizden  kesin  bir  

teminat  aldıkları  halde  ,verdiklerinizi  nasıl  geri  alırsınız? 

                                        

-Bunlar,  kadınların  haklarını  koruyan  ayetlerdir. Kadınların , önceden  sahip  

olduğu  malları  elinden  almak  veya mehirlerini  gasp ederek ,onlara  zorla  varis  

olmak  yasaktır.Kurana göre  erkek  evlenirken,  kadına  mehir  denen  bir  mal  

verir. 

Ancak, kadın  fuhuş  yapar  ve  boşanmalarda haksız  olursa  bu  mehirin bir  kısmını  

geri  verir. Mehri ,geri  almak  için  kadına  fuhuş  iftirası  atmak  ve  boşanmalarını  

sağlamak için  onlara  kötü  davranarak  sıkıştırmak da haramdır. 

Yıllarca beraber yaşadığı  halde,  kadının  zamanla fiziksel  görünümü  değiştiği yada 

fiziki görünümü bozulduğu  için  boşanmak  isteyen  birinin    ona iftiralar atması  en  

büyük  zulümdür. Boşanmak  son  çaredir. ALLAH  birden  fazla  evliliğe de  

boşanmaları  engellemek için  müsaade  etmiştir.Nisa-19.Ayet, hoşlanmasanız  dahi  

sabredin ve  evliliğinizi  yürütün, diye  yazıyor.Ancak,  ALLAH  bazılarının  bu  

emrini  dinlemeyeceklerini  bildiği  için, Nisa- 20.Ayet de,  kadına  verilen  malların  

iftiralarla geri  alınmasının  zulüm  olduğunu  yazıyor. 
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İstanbul  belediyesinde su işleri  müdürü olarak  çalışan  biri  karısını  boşayarak 

,yerine genç    sekreteriyle  evlenmişti. Eski karısı, televizyonlarda  yaptığı  

konuşmalarda,  yeniden  evlenmesi  için  kendisini  boşamasına  gerek  olmadığını  

kocasına  söylediğini açıklamıştı.Belli ki  kocasını  seviyordu.Ancak genç  sekreter  bu  

duruma  razı  olmamıştı.  

                                                 Tebagün  suresi 

 

14-Ey imân edenler! Şüphesiz ki, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar 

vardır. Onlardan sakının ve eğer affeder, kusurlarını görmezlikten gelir ve 

bağışlarsanız, şüphesiz ki ALLAH , çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 

 

-Bu  ayet  ALLAH’ın  evliliğin yürütülmesine  ve  aile huzuruna  çok  önem  verdiğini  

gösteriyor.Ancak  onlara karşı da  tedbirli  davranılmasını  da yazıyor.Mesela eşiniz  

size küstü.Yada  sesini  yükselterek  konuşuyor.Siz de  mukabele ederseniz  olaylar  

daha da  büyür.İnsanların kusurlarını  bağışlayanların da  ALLAH  günahlarını  

bağışlar. 

                                      KADINLARIN    ŞAHİTLİĞİ   

 

                                                   Bakara  suresi 

 

282-Ey  iman  edenler! Belirli  bir  vakte  kadar  birbirinize  borçlandığınız  zaman  

onu  yazın; aranızda  bir  katip  doğru  olarak  yazsın  ve  ALLAH’ın  kendisine 

öğrettiği  gibi  yazmaktan  çekinmesin; Borçlu  olanda  yazdırsın  ve  Rabbi  olan  

ALLAH’tan  korkup  borcundan  hiçbir  şey  eksiltmesin. Eğer  borçlu,  cahil,  akılca  

zayıf  veya  yazdırmaya  gücü  yetmeyen  biri  ise  velisi  doğru  olarak  yazdırsın. 

Erkeklerinizden  iki de  şahit  bulundurun. Eğer,  iki  erkek  olmazsa ,razı  olacağınız  

şahitlerden  bir  erkekle,  birinin  delalete düşmesi(unutması,  şaşırması)  diğerinin   

ona  hatırlatması  için  iki  kadın  yeter. Şahitler çağrılırlarsa, çekinmesinler. Küçük  

olsun,  büyük  olsun,  borcu  süresiyle  birlikte  yazmaya  üşenmeyin. Bu,  ALLAH  

katında  daha  adaletli,  şahitlik  için  daha  sağlam,  şüpheye  düşmemeniz  için daha  

sağlam  bir  yoldur. Ancak,  peşin  alış,  verişlerinizde yazmanıza  gerek  yoktur. Bu  

ödemelerde de  şahit  tutun. Katiplere  ve  şahitlere  (haksızlık için)  zarar  verilmesin. 

Eğer  zarar  verirseniz  bu  kendinize  dokunacak  bir günah  olur. ALLAH’tan  

korkun. ALLAH  size  öğretiyor. ALLAH  her  şeyi  hakkıyla bilendir. 

 

                                                    Nisa       suresi 

 

34-Erkekler,  kadınlar  üzerinde  idareci  ve  hakimdirler. Çünkü, birini  diğerinden 

üstün  yaratmıştır. Onlar, kadınları  mallarıyla  geçindirirler,  doyururlar. 

İyi  kadınlar,  itaat  eden, ALLAH  emrettiği  için iffetlerini  ve gizli  sırları  koruyan  

kadınlardır. Kadınlarınızın  itaatsiz  olanlarına, önce  nasihat  edin. Vazgeçmezlerse  

yataklarınızı  ayırın. Bu da fayda  etmez ise  onları  hafifçe dövün. Eğer  itaat 

ederlerse , artık  onları  incitmeyin. ALLAH  gerçekten  çok  yüce  ve  büyüktür. 
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-Bazıları,  Kuran  indiğinden  bu   yana, ayetlerin   kadınları  küçümsediğini  sandı. 

Ancak  bilim,  bunun  öyle  olmadığını  ispatladı. İnsan  beyni  iki  parçalıdır ve 

birbirine bağlıdır. Sağ  parça, hayal  kurma,  müzik, mucitlik, duygusallık gibi  

özelliklerden  sorumludur.  Kadınlar  beyinlerinin sağ  tarafını  daha çok  

kullandıkları  için erkeğe  göre,  fazla duygusaldırlar. 

Beynin  sol  tarafı  ise, matematik  işlemler, ayrıntılarla  ilgilenme, mantık  gibi  

özelliklere  sahiptir. Erkekler  beynin  bu  bölgesini  kadınlara göre   daha  çok  

kullanırlar. Böyle  oldukları  için de, ticari  faaliyetler  ve  ev  geçiminde  daha  

başarılıdırlar. Ancak,  istisnalar  kaideyi  bozmaz. Erkekler  fiziksel  güç  olarak  nasıl  

üstün  yaratıldılarsa, evlerini   geçindirme  yönüyle de kadınlardan  üstün  

yaratılmışlardır. Her  kurumun idarecisi  olduğu  gibi,  aile  kurumunun da  idarecisi  

erkektir  ve  evin  geçimi  ona  aittir.Kadının  çalışarak evi   geçindirme gibi bir  

sorumluluğu  yoktur.Ancak, kocasının hastalanarak çalışamaması  durumunda,  

erkeklerin olmadığı bir ortamda çalışabilir. Kadınlar erkeklere göre   daha  duygusal  

oldukları  için  şahitliklerde  ,haksızlık  yapan  tarafın  timsah  göz yaşlarına 

aldanarak    sorumluluklarını  unutup  delalete  düşebilir. Ama  iki  kadın  olursa 

haksız  taraf  kadınları    zor  kandırır. Ayetin  yazdığı  gibi,  biri  şaşıracak  olursa  

diğeri  ona  destek  olur. Erkekler,  matematik,  mantığı  daha iyi  kullandıkları  için  

olayları da,  kadınlara  göre  daha  iyi  değerlendirir. Tüm  bu  ayetlerin,  

zamanımızda  bilim  tarafından  ispatlanması  sebebiyle   ALLAH’a  ne  kadar  

şükretsek  azdır. 

 

                         DİNE  SOKULMAK  İSTENEN  HURAFELER 

 

-Dine  sokulmak  istenen  hurafelerin  başında  recm denen, zina yapan evli  erkek  ve  

kadının  taşlanarak  öldürülmesi  gelir. Ancak,  Kuranda  böyle  bir  ceza  içeren  hiç 

bir ayet  yoktur. Zinanın  cezası  sadece  Nur  suresi  2. Ayet’te yazılmıştır. 

 

                                                      Nur     suresi 

 

2-Zina  eden  kadın  ve  erkekten  her  birine  yüzer  değnek  vurun. Eğer  ALLAH’a  

ve  ahiret  gününe  iman  ediyorsanız,  ALLAH’ın  dini  hususunda  onlara  acıma  

duygusu  sizi  engellemesin. Onların  cezalarının  infazına  müminlerden  bir  

toplulukta  şahit  olsun. 

                                         

-Bir  diğer  hurafe ise heykellerin  ve  resimlerin put  yerine  konulmasıdır.Evde  

bulundurmak  ve  namaz  kılarken  üzerlerini  örtmemek de günah  değildir. Sadece,  

Peygamber  efendimiz  kendi  resim  ve  heykellerini  yasaklamıştır. Kendisi,  sevgide  

aşırıya  kaçılarak  putlaştırılmasını istememiştir. 

 

                                                      Sebe     suresi 

 

13-Cinler, onun  için(H.z Süleyman)    dilediği  her  şey, kaleler,  HEYKELLER,  

havuza  benzer  çanaklar  ve  sabit  kazanlar  yaparlardı. 
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-Ayna rabıtası ve    yatır  mezarlarını, türbeleri  istekler için  ziyaret  büyük bir  

hurafe ve şirktir. Tarikat  önderi,  mürşit  ve  hoca  efendilere  aşırı  sevgi  göstermek,  

onları  ALLAH’ın  yerin  koymak  yada ALLAH’a  yakınlaşmak  için  dua  etmek  

yerine  ayna rabıtası  yaparak  ölmüş  mürşidden nur almak  büyük  bir  şirktir. 

Eşyaları  uğurlu  sayarak,  onların  kendilerini  koruyacağını sanmak da  şirke  girer. 

Müslümanları  nazarlıklar ve  muskalar  değil,  ancak  ALLAH  korur. 

 

                                                  Tevbe   suresi 

 

31-Onlar,  ALLAH’ı  bırakıp  hahamlarını,  rahiplerini,  ve  Meryem  oğlu  Mesihi  

kendilerine  Rab  edinmişlerdir. Halbuki  onlar da  tek  bir  ilaha  ibadet  etmekten  

başka  bir  şeyle   emir olunmamışlardı. Zira   O’ndan başka  ilah  yoktur. O,  onların  

şirk  koştuklarından  münehzehtir. 

 

-Yazılı  bir  ayet  olmadığı  halde müziğe  dahi  haram  diyenler  çıkmıştır.Ancak  her  

güzel  şey  kötüye  de kullanılabilir.Metal  müzik  adı  altında yırtıcı  bir  sesle  

insanları  şiddete  ve  zinaya  teşvik  eden  müzikler  tabii ki  haramdır. 

Diğer bir önemli hurafe de Ebu  Hanifenin Müslüman olmayanlardan  faiz almanın  

günah olmadığı  fetvasıdır. 

Böyle bir hurafe  Bakara suresindeki(275-280)  faiz ayetlerine uymaz. Bu ayetler  

faizciliği  bir  insanlık  suçu  kabul  etmiştir.Eğer etmeseydi, bu  ayetlerde  Müslüman 

olmayanlardan  faiz  alınabileceğini  yazan bir ayet  olurdu.Sadece  samimi dost 

olmak yasaktır.Bunun  sebebi de ,onların  Müslümanları sevmemeleri  olarak 

Kuranda  açıklanmıştır.Bu  hurafe ,değiştirilmiş  olan  Tevrat  hükümlerine 

uygundur.Değiştirilmiş olan Tevrat ayetlerine  göre Yahudilerin birbirlerine  faizle 

borç  vermesi  günahtır.Ancak Yahudi olmayanlara faizle  borç vermek  günah  

değildir.Müslüman olmayanlara adaletsizlik yapılması da yasaktır. 

Dört  büyük    mezhebin  kurucularından  biri  olan   İmamı Azam Ebu  Hanife de 

Müslüman olmayanlardan faiz  alınmasının  günah  olmadığı  fetvasını  verir.Diğer üç  

mezhep  imamı ise  bunun  yanlış  bir  fetva  olduğunu  bildirir. 

Kuranın  bir  güzelliği de ,onun anlamını  okuyanların yanlış  fetvalar  vererek onu  

tahrif  etmek  isteyenleri bilmeleridir. 

Muska  yazdırıp  taşımak  ve  onun  kendini  koruyacağını  düşünmek de  şirktir. 

Uğur  taşımak,  türbelere  istekler  için  bez  bağlamak  da  böyledir. 

Bir  başka  hurafe de dinden  çıkanların  öldürülmeleridir. Ancak,  Kuranda bunu  

yazan  tek bir  ayet  dahi  yoktur. 

Önemli  hurafelerden biri de ayetlerdeki harflere sayılar  vererek ebced  hesabı denen 

bir hesapla  gelecekten  bilgi vermektir.Said Nursi tarafından bu hesapla gelecekten  

bazı bilgiler verilir.Hatta kıyametin 2129 yılında kopabileceğini yazar.Cin suresi-

25.Ayet  kıyamet  saatini Peygamber  Efendimizin dahi bilemeyeceğini yazar.Ebced 

hesapları  doğru değildir.Ancak doğru  kabul etsek dahi gelecekle ve kıyametin 

saatiyle uğraşmak dinen yasaktır ve  ALLAH’ın  gizli  sırlarından biridir.Hiç bir 

Müslüman bunlarla uğraşmaz.Cin suresi-25.Ayet bu durumu çok açık ve net yazar. 
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Kadınların  Cuma  namazından  muaf  tutulmaları da  büyük  hurafelerden  biridir. 

Oysa  kadınlar  Peygamber  Efendimiz  zamanında kadınlar  Cuma  namazı  

kılıyorlardı. 

Cuma  suresinin  9.  Ayeti de ,kadın ve  erkek  ayırımı  yapmadan  herkesi  Cuma  

namazına  çağırır. 

 

                                                 Bakara  suresi 

 

186-Kullarım  sana  benden  sorarlarsa,  ben,  şüphesiz,  onlara  yakınım. 

Bana  dua  edenin,  dua  ettiği  zaman  duasını  kabul  ederim;  o  halde,  onlarda  

benim  davetimi  kabul  etsinler  ve  bana  inansınlar. Umulur ki  doğru  yolu  

bulurlar. 

                                                 Cin  suresi 

 

25-De ki: “Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azap) yakın mı, yoksa Rabbim 

onun için uzun bir süre mi koymuştur?” 

 İÇKİ,  KUMAR,  PUTLAR  VE  ASTROLOJİ(FALCILIK)   BÜYÜK        

GÜNAHLARDANDIR                                                  

 

                                                  Maide   suresi 

 

90-Ey  iman  edenler! İçki,  kumar,  dikili  taşlar(putlar)  ve  fal  okları  şeytan  işleri  

pisliktir. Onlardan  kaçının ki  kurtuluşa  eresiniz. 

 

91-Şeytan,  içki  ve  kumarla  aranıza  düşmanlık  ve  kin  sokmak,  sizi  ALLAH’tan  

uzaklaştırmak  ister. Artık  vaz  geçtiniz  değil mi? 

 

                                                   Neml     suresi 

 

65-Göklerde  ve  yerde  gaybı   ALLAH’tan  başka  bilen  yoktur. 

    Ne  zaman  diriltileceklerini(Ahret  günü)  bilmezler. 

 

-İçkinin  kötülüğünü,  trafik  kazalarından,  birbirlerini  yaralayıp  öldürenlerden 

dolayı  herkes görüyor. Kumarı  anlatmaya  dahi  gerek  duymuyorum. Ama  

günümüzde  moda  olan  kahve  falları,  iskambil  kağıtları  ve astroloji  denen 

uydurma  işlerle  insanların çoğunun neden  uğraştığını  anlamakta  güçlük  

çekiyorum.Neml  suresi-65.Ayet  bu  duruma  son  noktayı  koymuş. 

Kuranın  indiği  dönemde de Araplarda  fal  oklarına göre işleri düzenlemek  

modaydı. 

Günümüzde  falcılık ve  astroloji  ,  insanları  dolandırarak  paralarını  almak  için  

meslek  haline  getirildi. Akıllı  insanlar,  tövbe ederek  bunları bırakmalı. 

Bazı  insanlar  o kadar  gaflet  içinde ki,  hala  putlara  tapıyorlar. Hintlilerin , 

Japonların  bir çok Tanrıları  var. 

 

 



163 

 

                                                       Araf  suresi 

 

188-ALLAH'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan (hiç bir şeye) 

malik değilim. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım 

ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir 

müjde vericiden başkası değilim." 

 

                                                       Lokman  suresi 

 

34-Kıyamet hakkındaki bilgi, ancak ALLAH’ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, 

rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse 

nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz ALLAH, her şeyi bilendir. Her şeyden 

haberdardır. 

                                                        Felak  suresi 

 

1 - De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 

 

2 - Yarattığı şeylerin şerrinden, 

 

3 - Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 

 

4 - Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, 

 

5 - Ve hased(kıskandığı)   ettiği zaman hasetçinin şerrinden. 

 

Bu namazlarda okunan bir  suredir.Anlamını ezberleyerek, Arapçasını okurken 

manası da akıldan  geçirilmeli.Lebid adında bir  Yahudi Peygamber  efendimizin saç 

tellerine düğümler  atarak bu düğümlere üflemiştir.Büyü sonrası Peygamber  

efendimiz  hastalanmıştır. Ancak, ALLAH  kendisine yapılan büyüyü haber  vermiş 

ve bu  sureyi  indirmiştir. Karı ,kocanın arasını  açacak  büyülerin  dahi  olduğu  

Bakara suresi-102 Ayet  yazıyor. 

Bir  Müslüman bunlarla uğraşıyorsa  büyük  bir  günah  işlemiş  olur. 

 

                                 EVRENDEKİ   HASSAS   ÖLÇÜ(AYAR) 

 

                                                     Talak    suresi 

 

3-Ve  onu  hiç  hesap  etmediği  bir  yerden  rızıklandırır. Kim ALLAH’a tevekkül  

ederse O, ona  yeter. Şüphesiz  ALLAH ,hükmünü  yerine  getirendir. 

ALLAH  her  şey  için bir  ölçü  koymuştur.  

 

                                                       Rad   suresi 

 

8-ALLAH, her  dişinin  neye  hamile  olduğunu  ve  rahimlerin  neyi  eksiltip  neyi  

artırdığını  bilir.O’nun  katında  her  şeyin  muayyen  bir  ölçüsü  vardır. 
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-Bilim,  bize  evrendeki  her  şeyin   hassas  ölçülerde  yaratıldığını  ispatlamıştır. 

Bunun  en  güzel  misali  büyük  patlamadır.Evrenin  ilk yaratılışı  sırasında  evrene  

saçılan  atom altı  parçacıklar  o kadar   hassas bir hızla evrene saçılmışlardır ki,  eğer  

bu atom altı parçacıklar sahip oldukları hızdan  milyar kere milyar daha  az veya çok 

bir  hızla evrene saçılmış olsaydılar,  evren  ya içine  tekrar  çökecek yada bu  atom 

altı parçacıklar  evrene dağılarak evreni  oluşturmayacaklardı. 

Dünyanın güneşe olan  mesafesi olan 150 milyon km.’de hassas bir ölçüdür. Eğer bu 

mesafenin daha uzak veya yakın olması durumunda dünya ya çok soğuk ,yada çok  

sıcak  olacaktı.Hatta, Güneş sisteminin samanyolundak ki  yeri de hassas  

ölçülerdedir.Güneş  sistemi,  samanyolunun  merkezine biraz  daha yakın olsaydı, 

yoğun radyasyon  nedeniyle  dünyada  yaşam  olmazdı.4,5 milyar  yıl  önce  dünyaya  

çarparak,  Ay’ın ve  dünyanın  demir  çekirdeğinin  oluşmasını  sağlayan Theia  

gezegeni de  dünya ya çok  hassas  ölçülerde  çarptı. Eğer daha  farklı  açıdan ve  

hızdan  çarpmış  olsaydı, her iki  gezegen de  ya  parçalanacak  yada  çarpışmadan 

hasarlı  çıkarak  yollarına  devam  edecekti. Yani,  Ay ve  dünyanın  demir  çekirdeği  

oluşamayacaktı.Bu  hassas ölçüler atomların ağırlıklarında, atmosferdeki oksijen gazı 

oranında, yani aklınıza ne geliyorsa her yerde mevcuttur.Ancak etrafımıza 

baktığımızda bazı  olaylarda düzensizliklerin olduğunu  sanıyoruz.Bazı  insanlar 

sakat doğuyor.Suçsuz  bildiğimiz çocuklar ölüyor.Büyük bir  gelir adaletsizliği 

var.Yani  bazı  şeylerde  düzenden çok  karmaşalar gözüküyor.Ama bunları  biz 

karmaşa olarak  görüyoruz.Böyle olaylarda dahi bilmediğimiz düzenler  

vardır.Aslında  böyle olayları Hz. Musa da karmaşa olarak görmüştü.Ancak bizim  

karmaşa olarak gördüğümüz olaylarda da bir düzen ve mantık olduğunu Kehf 

suresinde ALLAH  çok  güzel açıklamış. Ayetler ,Hz. Musa, yardımcısı  ve Hızır’ın 

yolculukları sırasında olan olayları anlatır. 

  

                                                      Kehf           suresi 

 

65-Orada ,katımızdan kendisine bir  rahmet verdiğimiz  ve  bir  ilim  öğrettiğimiz  

kullarımızdan  birini(Hızır)  bulmuşlardı. 

 

66-Musa ona  şöyle  demişti:’’Sana tam olarak  öğretilenlerden bana da öğretmen  

için seninle beraber olabilir miyim?’’ 

 

67-O  da demişti ki:’’Şu  bir  gerçektir ki  sen,  benimle  bulunmaya asla  

sabredemezsin’’. 

 

68-‘’Zaten  bilginle  kavrayamadığın  bir  şeye nasıl  sabredeceksin’’? 

 

69-Musa ise şöyle  demişti:’’Beni  inşallah sabreden bir  kimse olarak  

göreceksin.Senin  hiçbir  emrine  karşı  gelmeyeceğim. 

 

70-O da  demişti ki:’’O halde  eğer  benimle  geleceksen,  ben hakkında  bir şey  

anlatmadıkça ,sen  ondan  bana  hiçbir şey  sormayacaksın’’. 
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71-Beraberce  yola  koyulmuşlardı.Nihayet  gemiye  bindikleri  zaman o kul  gemiyi  

delmiş, Musa da ona  ‘’gemi  halkını  suda boğmak  için mi  onu  deldin?Kötü  bir  iş 

yaptın’’ demişti. 

 

72-O  da  demişti ki:’’ Benimle  birlikte  bulunmaya sabredemeyeceksin,  diye 

söylememiş miydim’’? 

 

73- Musa da  şöyle  demişti:Unuttuğum  şeyden  dolayı  beni  suçlama ;şu  işimden  

dolayı  bana  güçlük  yükleme’’. 

 

74-Yollarına devam  etmişlerdi.Nihayet  bir  oğlan  çocuğuna  rastladıkları  zaman 

kul(Hızır)  onu  öldürmüştü.Musa  demişti ki:’’Bir  nefsin  karşılığı  olmaksızın onu  

öldürdün mü?Gerçekten  kötü bir iş  yaptın’’. 

 

75-O da  demişti ki:’’Sana  söylememiş mi  idim ,benimle  beraber  olmaya  

sabredemezsin  diye’’? 

 

76-Musa  ona  şöyle  demişti:’’Bundan  sonra  sana  herhangi  bir şey  soracak  

olursam, benimle  arkadaşlık  etme. Benim  tarafımdan  mazur  sayılırsın.’’ 

 

77-Yine  yollarına  devam  etmişlerdi.Nihayet  bir  kasaba  halkına  geldikleri  zaman  

,onlardan  yiyecek  istemişler.onlar ise  bundan  kaçınmışlardı.Bu  sırada  orada  

yıkılmaya  yüz  tutmuş  bir  duvar  bulmuşlardı ki ,o  kul onu  hemen  

doğrultuvermişti. 

Musa ona  şöyle  demişti:’’Eğer  dileseydin  buna  karşılık  bir  ücret  alırdın’’. 

 

78-O ise demişti ki:’’İşte bu  itiraz ,benimle  senin  ayrılma sebebidir. 

Şimdi  sana ,sabredemediğin  şeylerin  iç yüzünü açıklayacağım. 

 

79-‘’Önce  o  gemi  ,denizde  çalışan  birtakım  yoksullarındı.Onu  kusurlu  yapmak  

istedim;zira  arkalarında bir  hükümdar  vardı ki, bütün  gemileri  zorla  alıyordu’’. 

 

80-‘’Çocuğa  gelince, anası ve babası  mümin  kişiydiler.Çocuğun  onları  isyana ve 

küfre  sürüklemesinden  korktuk’’. 

 

81-‘’İstedik ki,Rableri  onlara din  ve  iman  yönünden  daha  hayırlısını  ve  

merhametçe  onlara  daha  yakınını  versin.’’ 

 

82-‘’Duvar  ise  ,şehirdeki  iki  yetim  çocuğa  aitti  ve  altında  onlara  ait  bir  hazine  

vardı.Babaları  Salih bir kişiydi .Rabbin  istedi ki ,çocuklar  büluğ çağına  erişsinler 

ve  Rabbinden  bir  rahmet  olarak  hazineleri  çıkarsınlar.Ben  bunları  kendiliğinden  

yapmış  değilim.İşte  senin  sabredemediğin  şeylerin  açıklaması bu. 
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                                          SEÇİLMİŞ       İNSANLAR 

 

-Seçilmiş insanlar  kimlerdir?Başta peygamberler olmak üzere ,evliyalar     ,dahiler, 

bestekarlar, sanatkarlar ALLAH   tarafından  seçilmiş insanlardır. Kendisine 

inanmayan insanlara  dahi  ALLAH ,ressamlık , bestekarlık gibi özel  yetenekler 

verebilir.Bu  insanlar yeteneklerinin  bir  kısmını yaşarken gösterseler  de bir  kısmı 

da   uyku sırasında ALLAH  tarafından  verilir. Çünkü  bilinçaltı  dediğimiz  ruh  

bilinci  uyku  sırasında açılır  ve  bu  bilince bazı  bilgiler  ALLAH  tarafından  

öğretilir.Bunun  en iyi  misali  Peygamber Efendimizdir.Ayetlerinin  bir  kısmı  melek  

Cebrail  tarafından  getirilmiştir.Ama  bir  kısmı da  uyku  sırasında Peygamber  

Efendimize ,ALLAH  tarafından  verilmiştir. Bestekarların  çoğu da en güzel  

bestelerini  uyku  sırasında  yaptıklarını  söylerler.Seçilmiş  insanlardan biri de 1877-

1945  yılları  arasında  Amerika da  yaşayan Edgar  Cayce’dir. Kendisinin  tıp  bilgisi  

olmamasına  rağmen  tedavisi  mümkün  olmayan  hastalıkları  tedavi  eder.Dertlerini  

anlatan hastalar için  derin  bir  uykuya  yatar.Uyandıktan  sonra  çare  bulunamayan 

hastalıkları  dahi  tedavi eder. Çünkü  bilgiler  ALLAH  tarafından  ruh  bilincine  

verilmiştir.Bunun için  para  dahi almaz.  Bunları  doktor  gözetiminde  ve  çok  

sayıda  kişinin  önünde  yapar.Hatta  bazı  tedavilere  doktorlar  itiraz  ederek, bu  

tedavi  sonucunda  hastanın  ölebileceğini  söylerler. Ancak  başka bir  tedavi  

olmadığı  içinde   kabullenmek  zorunda  kalırlar.Maalesef bir  başka  grup seçilmiş  

insanlar  olan  peygamberleri de,  hala çoğu  insan  anlamıyor, bilgisizlikleri  sebebiyle  

onların  yalancılar  yada  deliler  olduklarını  zannediyorlar. 

 

                                                    Sad    suresi 

 

45-Kuvvetli sezme gücü olan   kullarımız, İbrahim, İshak ve  Yakup’u da hatırla. 

 

46-Biz, onları  daima  Ahret  yurdunu  hatırlama  özellikleri sebebiyle içten bağlı  

kimseler  olarak  kılmıştık. 

 

47-Onlar, bizim  katımızda  şüphesiz  hayırlı, seçilmiş  kimselerdendiler. 

 

48-Keza  İsmaili,  Elyasayı, ve Zülküf’ü  de  hatırla.Hepsi de hayırlı  kişilerdendiler. 

 

                                                    CİNLER 

 

-İnsan yaratılmadan önce ,dünyada cin denilen enerjiden yaratılmış zeki varlıklar 

hüküm sürüyordu.Kuran, enerjinin ne olduğunu bilmeyen eski insanlara,onu  nüfuz 

edici dumansız ateş olarak tarif ediyor.Maddenin içine nüfuz edebilen(girebilen)  ve 

insan gözüyle görülmeyen enerji çeşitleri mevcuttur.Örneğin nötrinolar denen ve 

güneşten gelen bir enerji çeşidi maddenin içinden yani duvarlardan dağlardan hatta 

dünyanın içinden geçerek yoluna devam eder. 

İnsan gözü her enerji çeşidini  göremez, insan kulağı da her sesi duyamaz .Mor ötesi 

denen bir enerji çeşidini insan göremez ama arılar ve  bazı böcekler  mor ötesi ışınları 

çok iyi görür.İnsan gözü 740-440 nano metre arasındaki  dalga boyunda olan 
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enerjileri görebilir.İnsan kulağı da 20-20000 Hertz arasındaki sesleri 

işitebilir.Cinlerin yaratıldığı enerjinin dalga boyu da bu sınırlar dışında olduğundan 

cinleri de göremeyiz.Mikroplar ve virüslerin de olduğu 300 yıl önce söylense çok az 

kişi inanırdı.Ama şimdi onları mikroskoplarla görebiliyoruz. Cinler de ,insanlar gibi 

değişik düşünce yapılarına, gruplara ,milletlere ayrılır. İçlerinde Müslüman, 

Hıristiyan , Budist dinlere mensup olan hatta dinsiz olanları vardır. 

Benim rüya boyutunda gördüğüm cinlerin boyları yaklaşık 1,3 m. cıvarındaydı.7-8 

kişilik bir gruptu.Başlarına ucu yukarı kıvrık bezden külahlar takıyorlardı.Arapların 

giydiği gibi tek parça ayaklarına kadar bacaklarını örten  elbiseler 

giymişlerdi.Hepsinin kırlaşmış sakalları vardı.Yüzleri insan yüzüne benziyordu.Bana 

görünmüş olmaktan pek hoşlanmamış olacaklar ki, hepsi de bana çok sert ve dik 

bakıyorlardı.Yüzlerinde en küçük bir tebessüm ifadesi dahi yoktu. Ortalarında olan 

cinin kıyafeti de diğerleri  gibi olduğu  halde,   padişahları olduğunu 

biliyordum.Yanlarında ,boyları kadar bir ateş yanıyordu.İnsanlardan çok önce  

yaratıldıkları için teknolojileri insanlardan üstün.Ufo, uçan daire denilen gizemli  

hava   araçlarının da cinlerin uzay gemileri  olması  ihtimaller  dahilinde. 

 

                                               Hicr    suresi 

 

26-İnsanı balçıktan, şekil verilmiş çamurdan yarattık. 

 

27-Cinleri ise dumansız, nüfuz edici  ateşten yarattık. 

 

                                              Rahman  suresi 

 

14-İnsanı kurumuş  balçıktan yarattık. 

 

15-Cinleri de dumanı olmayan halis ateşten(enerjiden)  yarattık. 

 

                                             Zariyat   suresi 

 

56-Ben cinleri ve insanları     ancak  bana  kulluk etsinler diye yarattım. 

 

                                              Cin   suresi 

 

14-‘’İçimizden  Müslüman olanlarda vardır,haktan ayrılanlarda vardır,Fakat kimler 

Müslüman olursa hak yola yönelmiş olurlar.’’ 

 

15-‘’Haktan ayrılanlar ise cehenneme odun olurlar. 

 

6-Bir de bazı insanlar, cinlerden  bazılarına  sığınırlar da  onların  azgınlıklarını  

artırırlar. 

 

-Sihirbazlar  bazı  sihirlerini  cinleri  kullanarak  yaparlar.Sihir  dinen  caiz  değildir.  
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Yani  asıl  sihri yapan  cinlerdir. Bu durum  Cinlerin öğünmelerine ve  şımarmalarına 

yol açar. Onları  kullanan  sihirbazlara  zulüm dahi  yaparlar. 

İnsanlar, sihirbazların yaptıklarına hayret  edebilirler.Ancak  hiçbir  sihirbaz, 

Kurandan  önce, evrenin yoktan  yaratıldığını, mizanın  gökten indirildiğini,  gökte 

dünyayı koruyan bir tavan olduğunu  söylememiştir. 

 

            ANNE ,  BABA  HAKKI    VE    LOKMAN’DAN    NASİHATLAR 

 

                                                Lokman    suresi 

 

12-ALLAH’ a  şükretsin, diye   Lokmana hikmet  vermiştik. Zira  kim  şükrederse,  

kendisi  için  şükretmiş  olur. Kim de  küfrederse,  elbette  ALLAH  onun  şükründen  

müstağnidir; hamd olunmaya  layıktır. 

 

13-Lokman  oğluna  nasihat  ederek  demişti ki :’’Ey  oğulcuğum! ALLAH’a  sakın  

ortak  koşma;  zira  ortak  koşma  en  büyük  zulümdür. 

 

14-Biz  insana,  ana  ve  babasına  iyi  davranmasını  tavsiye  etmişizdir. 

 Anası onu  karnında,  giderek  artan  bir  güçlükle  taşımıştır. Memeden  ayrılması  

iki  yılda  olur. Bu  itibarla  insana’’ Bana ve  ana, babana şükret. Dönüş  banadır’’ 

diye  tavsiye  etmişizdir. 

 

15-Eğer  annen ve  baban, hakkında  bilgin  olmayan  bir  şeyi  bana  ortak  koşman  

için  seni  zorlarlarsa,  onlara  itaat  etme. Dünya  işlerinde  onlara  iyi  davran. Bana  

yönelen  kimsenin  yoluna  uy; dönüşünüz  ancak  banadır. O zaman  yaptıklarınızı  

size  haber  vereceğim. 

 

16-Ey   oğulcuğum! Yaptığın  şey  bir  hardal  tanesi  ağırlığında da  olsa, ister  bir  

kaya  içinde  bulunsun, ister  gökte  veya  yerin derinliklerinde olsun, ALLAH onu 

bulup  getirir. Şüphesiz  ALLAH  latiftir; her  şeyden  haberdardır. 

 

17-Ey  oğulcuğum! Namazı  dosdoğru  kıl; iyiliği  emret; kötülükten  menet; başına  

gelenlere de  sabret. Bunlar  azmedilmesi  gereken  işlerdendir. 

 

18-Büyüklenerek  yüzünü   insanlardan  çevirme. Yeryüzünde  böbürlenerek  yürüme 

. Muhakkak ki  ALLAH ,  kendini  beğenip  övünen  hiç  kimseyi  sevmez. 

 

19-Yürüyüşünde  mutedil  ol; konuşurken  sesini de kıs;  zira  seslerin  en  çirkini  

eşeklerin  sesidir. 
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                              ALLAH      TUZAKLARI     BOZUYOR 

 

                                              Al-i  imran   suresi 

 

54-(Hz.  İsaya)Tuzak kurdular, ALLAH da tuzaklarını  bozdu. ALLAH tuzak 

bozanların  en üstünüdür. 

                                                 Enfal  suresi 

 

17 - Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin ALLAH öldürdü. Attığın zaman da sen 

atmadın, lâkin ALLAH  attı. Bu da müminlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. 

ALLAH işitendir, bilendir. 

 

18 - Gördünüz ya, ALLAH, inkarcıların  kurduğu tuzağı işte böyle bozar. 

 

                                                  Hud  suresi 

 

55 - "O'ndan başka herşeyden uzağım, artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı 

kurun, sonra hiç bekletmeyin. 

 

56 - "Ben muhakkak ki, hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan ALLAH'a 

dayanmaktayım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, idaresi ve yönetimi O'nun elinde 

olmasın. Benim Rabbim, hiç şüphe yok ki, doğru yoldadır." 

 

                                                   Nahl  suresi 

 

26 - Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat ALLAH  onların binalarını 

temelinden sarstı, çatı tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara farkedemedikleri 

bir yönden geldi. 

 

                                                   Neml  suresi 

 

48 - O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik 

tarafına hiç yanaşmıyorlardı. 

 

49 - ALLAH'a and içerek birbirlerine şöyle dediler: "Gece ona ve ailesine baskın 

yapalım; sonra da velisine, 'Biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki 

doğru söylüyoruz' diyelim." 

 

50 - Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların 

tuzaklarını  bozduk. 

 

-Birilerine  haksız  yere  tuzaklar  kuranların  tuzaklarını  ALLAH  daima  bozmuş  

yada  tuzaklarını  hayra  çevirmiştir.Karun’dan bile daha zengin olan ALLAH ve  

insanlık düşmanı olan küresel  sermayenin tuzaklarını da  ALLAH  bozacaktır.Bu  
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durum  ALLAH’ın  kanunudur.Bir  Müslümanın  asla  yapmayacağı  büyük  

günahlardandır. 

Kardeşleri,  Hz.  Yusuf’a  kıskandıkları  için  tuzak  kurmuşlar  ve  onu  kuyuya  

atmışlardır.Ancak  ALLAH,  onların  bu  tuzaklarını  hayra  çevirmiş  ve bu  sayede  

Hz.  Yusuf  Mısır ülkesine  maliye  bakanı  olmuştur. 

 

                                                 Yusuf  suresi 

 

1 - Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir. 

 

2 - Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik. 

 

3 - Sana bu Kur'ân'ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek 

şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. 

 

4 - Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada onbir 

yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm." 

 

5 - (Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir 

tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır." 

 

6 - "Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden bilgiler öğretecek. 

Bundan önce ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi, nimetini hem sana, hem 

de Yakup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki, Rabbin alîmdir, hakîmdir." 

 

7 - Andolsun ki, Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak âyetler vardır. 

 

8 - Hani demişlerdi ki: "Yusuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgili, 

biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu, babamız belli ki, çok açık bir yanılgı 

içindedir." 

 

9 - "Yusuf'u öldürün, ya da bir yere atın ki, babanızın yüzü (sevgisi) size kalsın, sonra 

yine salih bir kavim olursunuz." 

 

10 - İçlerinden bir söz sahibi şöyle dedi: "Yusuf'u öldürmeyin, bir kuyunun dibine 

bırakın da ordan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle 

yapın." 

 

11 - Dediler ki: "Ey babamız! Sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun? Halbuki biz 

onun iyiliğini istiyoruz." 

 

12 - "Yarın onu bizimle beraber gönder de gezsin, oynasın. Kesinlikle biz onu 

koruruz." 

 



171 

 

13 - Babaları dedi ki: "Onu götürmeniz beni üzer, korkarım ki onu kurt yer de sizin 

haberiniz bile olmaz." 

 

14 - Dediler ki: "Vallahi biz böyle güçlü kuvvetli bir topluluk iken, buna rağmen onu 

kurt yerse, o zaman biz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olmuş oluruz." 

 

15 - Nihayet kardeşleri, Yusuf'u alıp götürdüler ve kuyunun dibine bırakmaya 

topluca karar verdiler. Biz de ona şöyle vahyettik: "Andolsun ki, sen onlara ilerde hiç 

beklemedikleri bir sırada bu yaptıklarını haber vereceksin". 

 

16 - Ve yatsı vakti, ağlayarak babalarına geldiler. 

 

17 - Dediler ki: "Ey babamız! Biz gittik, aramızda yarış yapıyorduk. Yusuf'u da 

eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de baktık ki, onu kurt yemiş. şu anda biz doğru da 

söylesek, yine de sen bize inanacak değilsin." 

 

18 - Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Babaları dedi ki: 

"Hayır, nefisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırtmış. Artık bana güzel bir sabır 

gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak ALLAHdır." 

 

19 - Daha sonra bir kafile gelmiş, sucularını da göndermişlerdi. Vardı, kovasını 

kuyuya saldı, "Müjde hey, müjde! İşte bir çocuk!" dedi. Ve onu satılık bir mal olarak 

gizleyip korudular. ALLAH  ise onların ne yapacaklarını biliyordu. 

 

20 - Ve onu düşük bir değerle birkaç dirheme sattılar. Ona fazla önem vermemişlerdi. 

 

21 - Onu satın alan Mısırlı, eşine dedi ki: "Buna güzel bak. Bize faydalı olabilir, ya da 

evlat ediniriz." Yusuf'u böylece oraya yerleştirdik. Ona rüyaların tabirini de öğrettik. 

ALLAH  emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 

 

22 - O, tam erginlik çağına gelince, kendisine ilim ve hüküm verdik. İşte biz, güzel iş 

yapanları böyle mükafatlandırırız. 
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             BU  DÜNYADA   BİR  GARİP  YOLCU  GİBİ  YAŞAYANLAR 

 

                                                Lokman   suresi 

 

34- Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca ALLAH katındadır. O, 

yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç 

kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ALLAH  hakkıyla bilendir, (her şeyden) 

hakkıyla haberdar olandır. 

 

                                                      Nur  suresi 

 

37-Öyle erler vardır ki onları ne ticâret, ne alım satım, ALLAH'ı anmaktan ve namaz 

kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden 

korkar onlar. 

                                                       Hadid  suresi 

 

20-Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir oyalanma, bir süs, aranızda övünme ve 

malları ve çocukları artırma yarışıdır. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği bitki 

çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur ve sen onu sapsarı görürsün. Sonra da çer çöp 

oluverir. Ahirette ise şiddetli bir azap ve ALLAH  tarafından bir bağışlama ve 

hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanma meta'ından başka bir şey değildir. 

 

-Öyle  erler  vardır ki,  bu  dünyada  bir  garip  yolcu  yada  misafir  gibi  yaşarlar.Bu  

dünyadan  her an   ayrılabileceklerini ve  buranın  fani  bir  dünya, bir  gecelik bir  

rüya  olduğunu  çok  iyi  bilirler.Vatanları  için  şehit  olurlar.Zengin  dahi  olsalar  bu  

dünyanın  haram  zevklerine  dalmazlar  ve  ALLAH’ı  anmaktan  vazgeçmezler. 

Bu  sebepten onlar  ALLAH’ı  severler,  ALLAH’ta  onları. 
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                     TÜM   MÜSLÜMANLAR  CENNETE  GİDECEK Mİ? 

 

-İnsan  suresinin  22. Ayeti  ve  İsra  suresinin  19.Ayeti,  cennetin  gayretle,  

çalışmayla  kazanılacağını  açıkça  yazmış. Hiç  çaba  sarf etmeden  sadece  

ALLAH’ın  merhametini  umarak ALLAH’tan cenneti  ummak    yüzsüzlük  olur. 

Büyük  günahlardan  kaçınarak ve  ALLAH’ın  razı  olduğu  işleri  yapmakla cennet  

kazanılır. Şimdi  bir  insan  düşünün ki,  ailesini  sevdiğini  söylüyor,  ama  evini  

ihmal  ediyor,  evin   geçimine  özen  göstermiyor. Bu  kişinin  ailesini  sevdiğini  

söylemesinin  önemi  var mıdır? Enam  suresi  158. Ayet  , imanıyla  bir  hayır  

kazanmamış,  yani  cenneti  kazanmak  için  çalışmamış  kişinin  iman  etmesinin,  ona  

cenneti  kazandırmayacağını açıkça  yazmış.Bu iki anahtarı olmayan Müslüman dahi 

olsa Cennete giremez.Hz. Adem’in  oğullarından olan Habil ve Kabil ile ilgili  ayetler 

bu durumu çok iyi izah  etmiş.Her ikisi de ALLAH’a  inanıyor ve kurban 

kesiyor.Ancak Kabil’in kıskançlık, zalimlik gibi kötü huyları var.Bu kötü  huyları 

sebebiyle  ALLAH  kurbanını kabul etmiyor.Kardeşi  Habil’i kıskandığı için 

öldürüyor.Büyük günahlarını bırakmayan Müslüman , şefaatçilerin hayır duasını 

almamış ise  Cennete gitmesi  mümkün değil.Cennette  bir  makam  daha  vardır ki,  

orada  Cennet  nimetlerinin  daha  üstünü  vardır.Bu  makam Cennetin  en  üst  

makamıdır.Adı  Makamı  Mahmut,  yani  övülen  makamdır.Orada,  ALLAH  sevgisi  

yada  zikir  denilen  derin  bir  zevk  alemi  vardır.Hiçbir  zevk,  o  zevkten  daha  

üstün  değildir.Diğer  Cennetlerdeki  bütün  nimetlerden  daha  üstündür.Oraya  

öncelikle  Peygamber  efendimiz  ve  herkesi  geçenler  girerler. 

 

                                                  Enam  suresi  

 

158-Yoksa onlar, meleklerin kendilerine görünmesini yahut (bizzat) Rabbinin veya 

O'ndan bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? (Ama) Rabbinin (kesin) 

işaretlerinin ortaya çıkacağı gün iman etmenin, daha önce inanmamış yahut inandığı 

halde bir hayır yapmamış olan kimseye İMANININ HİÇBİR  YARARI  OLMAZ. De 

ki: “Bekleyin (öyleyse ahiret gününü), biz de bekliyoruz!” 

 

                                                  Bakara  suresi 

 

27 - Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban 

sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul 

edilmeyen, ötekine):" Seni öldüreceğim" demişti. Diğeri ise şöyle demişti: "ALLAH, 

yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder". 

 

28 - "ALLAH'a yemin ederim ki, sen beni öldürmek için bana el uzatsan da, ben seni 

öldürmek için sana el uzatacak değilim, ben âlemlerin Rabb'i olan ALLAH'tan 

korkarım. 

 

29 - "Ben isterim ki sen, benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip ateş 

halkından olasın! Zalimlerin cezası budur". 
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                                                     Buruc   suresi 

 

11-İnanan  ve  iyi  işler  yapanlar  içinde,  (ağaçların) altlarından  ırmaklar  akan  

cennetler  vardır.İşte  büyük  kurtuluş  budur. 

 

                                                      Araf           suresi 

 

35-Ey  adem oğulları! Size  içinizden   peygamberler  gelip  ayetlerimi  

anlattıklarında,  kim  ALLAH’tan  korkar  ve  kendini  düzeltirse,  işte  onlar  için 

korku  ve  üzülme  yoktur. 

 

                                                     Fatır   suresi 

 

35-‘’Lutfundan  bizi  durulacak  bir  yurda   koydu. 

Burada  bize  yorgunluk  ve  can  sıkıntısı   gelmeyecektir. 

 

                                                     Nebe    suresi 

 

35-Orada  ne  bir  boş  söz  işitirler,  nede  bir  yalan. 

 

                                                     Zuhruf   suresi 

 

71-Onların  etrafında  yiyecek  ve  içecekler,  altın  tepsiler  ve  kadehler içinde  

dolaştırılır. Orada,  canlarının  çektiği  ve  gözlerinin  hoşlandığı  her şey  vardır. 

Orada  ebedi  kalacaksınız. 

 

                                                     Rum   suresi 

 

15-Şimdi   iman  edip  salih  ameller   yapmış  olanlara  gelince,  onlar  bahçe içinde  

neşelenirler. 

 

                                                    Rad   suresi 

 

20-ALLAH’ın  ahdini  yerine  getirenler  ve  (yaptıkları)   andlaşmayı  bozmayanlar; 

 

21-ALLAH’ın  birleştirilmesini  emrettiğini(akrabalık, karı ve koca, ortaklık, 

komşuluk  bağları)  birleştirenler,  Rablerinden  korkanlar  ve  kötü  hesaptan  

çekinenler. 

 

22-Rableri  için  sabredenler,  namazı  dosdoğru  kılanlar,  kendilerine  

verdiklerimizden  verenler  ve  kötülüğü  iyilikle  defedenler; işte  ahiret  yurdunda  

en  güzel  akıbet  bunlar  içindir. 
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                                                  İbrahim   suresi 

 

23-İman  edenler  ve  salih  ameller  işleyenler,  Rabbinin  izniyle,  içinde  daimi  

kalacakları,  altından(ağaçların)  ırmaklar  akan  cennetlere  sokulurlar. 

Orada  temelli  kalırlar. 

 

                                                     Fecr    suresi 

 

27-Ey  tatmin  olmuş  nefis! 

 

28-Sen   O’ndan razı,  O’da  senden  razı  olarak 

 

29-Haydi  gir  (iyi)kullarımın  arasına 

 

30-Gir   cennetime 

 

 

                                                 İnsan  suresi 

 

19-Etraflarında  ölümsüz  genç  hizmetçiler  dolaşır; onları  gördüğün  zaman  

saçılmış  inciler  sanırsın. 

 

20-Zaten  cennette  nereye  baksan  bir  nimet  ve  büyük  bir  mülk  görürsün. 

 

21-Üzerinde,  yeşil  ipekten  ince  ve  kalın  elbiseler  vardır. Gümüşten  bilezikler  

takınmışlardır. Rableri  onlara  tertemiz  bir  içki  içirir. 

 

22-Onlara  denilir ki:’’ İşte  bu  sizin  mükafatınızdır. Dünyada ki  gayretleriniz  

şükre  değer  bulunmuştur. 

 

                                                   İsra  suresi 

 

19- Kim de âhireti ister ve inanmış olarak ona lâyık bir çabayla çalışırsa, işte 

öylelerinin çabaları karşılık görür. 

 

                                                     Nisa  suresi 

 

122 - İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, 

orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, ALLAH'ın gerçek vaadidir. ALLAH'dan daha 

doğru sözlü kim olabilir? 

 

123 - (İş), ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kötülük 

yapan, o yüzden cezalandırılır. O, kendisine ALLAH'tan başka ne bir dost, ne de bir 

yardımcı bulabilir. 
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124 - Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar 

cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. 

 

                                                    İsra  suresi 

 

79-Gecenin bir kısmından uyanarak, sana(Peygamber Efendimiz)  mahsus bir artı 

değer/nâfile olmak üzere, namaz kıl! Böylece Rabbinin seni, övülmüş bir 

makama(Makamı  mahmutta ki, zikir  makamı)  ulaştırması umulur. 

 

 

-Cennete  ilk defa  girenler  bazı  ummadıkları  kişileri Cennette  görünce  hayret  

ederler.Ancak  aşağıda  yazılı  Yusuf  suresi-92.Ayeti  hatırlarlar. 

 

                                                    Yusuf  suresi 

 

92-Bunun üzerine Yûsuf, “Bugün size kınamak yok, ALLAH  sizi bağışlar. O, 

merhamet edenlerin en merhametlisidir” dedi. 

 

                         CEHENNEME   GİREN  BİR  DAHA  ÇIKAMAZ 

 

-Bu dünyada işlenen suçların küçük bir bölümü cezalandırılıyor. Ancak hiç kimsenin 

günahından kaçması mümkün değil.Yaptığı iyi ve kötü şeylerin hepsi kıyamet günü 

günah ve sevapların tartıldığı adalet  terazileri kurulduğunda ortaya çıkacak.Ancak,  

Tanrıya inanıp  dinlere  inanamayan  deistler  cehenneme de  inanmazlar.Din 

karşıtlarının en çok karşı çıktıkları, ahirette yargılanma ve Cehennem 

inancıdır.Çünkü bunlara insanlar inanmayınca günah  işlememeleri için bir sebepleri 

kalmaz.Sahte  din adamları da bu inançları dinden çıkarmak için büyük  çaba 

sarfederler.Bunca  tahrife  rağmen İncilde de  ahirette insanların yargılanacaklarını 

yazar.  Bu inancı  yok etmek için, Hıristiyan olan herkesin büyük günahlar dahi 

işleseler Cennete gideceğini savunan Protestan  mezhebi  kurulmuştur. 

Güya,  kötülük  işleyenleri  Tanrıları  zaten  bu  dünyada  musibetlerle  

cezalandırıyormuş.Evet, günahlarından vazgeçmeleri  için günahkarlara  musibetler 

verildiğini yazan Kuranda bir çok ayet vardır, ancak  günahlarından vaz geçmeyenler 

için de Cehennem  vardır.Milyonlarca insana işkence  yaptıran  ve  öldüren  

diktatörlere  bu  dünyada verilecek  olan  bir  ceza  biliyormusunuz?Böylelerinin  

Cehennemde acı  çekmeleri  mantıklı  değil mi? İncil de günahkarların 

yargılanacağını yazar.Bu yargılanmanın  sonucu da  malumdur.Ancak Protestan  

Hıristiyanlar İncilin bu  ayetine  rağmen bütün Hıristiyanların Cennete  gideceğine  

inanır. 

                                        (İncil) Matta 5.kısım-29 ayet 

 

Ve onlar  mezarlarından  çıkacaklar. 

İyilik yapanlar  yaşamak, kötülük yapanlarsa yargılanmak için  dirilecekler. 
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                                                 Meryem  suresi 

 

71-İçinizde  cehenneme  varmayacak  hiç kimse  yoktur. Bu  Rabbinin yapacağı  kesin  

bir  hükümdür. 

 

72-Sonra ALLAH’tan sakınanları  kurtarır, zalimleri  yüzüstü  bırakırız. 

 

-Cehenneme  varmak, girme anlamında  değildir. herkes Cehenneme varıp, onu  

görecek ama ALLAH’tan sakınanlar ,yani büyük  günahlardan kaçınarak iyi işler 

işleyenler  Cehennemden uzaklaşacaklardır.Büyük  evliya  Mevlana da ,Mesnevi 

isimli  kitabında da  böyle  yazmaktadır. 

 

                                                    Enbiya   suresi 

 

47-Kıyamet  günü  adalet terazileri  kuracağız.Böylece hiçbir nefis, hiçbir  şekilde 

haksızlığa uğramayacaktır. 

Ameli bir hardal tanesi  bile  olsa onu  getiririz.Biz iyi bir hesap  görücüyüz. 

 

 

                                                       Araf    suresi 

 

8-İşte  o  zaman  tartı  haktır.Kimlerin tartıları  ağır  çekerse ,işte  kurtuluşa  erenler 

onlardır. 

 

9-Kimlerin  tartıları  da hafif  gelirse,   ayetlerimizi umursamamış olmaları sebebiyle 

kendilerini  ziyana uğratmışlardır. 

 

                                                       Fatır   suresi 

 

36-İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, cehennem 

azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü 

böyle cezalandırırız. 

 

-Tartıları  hafif  gelenler, ALLAH’ı  inkar  etmemiş, ona ortak koşmamış ancak 

ayetleri hafife almış, büyük günahlar işlemiş, kul hakkı  yemiş, başta anne ,baba ve 

eşleri  ve  diğer duası  makbul Müslümanların yani  şefaatçilerin   hayır dualarını 

alamayarak ALLAH’ın affına  uğramamış  günahkarlardır. Bunlar işledikleri  

günahların  büyüklüğüne göre cehennemin  değişik katlarında ebedi  olarak  kalırlar. 

Bazıları,  günahkarların  zamanla  cehenneme  alışacağını ve  azaplarının  azalacağını  

düşünmüşlerdir.Ancak,  Fatır  suresi-36. Ayet  onların  azaplarının  azaltılmayacağını  

çok  açık  yazmıştır. 

 

                                                 Mu’minun   suresi 

 

102-Kimin  tartıları  ağır  basarsa  işte  kurtuluşa  erenler  onlardır. 
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103-Kiminde  tartıları  hafif  gelirse ,işte  ebedi  kalacakları  Cehennemde  kendilerine 

yazık  edenler  bunlardır. 

       

                                                  Bakara   suresi 

 

80-Demişlerdi ki:’’Sayılı  günler  dışında ,bize asla  ateş  dokunmayacaktır’’.Siz  

ALLAH  katından söz mü aldınız, zira  ALLAH  sözünden  dönmez? ALLAH’a  karşı  

bilmediğiniz bir  şey  mi  söylüyorsunuz? 

 

81-Hayır, kim günah kazanır da günahı çepeçevre kendini kuşatırsa(günahını 

alışkanlık haline getirirse)  ,işte  böyleleri  cehennem  ehlidir.Onlar  orada  ebedi  

kalacaklardır. 

 

82-İman edenler ve iyi  işler  yapanlarsa Cennet  ehlidirler ve orada ebedi  

kalacaklardır. 

 

                                                      Enam   suresi 

 

82-İman  edenler  ve  imanlarına zulüm(şirk ve büyük günah) bulaştırmayanlar, işte  

emniyet  onlar  içindir.Doğru yolu  bulanlar onlardır. 

 

158-Onlar, mutlaka  meleklerin  kendilerine  gelmesini yahut  Rabbinin gelmesini 

yahut Rabbinin  mucizelerini mi gelmesini  bekliyorlar? 

Rabbinin  mucizelerinin  bazısının  geldiği  gün, daha  önce  iman  etmemiş, yahut  

imanıyla hayır  kazanmamış  kimseye  imanı  fayda  vermez. 

Bekleyin, biz de  bekliyoruz. 

 

-Ayetler, iman kadar günahlardan kaçınarak iyi işler yapmanın da Cehennemden 

kurtuluş yolu  olacağını  açıkça  yazıyor. Yani,  büyük  günahlardan kaçınarak  iyi  

işler  yapmadan,  sadece  imanla  cennete  girmek  mümkün  olmuyor. 

 

                                                     Nisa     suresi 

 

116-ALLAH  kendisine ortak  koşulmasını  asla  affetmez.Bunun  dışındakileri ise 

,dilediği kimse(hayır  duası  alanlar ve  sadaka  verenler)   için  affeder. 

Her  kim  ALLAH’a  ortak  koşarsa büyük bir günaha girmiş  olur. 

 

29-Ey  iman edenler!Karşılıklı gönül  rızasına dayanan ticaret  malı  müstesna 

,malınızı  aranızda batıl  yollarla yemeyin  ve birbirinizi  öldürmeyin. Şüphe  yoktur 

ki ALLAH , size  karşı  çok  merhametlidir. 

 

30-Her kim  bunu  düşmanlık  ve  zulüm  maksadıyla yaparsa, onu  ateşe sokacağız. 

Bu da  ALLAH’a  göre  çok  kolaydır. 
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31-Eğer  yasaklandığınız büyük  günahlardan  kaçınırsanız, biz de sizin  küçük  

günahlarınızı(kusurlarınızı)   örter  ve  sizi  şerefli bir  makama  sokarız. 

  

-Büyük  günahları  işleyerek  tartıları  hafif  gelenler, şeytanın ALLAH’ın 

merhametiyle kandırdığı, ALLAH’ı  ve  ayetleri  inkar etmemiş , ancak  Enam suresi 

158.Ayetin  yazdığı gibi  imanıyla hayır kazanmamış  ve büyük günahlar işlemiş  zayıf 

imanlılardır.Araf suresi-9.Ayetin yazdığı gibi Kurandaki büyük günahları hafife 

almışlardır. ALLAH  çok  merhametlidir ama  merhametinin de bir  sınırı  vardır. 

Şeytan , ALLAH’ın  merhametinin  sınırsız  olduğunu  söyleyerek imanlıları  kandırır 

ve   onların  büyük  günahlar  işlemelerine  sebep  olur. Suçsuz  yere  adam  

öldürenlerin  ve  kul  hakkı  yiyenlerin  ister  imanlı ,ister imansız  olsun  ebedi  

cehennemlik  olduğunu Nisa suresi 30. Ayette açıkça yazmış. Ailesini sevdiğini  

söyleyen ama evine ekmek  getirmeyen ailesini aç bırakan bir babanın  sevgisinin 

hiçbir değerinin olmadığı  gibi, büyük  günahlar işleyerek  faydalı iyi  işler yapmayan 

birinin de ALLAH’a  inanmasının hiçbir değeri  yoktur .İman ve büyük  günahlardan  

kaçınmak  insanın  cehennemden  kurtulması  için gereken iki  temel  unsurdur. 

 

                                                     Fussilet  suresi 

 

17-Semud  kavmine  gelince,  onlara  doğru  yolu  gösterdik. Fakat  onlar  körlüğü,  

doğru  yola  tercih  ettiler. 

Kazandıkları  kötülük  sebebiyle  alçaltıcı  azabın  yıldırımı  onları  çarpıverdi. 

 

18-İman  edenleri  ve büyük  günahlardan  sakınanları  ise  kurtardık. 

 

19-O  gün(Ahiret günü)  ALLAH’ın   düşmanları  cehennem  ateşine  sürülmek  için  

hep  bir  araya  toplanır.  

                                                         Fatır   suresi 

 

5-Ey  insanlar!ALLAH’ın  vaadi şüphesiz  haktır.  

Dünya  hayatı  sizi  aldatmasın. Şeytan da ALLAH’ın  merhametine güvendirerek sizi 

aldatmasın. 

 

-Bir zamanlar ebedi olarak cehennemde bir insanın kalmasının çok ağır bir  ceza 

olduğunu düşünmüştüm. Ancak, televizyondaki bir belgeselde Amerikada ki en kötü 

10 suçlu anlatılıyordu.Bir tanesi seri katildi ve şeytana taptığı için mahkemede  eliyle 

şeytan işareti yapıyordu.Bir diğeri ise,tanımadığı  suçsuz insanları kaçırarak  dağ 

başında bir karavana götürüyor, günlerce ağır işkenceler yaptıktan sonra 

öldürüyordu.İşte o zaman bunların hak ettiği cezanın ebedi cehennem olduğunu 

düşündüm.Cehennem 7 kattır ve her  katın bir kapısı  vardır.Günahkarlar ,işledikleri 

günahın büyüklüğüne göre değişik katlarda azap görürler.Eğer mümkün olsa da 7. 

katta azap gören biri 1. katta azap görmeye başlasa çektiği azaba, azap dahi 

demez.Günahkarların her bir  katta değişik yiyecekleri  bulunur.Bazıları  ,zakkum 

ağacı, darı dikeni  ve  kanlı  irindir.ALLAH  biz  Müslümanları  oradan korusun. 
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                                                     Kehf  suresi 

 

103-Amelleri en çok heba olanları haber verelim mi? 

 

104-Güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı, ancak yaptıkları her şey boşa çıkmıştır. 

 

105-İşte onlar,Rablerinin  ayetlerini ve  O’na  kavuşmayı inkar  edenlerdir. 

Onlar için  kıyamet günü bir tartı da  yapmayacağız. 

 

106-İşte bu,  küfretmiş olmaları  ve  peygamberlerimi eğlenceye almaları nedeniyle 

,onların  cehennem  cezalarıdır. 

 

-İnkar edenlerden  bir grup vardır ki, ayetlere  hakaret  ederler,  alay ederler  ve  

ayetlerin  anlamlarını  saptırmak  için  medyada ayetlere  iftiralar  atarlar. 

Ancak  bunların  yaptıkları  bazı  iyi  işler de vardır.Bu işleri ahrette kendilerini  

kurtarmaz.Televizyonda okul  yaptıran çok  zengin bir iş adamını izlemiştim. 

Kendisi bu  okulu  hatırlanmak için yaptırdığını  söylüyordu.Yani açıkça 

kibirleniyordu.İşte  böylelerinin iyi işleri  boşa  gitmiştir. 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                Hicr  suresi 

 

43-Cehennem  o  azgınların  hepsinin buluşma yeridir. 

 

44-O’nun 7  kapısı  ,her kapının da gireceği bir  grubu  vardır. 

 

                                                İbrahim   suresi 

 

31-İman  eden  kullarıma  söyle: içinde  ne  fidyenin  nede  dostluğun  geçerli  

olmadığı  o  gün  gelmeden  önce,  namazı  dosdoğru  kılsınlar  ve  bizim  kendilerine  

rızık  olarak  verdiklerimizden  gizli  ve  açık versinler. 

 

                                                 Hud  suresi 

 

107-Onlar, Rabbinin  diledikleri  dışındakiler,   gökler  ve  yer(evren)  durdukça 

orada(Cehennemde)  ebedi  kalıcıdırlar. Rabbin  dilediğini  yapandır. 

 

108-Mutlu  olanlara  gelince,  onlar  da  cennete  olup,  Rabbinin diledikleri  dışında,  

gökler  ve  yer  durdukça  orada  ebedi  kalacaklardır. 

 

-Hud  suresi  107.  Ayet ilk okunduğunda bazı günahkarların  zamanla Cehennemden 

çıkacağı gibi anlaşılabiliyor.Ancak,   ‘’Rabbinin  diledikleri dışındakiler  cümlesi’’  

cehenneme  hiç  girmeyecek  olan  cennetlikleri   tanımlamaktadır. 

Hud  suresi-108.  Ayetteki  aynı  cümle ise cennete  hiç  girmeyecek  olan  

cehennemlikleri  tanımlamaktadır. Tüm  bu  ayetler,  cehenneme  giren  birinin  asla  

çıkamayacağını  gösteriyor.Said Nursi, cehennemliklerin zamanla azaba 
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alışacaklarını ve  azaplarının hafifleyeceğini  yazmış ancak  aşağıda yazılı  Ayet  

azabın azaltılmayacağını  yazıyor.Eğer internette küresel sermayenin yöneticilerinden 

olan, dünyada savaşlar çıkaran, bitkilerin genetik yapısını değiştiren kötülüğün 

babası  David Rockefeller’in  ve  dine sızarak dini tahrif etmeye çalışan Mason 

Cemaleddin Afgani’nin  resimlerine bakarsanız, aşağıda yazılı olan Araf suresi-46, 48 

Ayetleri daha iyi  anlarsınız. 

 

                                                     Al-i imran  suresi 

 

88-Onlar bu (lanetin) içinde ebedî kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azab 

hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. 

                                                  

                                                      Araf  suresi 

 

46 - Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A'raf üzerinde de, her 

iki taraftakileri  SİMALARINDAN  tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: 

"selâm olsun size" diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi 

arzu eden kimselerdir. 

 

48 - A'raftakiler YÜZLERİNDEN  tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler: "Ne 

topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız, size hiç bir yarar sağlamadı". 

 

                 ZİNADAN  VE  HARAM  ZEVKLERDEN  UZAK  DURMAK 

 

Zina  yapmaya  niyet  ettin.O bir,  kaç  saniye  haram  zevki  çok  arzuluyorsun.Peki 

her an  yaşadığın  zevklerin  farkında mısın?Mesela,  hiç  birkaç gün yürümediğin 

oldu mu? Yürümenin  nasıl  bir  zevk  olduğunu  biliyormusun?Ama,  benim  gibi  bel  

fıtığı  sebebiyle  üç gün  yürüyemeyenler,  yürümenin  nasıl büyük  bir  zevk  

olduğunu  çok  iyi  bilirler.İstersen,  10  dakika gözleri  bantla  ve  görmenin  ne kadar  

büyük  bir  zevk  olduğunu  anla.Daha  onlarca misal  var.Bu  büyük  zevklerden  

mahrum  kalman  an  meselesi.Bunlardan  mahrum  kalanlarında,  bir  zamanlar  

senin  gibi  sağlıklı  ve  mutlu  olduklarını da  unutma.Öyleyse, iyi  bir  tövbe  et  ve  

bu  haram  zevkten  uzak  dur.Çünkü  zinadan  uzak  durmayanlar,   Secde  suresi-21.   

Ayetine  göre  çok  acı  musibetlere  uğrarlar ve bu  dünyada da, ahirette de  

karşılığını  mutlaka  görürler. 

Türkiye’de, bir de genel ev sorunu var.Güya erkeklerin nefislerini körletip, diğer 

bayanlara takılmamaları için böyle fuhuş yuvalarına ihtiyaç varmış.Peki, oralara 

kimler gidiyor?Parası olan bazıları gidiyor.Olmayanlar için bu yalan bahane geçerli 

değil.Yani, fuhuşa zemin hazırlamak için uydurma  bir bahane.Dine ve Kuran’a 

tamamen ters.Bu bahaneye sığınıp genel evleri savunanlar da akrabalarının oralarda 

çalışmasını istemezler.Ama bundan daha da acı olanı, din adamlarının, müftülerin 

Müslümanların ve İslami medyanın bu konuda tek kelime etmemesi.Bunlara,  Suriye 

ve Irak’ta Müslümanların başına gelenler de ders olmuyor. 
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                                                    Nisa  suresi 

 

32-Zinaya asla  yaklaşmayın; çünkü  zina ,çok çirkin bir fiildir; kötü  bir yoldur. 

 

                                                    Secde  suresi 

 

21-Belki  günahlarından  dönerler  diye ant  olsun onlara büyük azaptan önce Dünya 

azabını  tattırırız. 

 

                                                   Mearic  suresi 

 

29 - Onlar ki ırzlarını korurlar. 

 

                                                     Furkan  suresi 

 

 68 - Yine onlar ki, ALLAH  ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, ALLAH'ın 

haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın 

cezasını) bulur. 

 

 69 - Kıyamet günü azabı kat, kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır. 

 

  70 - Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; ALLAH onların 

kötülüklerini iyiliklere çevirir. ALLAH  çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 

 

                                                   Naziat   suresi 

 

40-41-Kim Rabbinin azametinden korkar ve nefsini  kötü  arzulardan  alıkorsa  onun 

varacağı yer cennettir. 

 

-Doyduğu  halde  damak  zevki  için  tıka,  basa  yemek  yiyen  bir  Müslüman da  

olmamalı. Çünkü  Müslüman  oruç  tuttuğu  için  açlığın  ne  olduğunu  bilen  ve  

sabreden  kişidir. Bu  sabrını  oruç  sonrası  devam  ettirmeli  ve  az  yemelidir. Bilim,  

az  yemenin  ve  orucun  ömrü  uzattığını  ve  hastalıkları  azalttığını  ispatlamıştır. 

Aslında  Muhammed  suresi-12. Ayetten  bir çok  Müslümanın  haberi  yoktur. Çünkü  

Müslümanlar  Kuranın  anlamını  okumuyorlar Arapçasını  öğrenip,  anlamadan  

okuyorlar.. Etrafınızda  obez  Müslümanları da  görüyorsunuz. Bir  Müslüman   

aklını  kullanmalı. Önce  anlamını  okumalı. Müslüman  olmayanlar  dahi  Kuranın  

anlamını  okuyorlar. Ama,  Diyanet işlerinin  dahi,  iyi  bir  Kuran  tefsirinin  

olmadığı, bilimle  ilgili  ayetlerden  imam  ve  din  adamlarının  habersiz  olduğu,  

okullarda evrim  teorisini  yıkan  mitokondiriyal  d.n.a’nın, zinanın, büyük 

günahların   öğretilmediği  bir  ülkede  böyle  olmasını da  çok  görmemeli. Bu  eğitim  

sistemini  ALLAH  rızası  için  düzeltecek  birileri  yok mudur,  bu  ülkede? 
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                                                  Furkan  suresi 

 

43-Kendi  nefsini  ilah  edinen  kimseyi  gördün mü? O’na  sen mi  vekil  olacaksın? 

 

44-Yoksa  sen  onların  çoğunun  söz  dinleyip  akıl  ettiklerini mi  sanıyorsun? 

     Oysa  onlar  hayvanlar  gibidirler; hatta  tuttukları  yol  onlardan  daha  aşağıdır. 

                                                  Muhammed  suresi 

 

12-ALLAH,  iman  edenleri   ve  salih  ameller  işleyenleri   ırmaklar  akan  cennetlere  

sokar. İnkar  edenler  ise,  ancak  bu   dünya zevkleri  için  yaşarlar  ve  hayvanların  

yedikleri  gibi  yerler. Fakat  onların  asıl  meskenleri  ateştir. 

 

                                           HERKESİ         GEÇENLER 

 

-Vakıa  suresi-10.Ayette  yazan herkesi  geçenler,  kıyamet  sonrası  insanların  

dirilmesinden  sonra  toplanacak  üç  gruptan biridir. Peygamberler,  evliyalar  ve  

şehitler  bu  gruptandır. Bu  makam  çok  büyük  bir  makamdır. Bu  makamda  

bulunanlar ALLAH  tarafından zikir denen   derin bir   zevk  alemiyle(Makam-ı 

mahmut)  mükafatlandırılır.Cennetteki  diğer  nimetler böyle  bir zevkin  yanında 

sönük kalır.Makam-ı Mahmut’a  girmek çok  zor  bir  iştir.Ancak hiç olmazsa onun 

kapısından sızan ve ALLAH  sevgisi denilen o derin  zevkten  nasiplenmeyi çok 

isterdim. Hiç  bir  zevk,  bu  zevkten  daha  üstün  değildir. İyi  bir  makam  daha  

vardır. O  makam da  onların  arkadaşları  olmaktır. Ben  onların  hizmetkarı  olmayı  

tercih  ederdim. Ancak  onlar  kendi  işlerini  kendileri  yaparlar. İhtiyaçları  olsa da  

kimseden  bir  şey  istemezler. Onların  dostları  olup  nur  yüzlerini  seyretmek,  hayır  

dualarını  almak,   dini  bilgiler  edinmek de  iyi  bir  makamdır. Onları  sevenlere  

ALLAH  lütfetmiş,  yazdıkları  kitapları  günümüze  kadar  ulaştırmıştır. Şefik  Can  

tarafından  çevirisi  yapılan iki  ciltlik  Mevlana’nın  Mesnevisi  ve  Abdülkadir  

Geylani’nin  Fütuhul  Gayb  kitabı  bu  lütufların  bazılarıdır.İmam Gazali de  büyük 

bir din alimidir. Onların  kitaplarından  feyz  almak  onlarla  arkadaşlık  yapmak  

gibidir. Cennetlikler  ve  cehennemlikler ise  diğer  iki  gruptur.Bazı  tefsircilerin  

yazdığı  gibi, günah  ve  sevapları  eşit olduğu için cennete ve  cehenneme alınmayıp,  

araf  denen bir  yerde bekleyen  dördüncü  bir  grup da  yoktur. 

 

                                        Vakıa   suresi 

 

4-Yer  şiddetle  sarsılınca. 

5-Dağlar serpilince. 

6-Dağılıp toz  haline  gelince. 

7-O zaman sizler üç sınıf olursunuz. 

8-Meymenetliler ne mutludur(Cennetlikler). 

9-Meşemetliler ne  bahtsızdır.(Cehennemlikler.) 

10-Önde  olanlar(herkesi  geçenler)  onlar  öncüdürler. 

 

 



184 

 

                                                  Şura   suresi 

 

37-O iman edenler  büyük  günahlardan  ve  hayasızlıktan  kaçınırlar. 

Onlar  öfkelendikleri  zaman  kusurları  bağışlarlar. 

 

38-Rablerinin davetini  kabul edip  namazı  dosdoğru  kılarlar. 

     İşlerini  danışarak  yaparlar.Verdiğimiz  rızıklardan  ALLAH  yolunda  harcarlar. 

 

39-Zulüm  ve  saldırıya uğradıklarında birbirleriyle yardımlaşırlar. 

 

                                               Al-i  İmran  suresi 

 

134-(Cennetlik takva sahipleri)Bollukta ve  darlıkta ,ALLAH  yolunda sarfeden 

,kinlerini içlerinde  tutan  ve  insanların  kusurlarını  bağışlayanlardır. ALLAH  iyilik  

edenleri  sever. 

 

135-Çirkin  bir  kötülük  işlediklerinde ,ALLAH’ı  zikredip günahlarının  

bağışlanmasını  dilerler. 

Zaten  günahları  ALLAH’tan  başka  kim  bağışlar?Onlar  yaptıkları  kötü  işlerde  

bile, bile  direnmezler. 

 

136-İşte  böyle  olanların  mükafatları, Rableri tarafından  bağışlanmak  ve  altından  

ırmaklar  akan  daimi  kalacakları  cennetlerdir. 

Böyle  davrananların  mükafatları  ne güzeldir. 

 

                                                Zariyat   suresi 

 

17-Geceleyin  az  uyuyorlardı. 

 

18-Seherler de ise ALLAH’tan af  diliyorlardı. 

 

19-Mallarında isteyen için de,  yoksul için de  bir hak vardır. 

 

                                                İnsan    suresi 

 

6-O  kafur,bir  pınardır ki,  onu,  diledikleri  yere fışkırtıp  akıtan  ALLAH’ın  kulları  

içer. 

 

7-O  kullar  şiddeti her  yere  yayılmış olan  bir  günden  korkarak  verdikleri  sözü  

yerine  getirirler. 

 

8-Canları istemesine  rağmen,  yiyeceklerini  yoksula, yetime  ve  esire  yedirirler. 

 

9-Biz  sizi  sırf  ALLAH  rızası  için  doyuruyoruz. 

Sizden  bir  karşılık  ve  teşekkür  beklemiyoruz. 
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10-Çünkü  biz,suratların  asılacağı,zorlu bir  gün(kıyamet günü)  sebebiyle  

Rabbimizden korkarız. 

 

11-ALLAH’ta onları  o  günün  şerrinden  korur  ve  yüzlerine parlaklık,  kalplerine  

de  neşe verir. 

 

12-Sabretmiş  olmaları  nedeniyle onları,  cennetle ve ipekle  mükafatlandırır. 

 

13-Cennette sedirlere  yaslanmış  olarak   ne  yakıcı  güneş  görürler, nede dondurucu  

soğuk. 

                                                    Bakara  suresi 

 

177-İyilik  yüzlerinizi  doğuya ve  batıya  çevirmek  değildir. 

Fakat  iyilik, o kimselerin  iyiliğidir ki,  ALLAH’a ,  ahret gününe,meleklere kitaplara 

ve peygamberlere  iman  etmişlerdir. 

Mal  sevgilerine  rağmen  onu,  yakınlarına, yetimlere,  yolda  kalmışlara  ve  kölelerin  

kurtuluşuna  vermişlerdir.Namazı  dosdoğru  kılmış, zekatı  vermiş,  sözleştikleri  

zaman  sözlerini  yerine  getirmişlerdir. Zorda, darda  ve  savaşta  sabırlıdırlar. 

İşte  doğruyu  söyleyenler onlardır. Takva sahibi(Muttakiler)  olanlarda onlardır. 

 

273-Sadakalarınızı kendilerini  ALLAH yoluna adayıp da rızıklarını  kazanamayan 

fakirlere  verin. 

Bilmeyenler  ,iffetlerinden dolayı onları  zengin  sanır.Onları yüzlerinden tanırsın. 

Yüzsüzlük edip insanlardan  bir şey  istemezler. 

Sadaka olarak verdiğiniz her şeyi, ALLAH hakkıyla bilendir. 

 

Herkesi  geçenler büyük günahlardan kaçındıkları gibi bir de şunları yapıyor 

 

1-En büyük  musibetler  karşısında dahi ALLAH’a    şükrediyorlar  ve  sabrediyorlar. 

2-Önemli işlerini  yakınlarına danışarak  yapıyorlar. 

3-Haram  şeylere  bakmıyorlar.                                                                                          

4Zina,  alay, kıskançlık, hayasızlık  gibi her türlü büyük  günahlardan    uzak  

duruyorlar. 

5-Namazlarını huşu içinde  kılıp, seher vakti  ibadet  ediyorlar.                                       

6-Öfkelerini ALLAH  rızası için  yeniyorlar ve kendilerine  yapılan büyük  

kötülüklerden şikayet etmeyerek,   onları affedebiliyorlar. 

7-Günah işlediklerinde  hemen tövbe edip vazgeçiyorlar. 

8-İnsanların   kusurlarını affedip,  dedikodularını yapmıyorlar. 

9-Zulme  karşı birlik  oluyorlar. 

10-Muhtaç da olsalar, utandıkları için  kimseden  bir şey istemiyorlar. 

11-Darlıkta da sadaka  veriyorlar 

12-Öfkelenseler dahi kısık bir ses tonuyla yumuşak konuşuyorlar  ve  kalp   

kırmıyorlar. 

13-Canlarını  ve  mallarını  ALLAH  ve  vatanları  için  verebiliyorlar. 



186 

 

14-Onların, miras  gibi  sebeplerle  zengin olmaları  durumunda  sevinme  huyları da  

yoktur. 

 

    ALLAH  DEVLETLERİN  DEMOKRASİYLE  YÖNETİLMESİNİ  İSTİYOR. 

 

                                                      Şura   suresi 

 

38-Rablerinin  davetini  kabul  edip  namazı  dosdoğru  kılarlar. 

    İşlerini  danışarak  yaparlar. 

   Verdiğimiz  rızıklardan  ALLAH  yolunda  harcarlar. 

 

-Şura  suresi  38. Ayetteki,  ‘’İşlerini  danışarak  yaparlar’’ cümlesi  tam da 

demokrasiyi tanımlıyor. Çünkü,  demokrasi  bir  danışma  sistemidir. Önce  halka  

danışılarak  seçim  yapılır  ve  yöneticiler  belirlenir. Yöneticiler de  meclise  danışır. 

Gerçek  demokrasilerde,  milletvekilleri  oylarını  hür iradeleriyle  kullanır. 

Diktatörlükle  yönetilen  Suriye, Irak,  Libya  gibi  ülkelerde  halkın  nasıl birbiriyle  

savaştığını,  Müslümanların  nasıl  perişan  olduğu  görüldü. Herkes  bundan  ders  

almalı. Müslüman  ülkelerde  yaşayanlar,  ister Müslüman  olsun,  isterse  olmasın  

birbirlerinin  haklarına  saygı  göstermeli. Suriye  iç  savaşında  kazanan  var mı? 

Maide  suresinin  8.  Ayeti  bu  durumu  çok  güzel  açıklamış. 

 

                                                      Maide    suresi 

 

8-Ey  iman  edenler! ALLAH  için  hakkı   ayakta  tutan,  adaletle  şahitlik  yapan  

kimseler  olunuz. Bir  kavme  olan  düşmanlığınız  sizi  adil  davranmamaya  sevk  

etmesin. Adaletli  olun; zira  bu  takvaya  daha  yakındır. ALLAH’tan  korkun;  

şüphe  yoktur  ki  ALLAH,  yaptıklarınızdan  hakkıyla  haberdardır. 

  

                               KÖTÜLÜKLERİ   AFFEDENLER 

 

                                                 Şura    suresi 

 

40-Bir  kötülüğün  cezası, misliyle  kötülüktür. Fakat  kim  affeder ve  arayı  

düzeltirse, onun  mükafatı  ALLAH’a  aittir. O, zalim  olanları  hiç  sevmez. 

 

41-Her  kim  zulüm  gördükten  sonra  nefsini  müdafaa  edip  karşılığını   alırsa, 

böylelerine  bir  ceza  yoktur. 

 

42-Ceza,  ancak  insanlara  zulmeden ve  yeryüzünde  haksız  yere taşkınlık  

edenleredir. İşte  acı  azap  böyleleri  içindir. 

 

43-Fakat  sabreden  ve  bağışlayan kimse şükredilecek bir iş  yapmıştır. 
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                                                    Fussilet  suresi 

 

33-ALLAH’a  davet  eden, salih  amel  işleyen ve ‘’ben  müslümanım’’  diyen  

kimseden  daha güzel  sözlü  kim  vardır? 

 

34-İyilikle, kötülük  bir  değildir; kötülüğü  en  güzel  olanla  sav;işte  o  zaman, 

seninle  arasında  düşmanlık  bulunan  kimse, sanki  yakın  bir  dost  gibi  olur. 

 

34-Bu  haslete  ancak  sabredenler  kavuşturulur. 

 

35-Eğer  şeytandan  gelen  bir  vesvese  seni  dürtüklerse,  ALLAH’a  sığın;  zira  her 

şeyi  hakkıyla  işiten  ve  bilen  O’dur. 

 

                                                  Yusuf   suresi 

 

91-Onlar  ise  (Yusuf’a) şöyle  demişlerdi.’’ALLAH’a  yemin  ederiz  ki,  O  seni   bize  

üstün  kılmıştır. Biz  elbette  hatalıydık. 

 

92-Yusufta  şöyle  demişti:’’ Bu  gün  artık  sizi  suçlamanın  faydası  yok.ALLAH  

,sizi  bağışlasın. O, merhamet  edenlerin  en  merhametlisidir. 

 

97-Oğulları  ise  (babalarına)  demişlerdi ki:’’ Ey  babamız! Bizim  için  

günahlarımızın  bağışlanmasını  dile.Biz,  şüphesiz  hatalıydık. 

 

98-O da şöyle  demişti:’’ Sizin  için Rabbimden  af  dileyeceğim. Zira ,O  çok  

bağışlayandır,  çok  merhamet  edendir.’’ 

 

-ALLAH, kendilerine büyük  zulümler yapanların  karşılığını,  zulme uğrayanlarca   

verilebileceğini  yazıyor. Tabi ki ki  bu  cezaları  devlet de takip ediyor. Ancak  

devletin  verdiği  cezaları,  zulme  uğrayanlar  affedebilirler. Adam öldüren  birinin 

idam  cezasını, öldürülenin velisi bağışlayabilir. Bu  durum sadece  islam  hukukunda 

vardır. 

Bağışlamayı,  ALLAH övüyor.  Hz. Yusuf, kıskançlıkları  sebebiyle  kendisini kuyuya 

atan kardeşlerini  bağışlamıştır. Yine bir peygamber olan  babaları da , Yusuf’un  

hasretiyle yıllarca kendisini ağlatan oğullarını  bağışlamıştır. 

Hz. Yusuf,  melekler kadar  güzel bir oğlan  çocuğudur. Babası  onu  kardeşlerinden  

daha  çok  sever. Kıskançlık ateşiyle yanan  kardeşleri, onu  bir  kuyuya atarlar. 

Babalarına  kanlı  bir  gömlek  götürerek, Yusuf’u  kurtların  parçaladığını  söylerler. 

Hz.  Yusuf’u  bulan  kervancılar, onu  Mısırdaki  bir  zengine  satarlar. 

Ancak, Hz.  Yusuf büyüdüğü zaman,  zengin  adamın  karısı  onunla  ilişki  kurmak  

ister. Hz.  Yusuf,  kadından  kaçarken  Yusuf’un gömleğinin  arkasından çeken  kadın  

onun  gömleğini  yırtar. Ama  kadın,  iftira atarak  kendisine Yusuf’un  saldırdığını  

söyler. Hz.  Yusuf’un  gömleği  arkadan  yırtıldığı  için  suçsuz  olduğu  anlaşılır. 
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Karısının  suçlu  olduğunu  bilmesine  rağmen,  zengin  adam  durumu  gururuna  

yediremediği için  Yusuf’u  hapse attırır. Hz.  Yusuf’a  ALLAH  rüya  tabir  etmeyi  

öğretmiştir. Hapiste   arkadaşlarına yaptığı  rüya  tabirlerinin hepsi  gerçekleşir. 

Yusuf’un hapishane arkadaşı  hapisten  çıkarak Mısır  sarayında  görev  yapmaya  

başlar. O devrin  Mısır kralı olan firavun, rüyasında 7 sağlıklı semiz , 7 de zayıf sıska 

inek  görür. Semiz inekler,  sıska inekleri  yerler. 

Firavun  bu  rüyasını  etrafına  anlatarak  tabir  edilmesini  ister. Ancak,  rüyayı tabir  

eden  çıkmaz. İşte o  zaman  Hz.  Yusuf’un  hapishane  arkadaşı,  Hz.  Yusuf’u   

hatırlayarak  durumu  Firavuna iletir. Hz.  Yusuf,  hapishaneden  çıkarılarak  

Firavunun  rüyası  tabir  ettirilir. Rüya’ya  göre  Mısırda  7 yıl  bolluk,  bolluğun  

sonunda da  7  yıl  kıtlık  olacaktır. Bolluk  zamanı  ambarlar  ürünlerle  doldurulur. 

Böylece  kıtlık  zamanı  sıkıntıya  düşülmez. Firavun  bu  duruma  sevinerek,  Hz.  

Yusuf’u  Mısırın  ekonomisinin ve  maliyesinin  başına  geçirir. 

Kendisini  kuyuya atan  kardeşlerinin  yolu  günün  birinde  Mısır’a düşer. Kardeşleri 

önce  onu  tanımazlar ama  Hz.  Yusuf  onları  tanır. Kardeşleri ona  büyük  bir  

kötülük  yapmışlardır ama o kötülük  sayesinde de ,Hz.  Yusuf  Mısır’a günümüzün  

adıyla  maliye  bakanı  olmuştur.ALLAH inancını da  Mısır halkına tebliğ etmiştir.  

 

ALLAH’A  BORÇ  VERMEK  VE  HASTALIKLARI  SADAKAYLA  TEDAVİ  

ETMEK 

 

                                                    Muminun  suresi 

 

60- Rablerinin huzuruna varacaklarından kalbleri titreyerek verdiklerini , verenler. 

 

                                                     Hadid  suresi 

 

11-Kim  ALLAH’a  güzel  bir  borç  verirse  O,  kendisine  kat,  kat  fazlasını  öder. 

    Kendisine  ayrıca  verilecek  bir   mükafat da  vardır. 

                                  

                                                    Bakara   suresi 

 

245-ALLAH’a  güzel   bir   borç   verip  de  ALLAH’ın  onu  karşılığını  kat ,  kat  

artırarak  vereceği  kim   vardır? ALLAH,  hem  daraltır, hem  genişletir. 

O’ na   döndürüleceksiniz. 

 

-Böyle  bir  ayet  karşısında  duygulanmamak  mümkün  değil. Aynı  zamanda  bu  

ayet,  ALLAH’ın  ne kadar  merhametli  olduğunu  da  bize  gösteriyor. ALLAH,  

kendisi için verilen  sadakaları  ve  O’ nun  yolunda  yapılan  her  şeyi  borç  olarak  

kabul  ediyor. Borcun  karşılığını da  kat, kat  ödeyeceğini  açıklıyor. Herkesi  

geçenler, bu  ayetin  önemini  bildiklerinden  darlıkta da  sadaka  veriyorlar. 

İlmin  sadakası  ise,  bilmeyenleri   bilgilendirmektir. Sağlık  ve  sıhhatin  sadakası,  

adaletsizliğe  ve  haksızlığa  karşı  çıkmaktır. Eğer  bu  yolda  öldürülürse onların  

mükafatlarını  ALLAH  veriyor. Peki  inanmayan  bir insan  sırf  iyilik  yapmak  için  

iyilik    iyilik  yapar mı? Yapmaz. Ama,  karşılığını beklemek  için  yada  gösteriş  
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yapmak  için,  yapar.  İnsanlar    nankör olduklarını  bildikleri  için  birbirlerine  

karşı  kin  dolu. Ama,  Hilal  t.v’nin  sahibi  Mustafa  İslamoğlu  Bakara  suresindeki  

ayetleri  hiçe  sayarak  yapabileceğini  söylüyor ve  dine  ters olan  evrim  teorisini 

savunuyor.Bunlar da  yetmiyor,  Mevlana  gibi  evliyalara  dil  uzatıyor. 

Düşünebiliyor musunuz,  bu  kişi  medyasında Kuran  tefsiri  yapıyor.Daha da  acısı,  

böyle  çok  tefsirci  var. Müslümanlar,  böylelerine  karşı  çok  uyanık ve  bilgili  

olmalı. Yoksa  bir  Müslümanın  ahiretini  kaybetmesi  an meselesi. Müslüman   ancak  

ALLAH,  rızası  için  iyilik  yapar.  

 

                                                     Bakara   suresi 

 

261-Mallarını  ALLAH  yolunda  sarf edenlerin  durumu,  yedi  başak  bitiren  ve  her  

bir  başakta  yüz  tanesi  bulunan  bir  tanenin  durumu  gibidir. 

ALLAH,  dilediğine  kat, kat  verir ve  ALLAH,  ihsanı  bol,  her şeyi  hakkıyla  

bilendir. 

 

262-ALLAH  yolunda  mallarını  sarf edenler,  sonrada  sarf ettiklerini  başa  

kakmayanlar,  işte  onların, Rableri  katında  mükafatları   vardır. Onlara  korku  

yoktur  ve  mahzunda  olacak  değildirler. 

 

263-İyi  bir  söz  ve  bağışlanma,  arkasından  eziyet  gelen  bir  sadakadan  hayırlıdır. 

ALLAH,  müstağnidir,  Halimdir. 

 

264-Ey  iman  edenler! İnsanlara  gösteriş  olsun  diye  malını  sarf eden,   ALLAH’a  

ve  ahiret  gününe  inanmayan  kimse  gibi  sadakalarınızı  başa  kakarak boşa  

çıkarmayın. Böylelerinin  durumu,  üzerinde  biraz  toprak  bulunan  bir  kayanın  

durumu  gibidir ki,  ona  şiddetli  bir  yağmur  isabet  edince  toprak  kayayı  

çırılçıplak  bırakıverir. İşte  böyleleri  kazanç  olarak  hiçbir şey  elde  edemezler. 

ALLAH,  kafir  olanlara  hidayet  etmez. 

 

265-Mallarını,  ALLAH’ın   hoşnutluğunu  kazanmak  ve  içlerindeki  imanı  

sağlamlaştırmak  için  sarf edenlerin  durumu  ise,  bir  tepe  üzerindeki  bahçenin  

durumu  gibidir ki,  oraya  şiddetli  bir  yağmur  isabet  edince  meyvelerini  iki  kat  

verir; şiddetli  yağmur  isabet  etmezse de çisintisi  ona  yeter. 

ALLAH,  yaptıklarınızı   hakkıyla   görendir. 

 

266-İçinizden  biri, kendisine  ihtiyarlığında  bakmaya mecbur  çocukları  olduğu  

halde, içinde  ırmakları ,  meyveleri ,üzüm ve  hurma  bahçesinin  üzerine  ateşle  

karışık  bir kasırganın  gelmesini  ve  o  bahçesinin  yanmasını  ister mi? 

İşte  ALLAH,  düşünesiniz  diye  ayetlerini  böyle  açıklıyor.   

      

267-Ey  iman  edenler! Kazandıklarınız  ve  yerden  çıkardıklarınızın  iyilerinden  

verin. 

Gözü  kapalı  olmadıkça  alıcısı  olmayacağınız  malın  kötüsünü  sadaka  olarak  

vermeyin. Müstağnidir; hamd edilmeye asıl  layık  olan,  O’dur. 
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268-Şeytan  sizi  fakirlikle  korkutur  ve  size  cimriliği  emreder. 

ALLAH,  ise  günahtan  bağışlanma  ve   bolluk  vadediyor. 

ALLAH,  ihsanı  geniş  olan  ve  her şeyi  hakkıyla  bilendir. 

 

269-O,  hikmeti  (kanunlarına uyan)  dilediği  kimseye  verir; kime de  hikmet  

vermişse  pek  çok  hayır  vermiş  demektir. Akıl  sahiplerinden  başkası  bunu  

düşünmez. 

 

270-Nafaka  ve  adaktan  her  ne  vermiş  veya  adamışsanız,  ALLAH  muhakkak  

onu  bilir. Zalimlerin  hiç  yardımcıları  yoktur. 

 

271-Eğer  sadakaları  açıktan  verirseniz,  bu  iyidir; fakat  onu  gizli  verirseniz  sizin  

için  daha  iyidir. 

ALLAH,  bununla  günahlarınızdan  bir  kısmını  bağışlar. ALLAH  yaptıklarınızı 

bilendir. 

 

272-Onları  hidayete  erdirmek,  senin(Peygamberimizin)  üzerine  borç  değildir; 

fakat  ALLAH,  (kanunlarına  uyan)  dilediği  kimselere  hidayet  eder. 

Sadakalarınız  sizin  iyiliğiniz  içindir. Zaten  siz  yalnız  ALLAH’ın  rızasını  

kazanmak  için  sarf  edersiniz. Sadaka olarak  her  ne  vermişseniz,  haksızlık  

edilmeden karşılığı  size  verilecektir. 

 

273-Sadakalar,  kendilerini  ALLAH  yoluna  adamış,  rızıklarını  kazanamayan,  

utanıp istemedikleri  için,  bilmeyenlerin  zengin  sandığı,  senin de  simalarından  

tanıdığın  fakirler  içindir. Sadaka  olarak  verdiğiniz  her  şeyi  ALLAH,  hakkıyla  

bilendir. 

 

274-Gece  ve  gündüz,  gizli ve  açık  olarak  mallarından  sarf  edenler  var ya, işte  

onlar  için  Rableri  katında  mükafatları  vardır; onlara  korku  yoktur,  ve  mahzun 

da olmayacaklardır. 

 

                                             Münafikun   suresi 

 

10-Birinize  ölüm  gelip de :’’Rabbim,  beni  az  bir  süre  ertelensen de  sadaka  verip  

iyilerden  olsam!’’  demesinden  önce,  size  verdiğimiz  rızıktan  sadaka  verin. 

 

                                              Necm   suresi 

 

34 - Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni 

 

                                               Teğabun   suresi 

 

15-Mallarınız  ve  evlatlarınız  sizin  için  birer  denemedir. 

Büyük  mükafat da  ALLAH  katındadır. 
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16-Bundan  dolayı,  gücünüzün  yettiği  kadar  ALLAH’tan  sakının.Dinleyin,  itaat 

edin  ve  kendi  iyiliğiniz  için  ALLAH  yolunda  mal  sarfedin. 

Kim  nefsinin  cimriliğinden  korunursa,  işte  asıl  kurtuluşa  erenler  onlardır. 

 

17-Eğer,  ALLAH’a  güzel  bir  borç  verirseniz,  ALLAH  onu  size  kat, kat  yapar  

ve  sizi  bağışlar. 

ALLAH,  şükre  karşılık  verendir; ceza  vermekte de  aceleci  değildir. 

 

                                               Tevbe  suresi 

 

34 - Ey iman edenler, şurası bir gerçektir ki, yahudi hahamları ile hıristiyan 

rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve ALLAH yolundan 

saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları ALLAH  yolunda 

sarfetmeyenleri bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele! 

 

35 - O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla 

alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): "İşte bu kendi canınız için saklayıp 

biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!" 

denilecek. 

 

Sadaka  alanlar,  bu  dünyadaki  önemli  şefaatçilerden biridir.Diğer  şefaatçiler,  

anne  ve  baba, ortaklar ve  eşlerdir.Ancak,  hayır  duası  alanlar  inkar  ve  şirkten  

uzak  durmalıdır.Sadakaları  başa  kakmak  onları  boşa  çıkarır.Sadaka  verilen  

kimselerin  Müslüman,  ateist  yada  başka  bir  dinden  olmasına da  bakılmaz.Büyük  

evliya  Mevlana,  sadaka  vererek  hastalıkların  tedavi  edilebileceğini  söylüyor. 

 

                                                  Mücadele  suresi 

 

12-Ey iman edenler! Peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman, baş başa 

konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. 

Şâyet (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, bilin ki ALLAH  çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir. 

 

-Peygamberimizle baş,  başa  görüşmek  önemli  bir  görüşmedir.Bu ayet  bize önemli 

bir  görüşme  yapacağımız  zaman, görüşme öncesi  sadaka  verilmesini  tavsiye  

ediyor.Çünkü  böyle  yaparsak  görüşmelerimizden memnun  edici  sonuçlar  

çıkabilir.Sadakayı,  sınava,  mahkemeye  girme ve iş  baş vurusu yapma gibi  önemli 

durumlarda da verebiliriz. 
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                               MUHKEM  VE  MÜTEŞABİH  AYETLER 

 

-Kuranda  geçen   ayetlerin çok büyük  bir kısmının  tefsire  dahi  ihtiyacı  yoktur. 

Okuyan herkes manalarını  hemen  anlar. Tıpkı  sadaka  ayetlerinde(Bakara-261,274)  

olduğu  gibi. ALLAH,  bu  ayetlere muhkem ayetler ismini  verir. Bu  ayetleri  

okuyarak  uyanlar  hem  bu  dünyalarını,  hem de  ahiretleri  kurtarmıştır. Bir de  

müteşabih ayetler  vardır. Benzetme  ve  misallerle açıklanan  ayetlerdir. Çoğunluğu  

bilimle  ilgili  ayetlerdir. Yüz  yıl  evvel  müteşabih  olan  bu ayetlerin büyük kısmı   

günümüzde  bilim  sayesinde  muhkem  ayetler  haline  gelmişlerdir. O  devrin  

bilgisiyle  bilinmesi  mümkün  olmayan  bu  ayetler  sayesinde günümüzde  Kuranın  

ALLAH  kelamı  olduğu  anlaşılmıştır. Ancak,    daha  sırları  henüz  çözülmemiş, 

ama  zamanla  çözülecek  Dabbetül-arz gibi az sayıda ayet de  vardır. Kurandaki  bazı  

ayetler  yecüc  ve  mecüc isimli  iki  bozguncu  kavmin ,setlerinin  yıkılarak  savaş  

çıkaracaklarını  yazar. Günümüzde  bu  kavimlerin  kimler  olduğu  bilinmiyor. 

Kuran  karşıtları  asırlarca  müteşabih  ayetleri  kullanarak  Kuranın  uydurma  bir  

kitap  olduğunu  söylediler.Enam-101 ve Bakara-117  suresinde  evrenin  yoktan  

yaratıldığı  yazmasına rağmen, evrenin  ezelden  beri  var olduğunu  ve  ebediyete 

kadar da  var  olacağını,   söylediler. Enbiya  suresi  32. Ayette de   gökte  bir  tavan  

olduğunu  yazar. Benzetme  yapılarak  atmosfer  tavana  benzetilmiştir. Kalplerinde  

eğrilik  olanlar Kuran indiğinden  beri,  gökte  atmosfer, manyetik alan ve  Jüpiter  

gezegeniyle  korunan  bir  tavan  olmasına  rağmen, ‘’ biz  göğe  baktığımız  halde  hiç  

bir  tavan  görmüyoruz’’, dediler. Ama bilim günümüzde,  evrenin  bir  başlangıcı  

olduğunu ve  yoktan  yaratıldığını,  gökte de dünyayı göktaşlarına ve  zararlı  ışınlara  

karşı  koruyan bir  tavan  olduğunu  ispatladı. 

 

                                                     Enbiya    suresi 

 

32-Göğü  korunmakta   olan bir tavan  olarak  yarattık. Onlar  ise,  O’nun  

ayetlerinden  yüz  çeviriyorlar. 

 

                                                    Al-i imran  suresi 

 

7-Sana  bu  kitabı  indiren  O’dur. 

  Bu  kitabın  bir  kısım  ayetleri  kesin  anlamlı(muhkem)   olup,  bunlar  o’nun  

özünü  oluşturur. Diğer  kısmı da  anlamı  henüz  çözülememiş(müteşabih)  ayetlerdir. 

Kalplerinde  eğrilik  olanlar  fitne  çıkarmak  ve  keyfi  yorumlar  yapmak  için  

müteşabih  ayetlerin  peşine  düşerler. 

Oysa ,onların  anlamlarını  ancak  ALLAH  bilir. İlimde ileri  gidenlerse  ‘’Bu  kitaba 

inandık, o’nun  hepsi  ALLAH  katından  gelmiştir.’ ’derler. 

Bunları  ancak  akıl  sahipleri  düşünür. 

 

 

-Akıl  sahipleri,  anlamını  çözemedikleri  bir  ayeti  görünce  hemen  ümitsizliğe  

düşüp ‘’bu,  akla  uymuyor’’, demezler. Bilirler ki, anlamadıkları  o  ayetlerin  

mutlaka  anlamları  var. İnsanlara  önemli  bilgiler  veriyorlar. Benim de 
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anlamadığım  bazı  ayetler  oldu.Bunlardan biri,  Fussilet  suresi  11. Ayetti. Yedi  gök   

katını  yaratmak için  neden  hem  yere,  hem de  göğe  emir  veriyordu? Ayeti  

yüzlerce  kez  okumuştum  ama yere  neden  emir  verdiğini  anlamamıştım. 

Bakıyordum  ama  görmüyordum. Ancak,  günün  birinde  o  kördüğüm  birden  

çözüldü. Göğün  7. Katı  olan  manyetosferin  yaratılması için  dünyanın  demir  

çekirdeğinin  dönmesi  gerekiyordu. ALLAH,  Theia  gezegeninden  gelen  ve  henüz  

dönmeyen demir  çekirdeğin  dönmesi için  yere de  emir  veriyordu. Dünya ile 

Theia’nın çarpışması sonucunda iki  gezegen  birleşerek  yeni   bir  ağırlığa  ve  yer  

çekimine  sahip  olmuş, böylece  teraziler  kalibrasyon  edilmişti. Dünyadan  kopan  

bazı  parçalar da  birleşerek  Ay’ı  oluşturmuştu. Bilimle ilgili olan ve   o  devrin  

bilgisiyle  bilinmesi  mümkün  olmayan  bu  ayetlerin  sırları bilim tarafından  

çözüldü    ve  Kuranın  ALLAH  sözü  olduğunu  anlaşıldı. Şimdi  akıllı insanlar 

anlamını  çözemedikleri  yada  kabullenmekte  zorlandıkları başka  ayetler de   

görürlerse,  hemen ‘’ bunlar  akla uymuyor’’,diye  kestirip  atarlar mı,  yoksa    

ALLAH’ın  yazdıklarında  bir  hikmet  vadır mı,  derler?Bir  zamanların  müteşabih  

olan,  alay  ettikleri  ve  bilimce  ispatlanan  birkaç  ayeti  hatırlamak  için  tekrar  

yazdım. 

                                               Fussilet  suresi 

 

11-Sonra buhar(duman)  halinde göğe  yöneldi, ona yerküreye: İsteyerek 

veya istemeyerek gelin dedi. Onlarda isteyerek geldik ,dediler. 

 

12-Böylece onları iki günde  7 gökler(semavat)  olarak yarattı ve her göğe görevlerini 

bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle donattık ve koruduk. 

 

                                                 Şura   suresi 

 

17-ALLAH,  hak olarak  kitabı ve  mizanı(tartı)   indirdi. 

     Nereden  bileceksin, belki de o saat(kıyamet)   yakındır.       

 

                                                    ŞÜKRETMEK 

 

-ALLAH’a  inanan akıllı  bir  kişi  kendisine verilen  nimetler  için  kibirlenmez. 

Çünkü  bilir ki    verilen  nimetler de kendisinin  sınanması içindir. Kibirlendiği 

takdirde de  ALLAH’ın  onu  sevmeyeceğini  bilir. Kendisine verilen  hayırlara ve  

nimetlere  şükreder. Mevlana Mesnevi adlı kitabında, verilen nimetlerin   şükür 

kabında  saklanması gerektiğini  yazıyor. Demek ki o şükür kabı olmadan verilen 

nimetleri de  ALLAH elimizden hem geri  alıyor  hem de  bu dünyada ki sınavımızı 

kaybediyoruz. Ancak  şükür,  sadece  sözle  ‘’şükürler  olsun,  ALLAH’ım’’  demek  

değildir. Verilen  nimetlerden  başkalarını da  faydalandırmaktır. İlim  verilenin  

şükrü, o  ilimden  başkalarını  faydalandırmaktır. Gücün  ,  kuvvetin  ve  sağlığın  

şükrü,  zalimlerce  ezilen  zayıflara  yardım  etmek  ve  oruç  tutup,  namaz  kılmaktır. 

Evlatların  şükrü,  onlara  dini  anlatmak  iyi  bir  eğitim  vermektir. Lokman  

suresinde(12-19),  Lokman  oğluna  dini  nasihatler vererek,  ALLAH’a  olan  

şükrünün  gereğini  yapıyor. Malın  şükrü  ise, sadaka  vermektir. 
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                                                       Tebagun suresi 

 

17-Eğer   ALLAH’a  güzel  bir  borç  verirseniz,  ALLAH  onu  sizin  için  kat, kat  

yapar  ve  sizi  bağışlar. ALLAH,  şükre  karşılık  verendir;  ceza  vermekte de  aceleci  

değildir. 

                                                       İbrahim   suresi 

 

7-Rabbiniz de:’’ Eğer  şükrederseniz   (nimetimi)size  daha da  artıracağım; fakat  

küfrederseniz,  şüphesiz  azabım  çok  şiddetlidir’’, diye  bildirmişti. 

  

                                                       Enbiya   suresi 

 

35-Her  nefis  ölümü  tadacaktır.Bir  imtihan  olarak  sizi  hayır  ve  şerle 

deneriz.Sonunda  hepiniz  bize  döneceksiniz. 

 

                                                        Nisa  suresi 

 

36-Şüphesiz  ALLAH  öğünen  ve  kibirlenen  kimseyi  sevmez. 

  

                                                         Bakara   suresi 

 

152-Öyleyse  beni  anın ki,  ben de  sizi  anayım.Bana  şükredin ve  beni inkar  

etmeyin. 

 

                                                      Nisa    suresi 

 

147-Eğer  şükreder  ve  iman  ederseniz ALLAH  size  neden  azap  etsin?ALLAH  

şükredenlerin  mükafatlarını  veren  ve  her  şeyi  bilendir. 

 

                                                      Neml  suresi 

 

73-Şüphesiz  Rabbin  insanlara  karşı  lütuf  sahibidir;fakat  insanların  çoğu  

şükretmez. 

 

                                                     Mülk    suresi 

 

23-Sizi  yaratan, size  kulaklar, gözler  ve  gönüller   veren  O’dur. 

Ne  kadar   az   şükrediyorsunuz. 

 

                                                     Nahl    suresi 

 

113-Artık,  ALLAH’ın  size   verdiği  şeylerden helal ve  temiz  olarak yeyin. 

       Eğer  gerçekten ona ibadet  edecekseniz, ALLAH’ın  nimetlerine  şükredin. 
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                                                     Lokman   suresi 

 

12-ALLAH’a  şükretsin ,diye  Lokmana hikmet  vermiştik. 

Zira  kim  şükrederse,  kendisi  için  şükreder. 

Kim de  küfrederse, ALLAH onun şükründen  müstağnidir; hamd olunmaya layıktır. 

 

                                                     Nahl  suresi 

 

78-ALLAH  sizi  annelerinizin  karınlarından  hiç  bir  şey  bilmezken  çıkardı  ve  

belki  şükredersiniz  diye  size  kulaklar,  gözler  ve  kalpler  verdi. 

 

-Azalarının  ne  kadar  kıymetli  olduğunu, onları  kaybedenler  çok  iyi  bilir. Hiç  bir  

insan, onları,  tüm  dünyayı  da verseler,  satmaz. Demek  ki,  azaları  yerinde  olan  

bir  insan  zaten  çok  zengin  bir  insandır. Kör  birine,  bundan  sonra  sadece  kuru  

ekmek  yiyerek  su içeceksin  ama gözlerin de görecek,   deseler  hiç  düşünmeden  

kabul  eder. Ama,  azaları  yerinde  olan  en  fakir  insan  dahi  kuru  ekmek  yemiyor. 

Ancak  fakir  insanlar,   azaları  yerinde  olmayan  veya  kuru  ekmekle  su  içenler  

dahi  değildir. Fakir insanlar,   ALLAH’ı  görmek  istemeyen  ve kendisine  verilen  

nimetlere  şükretmeyerek  cenneti  kazanamamış  kişidir. Bu  fani  dünyada,  100 yıl 

yada 1000   yıl  fakir  yaşamanın, çile  çekmenin   sonu  cennet  olduktan  sonra  bir  

önemi   var mıdır? Ya da  binlerce yıl  zengin  yaşayarak cehenneme  gittikten  sonra  

zengin  olmanın ve  çok  yaşamanın  ne  önemi  vardır? 

 

                                                      Yunus   suresi 

 

24-Dünya  hayatının  durumu  gökten  indirdiğimiz  su  gibidir,  ki su  insanların  ve  

hayvanların  yediği  bitkilerin  yapısına  karışır. 

Nihayet  yer  yüzü  ziynetini  takınıp  süslendiği  ve  sahipleri de  onları  kendilerinin  

sandığı  sırada,  gece  veya  gündüz  emrimiz(afet)   gelirde sanki  dünkü  zenginlikler  

yokmuş  gibi onları  kökünden  biçilmiş  bir  hale  getiririz. 

Düşünen  bir  toplum  için  ayetlerimizi  böyle   açıklarız. 

 

-Ancak  Müslüman  asıl  ağrıları  ve musibetler  için  şükreder. Çünkü  onların  

günahlarından  vazgeçmesi ve  bu dünyanın  acıların dünyası olduğunu  anlaması  için  

verilen  hediyeler olduğunu   bilir. Bu  hediyelerin  şükrü  de  sabırdır. Bir  yerin  

şiddetle  sızlarken  bu  dünyadaki  gerçek  tek  mutluluğun  ağrısız  yaşamak  

olduğunu,  zenginliğin  ve  her  türlü  nimetin  boş  olduğunu  idrak  edersin.  Önceleri  

ALLAH’a  yaptığın  o  soğuk  dualar, sevdiğini  kaybettikten  sonra  gözyaşları  içinde  

yaptığın  kalpten  kopan  dualara  dönüşür. Bu  hediyeleri  ALLAH  Müslüman  

olmayanlara da  gönderir. Mevlana  diyor ki: İşte o  zaman  körlerin  mahallesinden  

müthiş  bir  feryat  kopar. Bu  feryat  kimi  körlerin  gözlerini açarak,  onları  

uyudukları  o  gaflet  uykusundan  uyandırır. 
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                                                     Şura   suresi 

 

30-Başınıza  gelen  musibetler  işlediğiniz  günahlar  sebebiyledir. ALLAH  çoğunu da  

affeder. 

 

                                      KURANDA  MİRAS  PAYLAŞMASI 

 

-Nisa suresinin  11.-  12. ve 176.  Ayetleri  miras  paylaştırma  oranlarını  yazar. Bu 

hisse oranlar  verilecek  malın  sınırlarını  belirler.Yani  bunlar, milimetrik  hisse  

oranları  değildir.Bu ayetlere  göre  ,miras  bırakanın  vasiyeti bu  hisse  oranlarından  

önce  önce gelir.Bu paylaştırma, ,vasiyet ve borç çıktıktan sonrasını kapsar.11.  ve  12.  

Ayetlerden  sonra  13.Ayet  şöyle  yazar. 

 

                                                       Nisa  suresi 

 

13-Bunlar ALLAH’ın  hudutlarıdır.Kim,  ALLAH’a  ve Peygamberlerine itaat  ederse 

,O da onu ,içinde  daimi  kalacağı ırmaklar akan cennetlere  sokar.Bu da  en büyük 

kurtuluştur. 

 

8-Akrabalar,  yetimler  ve  yoksullar,  taksim  sırasında  hazır  bulunduklarında  

mirastan  onları  rızıklandırın  ve  onlara  güzel  söz  söyleyin. 

 

                                                   Bakara  suresi 

 

180-İçinizden  birine  ölüm  yaklaştığında ,eğer  mal  bırakacaksa ,ALLAH’tan  

sakınanlara  bir  hak  olmak  üzere,anaya, babaya  ve  akrabaya,  bilinen  bir  şekilde  

vasiyette bulunsun. 

 

-Miras  bırakan , erkek  evladına kız  evladının 2 katına  kadar  mal 

bırakabilir.Ancak özel  durumlarda vasiyetle  bu oranı değiştirebilir.Misal  verirsek 

,miras  bırakanın erkek evladı  zengin veya çalışıyor ve  miras  bırakanın  üç  tane de 

evi  var.Kız evladının da geliri yok.Böyle durumlarda  vasiyetle erkeğe hiç mal da 

bırakmayabilir  veya   evlatlarından  bazılarını  hayırsız olmaları  sebebiyle  

mirasından  mahrum  bırakabilir.İslam hukukunda evlenirken, erkek eşine mehir 

denen ve boşanma durumunda kadını ekonomik yönden destekleyecek  yüklü 

miktarda bir mal verirdi.Ancak günümüzde mehir uygulanmıyor.Boşanmalarda 

verilen nafakalar da çok düşük.Anne ve babalar gelirleri olmayan kız çocuklarına 

vasiyetle erkekten  daha çok mal verebilir.  
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       ÖLDÜKTEN  SONRA  TEKRAR  BU  DÜNYADA  DİRİLTİLENLER 

 

                                               Ankebut  suresi 

 

2-İnsanlar,  iman  ettik  demekle,  hiç  sınanmadan hemen bırakılacaklarını mı  

sanıyorlar? 

 

3-Halbuki  biz,  kendilerinden  öncekileri de  sınamıştık. Sınayacaktır ki,  ALLAH  

doğruyu  söyleyenleri  ve  yalan  söyleyenleri  ortaya  çıkaracak. 

 

-Bu  dünyanın  bir  sınanma  ve  sınav  dünyası  olduğunu  Ankebut  suresi 2. Ve 3. 

Ayetler  açıkça yazmaktadır. Ancak  sınavlarda  bir de  süre  vardır. Bazıları ,  bu 

sınanma  süreleri  dolmadan  çocuk  veya  genç  yaşta  ölürler.Bazıları da, 

peygamberlerin  tebliği  ulaşmadan  ölür. 

İşte  böylelerine ALLAH,  bu  dünyada yeniden  can  yani  süre  verir.Bakara-243. 

Ayet  bu  durumu  çok  açık  yazar. 

 

                                                 Bakara   suresi 

 

243-Binlerce  olmalarına  rağmen,  ölümden   korkarak  ülkelerinden  çıkanları  

bilmez misin?  ALLAH   onlara ‘’ ölün’’  demiş,  sonra   yeniden  diriltmişti. 

ALLAH  şüphesiz  insanlara  karşı  lütuf ve  ihsan  sahibidir; fakat  insanların  çoğu  

şükretmezler. 

 

-Ancak,  uzun  ömürlerine ve peygamberlerin tebliği ulaşmasına rağmen  bu  sınavı  

kazanamayanların  yeniden  dirilmeleri  mümkün  değildir. Yeniden  bedenlenme  

istisna  durumlardır.Onlar, cehennemde  şöyle  seslenir. 

 

                                                   Mümin   suresi 

 

11-Onlar da  derler  ki:’’Rabbimiz! Bizi  iki  defa  öldürdün,  iki  defa  dirilttin. Buna  

göre,  buradan(cehennemden)   bir  çıkış  yolu  var mı? 

 

                                                     Hac  suresi 

 

66-Size  önce  hayat  veren,    sonra  öldürecek  olan,  sonra  tekrar  hayata  

döndürecek  olan  O’dur. Fakat  insan  çok   nankördür. 

  

-İnsan,  önce  bu  dünyaya  hiç  gelmemişti  ve  ruh  halindeydi. Yani  ölüydü. 

Dünyaya  gelerek ilk  defa  dirildi. Sonra, tekrar  öldü.Kıyamet  günü de  ikinci  defa  

dirildi. Fakat  bazı insanlar  ikiden  fazla  dirildiklerine  göre  neden  ayette iki 

kelimesi  geçiyor? Çünkü  yeniden dünyada  dirilme  istisna  durumlardır  ve  

istisnalar  söylenmez. Bir  insanın  iyilikleri  çoksa,  onun  bazı  hata  ve  günahları  

görülmez,  ona  iyi  bir  insan  denir. 
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Günahkarlara  ölüm  gelince  gerçekleri  anlarlar  ve  ALLAH’tan  yeniden  süre  

almak  isterler. Ancak,  uzun  bir  ömür  sürmelerine ve Kuranı bilmelerine  rağmen  

sınavı  kazanamamışlardır. Hızırla,  Hz.  Musa’nın  yolculukları sırasında, Hızır  

tarafından  öldürülen ve  büyüdüğü  zaman  anne  ve  babasını  saptıracak  olan  

çocuğun  cennete  alınması  akla  aykırıdır. Çünkü,  cehennemdekiler, Mümin-11. 

Ayette yazdığı  gibi, ALLAH’a  ‘’bizi  buradan  çıkar  derken’’, büyüyünce anne ve 

babasını saptıracak olan  o  çocuk  gibi  öldürülüp  cennete  alınmadıkları  için  itiraz  

ederlerdi. Bu  çocuğu  ALLAH, Ankebut  suresi  2. Ayete  göre  sınamak  için  yeniden  

diriltecektir. 

 

                                                 Müminun   suresi 

 

99-Nihayet  onlardan  birine  ölüm  gelince,  der ki:’’Rabbim! Beni  dünyaya  geri  

döndür.’’ 

 

100-‘’Ta ki  yapmadan  bıraktığım  iyi  işleri  yapayım.’’ Hayır,  bu  sadece  kendi 

söylediği  boş bir sözüdür. Tekrar  (ahrette)  diriltilecekleri  güne  kadar,  arkalarında  

bir  engel(berzah)   vardır. 

 

-Ancak,  cehennemliklere    ibret  alıp,  arınmaları için yeterli  bir  süre  yani,  ömür  

verilir.Peygamberlerin tebliğini de bilirler.Bunların  yeniden  dünyaya dönmeleri  

mümkün  değildir. 

 

                                                   Kehf    suresi 

 

74-(Hızır  ve  Hz.  Musa)  Yollarına  devam  etmişlerdi. Nihayet  bir  oğlan  çocuğuna  

rastladıklarında  o  kul(Hızır)  onu  öldürmüştü. 

Musa  demişti ki:’’ Suçsuz  yere  onu  öldürdün mü? Gerçekten  çok  kötü  bir  iş  

yaptın’’. 

 

75-O  da  demişti ki:’’Sana  söylememiş miydim  benimle  beraber  olmaya  

sabredemezsin  diye’’? 

 

76-Musa   ona  şöyle  demişti:’’ Bundan  sonra  sana  bir  şey  soracak  olursam,  

benimle  arkadaşlık  etme. Seni  haklı  görürüm. 

 

Hızır,  80.  ve  81.  Ayetlerde  çocuğu  neden  öldürdüğünü  açıklar 

 

80-‘’Çocuğa  gelince,  ana  ve  babası  mümin  kişiydiler. Çocuk,  onları  isyana  ve  

küfre  sürükleyebilirdi. 

 

81-‘’İstedik  ki,  Rableri  onlara  din  ve  iman  yönünden  daha  hayırlısını  ve  

merhametlisini  versin. 
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-Ancak,  bazı    tefsirciler,  ölen  çocukların  sınanmadan  cennete  gideceğini  

düşünmüş  ve  buna da  insan  suresi  19. Ayeti  misal  göstermişlerdir. Ancak,  bu  

genç cennet  hizmetkarların  ölen  çocuklar  olduğuna  işaret  eden  bir  ayet  yoktur. 

 

                                                     İnsan   suresi 

 

19-Çevrelerinde  ölümsüz  gençler(cennet  hizmetkarları)  dolaşır; onları  gördüğün  

zaman  saçılmış  inciler  sanırsın. 

 

20-Zaten  cennete  nereye  baksan  bir  nimet  ve  büyük  bir   mülk  görürsün. 

 

-Bu  dünyada  yeniden  dirilmenin  bir  delili de,  özürlü  doğanlardır. Şura  suresi  30. 

Ayet  açıkça,  insanların  başlarına  gelen  musibetlerin  işledikleri  günahlar  

sebebiyle  olduğunu  yazmıştır. Musibetlerin  başka  bir  sebebi  olduğunu  yazan 

farklı bir  ayet de  yoktur. Bazıları,  sınanma  sürelerini  tamamlamadan çocukluktan 

çıkıp  genç  yaşta   ölürler. ALLAH, bunları da  yeniden  diriltir.  Bazılarımız  Şura-

30. Ayete  rağmen suçsuz bebeklerin  neden  özürlü  doğduğuna  itiraz  edebilir. 

Ancak,  özürlü  olarak  doğmalarının  sebebi, önceki  hayatlarında  işledikleri  

günahlardır. Eğer  ölmeselerdi  zaten  o  musibet  onlara  gelecekti.  Akıl,  bazı  

istisnalar hariç   geçmiş  hayatındaki günahlarını   hatırlamaz,  ama  bilinç altı  

dediğimiz kalpte yaşayan  ruh bilinci çok iyi  hatırlar. Yeni  hayatında  acı  çekerek  

ya  tövbe  eder  yada ders  almayarak  günahlara  devam  eder. Özürlüyken  dahi,   

halinden  ders  almayıp  azgınlık  yapanlar,  en  akılsız  günahkarlardır. 

 

                                                    Şura   suresi 

 

30-Başınıza  gelen  musibetler  işlediğiniz  günahlar  sebebiyledir. ALLAH,  çoğunu  

da  affeder.  

 

-Yeniden dirilmenin  ikinci  bir  sebebi de,  kendilerine  peygamberlerin  tebliği  

ulaşmadan  ölenlerin,  tebliğin  ulaştığı  yerlerde  ALLAH  tarafından  yeniden  

diriltilmeleridir. Bakara  suresi  259.  Ayet  bu  durumu  çok  açık  yazar. 

 

                                                     Bakara   suresi 

 

259-Yahut  çökük  çatıları  üzerine  yıkılıp  harap  olan  bir  kasabaya  uğrayıp ta,’’ 

bunu,  ölümünden  sonra,  ALLAH,  nereden  diriltecek?’’  diyen  kimseyi  bilir 

misin? Böyle  dediği  için,  ALLAH  onu  100  yıl  süresince  öldürmüş,  sonra  diriltip  

‘’kaç  yıl  böyle  kaldın?’’  demişti. O, ‘’bir  gün,  veya  daha  az’’  deyince,  ALLAH  

ona  şöyle  buyurmuştu:’’ Hayır,  yüz  yıl  kaldın. Yiyeceğine  ve  içeceğine  bak; hiç  

bozulmamış; bir de  merkebine  bak. Bunlar  başına  insanların  ibret  alıp,  ders  

çıkarması  için  geldi.(Eşeğin)  kemiklerin  bak,  onları  nasıl  yerine  koyup  et  

giydiriyoruz. Bunları  görünce  şöyle  demişti.: Biliyorum  ki,  ALLAH  her şeye  

kadirdir. 
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-Bilim,  günümüzde  insan  yada  hayvan,  binlerce  yıl  önce  ölmüş  canlıları, 

kemiklerinden  çıkarılan   d.n.a  sayesinde  yeniden  canlandırabiliyor. 

Ayet de yazan  kişi  inançlı,  ama  yeniden  dirilme  hakkında  bazı  şüpheleri  var. 

Bu  kişinin  şüphesini  gidermek ve  insanlarında  ibret  almasını  sağlamak  için,  onu  

yüz  yıl  sonra  yeniden  dirilten  ALLAH,  kendilerine  peygamberlerin  tebliği  

ulaşmayanları,  ulaştırmak  için  yeniden  yaratmaz mı? 

Zaten  Fatır  suresi  suresi  37.  Ayet  bu  yazdıklarımı  çok  açık  ispat  ediyor. 

 

                                                       Fatır   suresi 

 

37-Orada(cehennemde)  bütün  güçleriyle   şöyle  bağırırlar:’’ Rabbimiz! Bizi  çıkar 

da  ,dünyada  iken  yaptıklarımızdan  başka  faydalı  iş  yapalım’’. Fakat  biz,  size  

öğüt  alınacak  kadar  bir  süre  vermemiş miydik? Size  uyarıcı(peygamber)  

gelmemiş mi idi? 

Şimdi  o  azabı  tadın. Zalimlerin  hiçbir  yardımcısı  yoktur. 

 

24-Şu  bir  gerçek ki,  seni  müjdeci  ve  uyarıcı  olarak  hak ile  gönderdik. 

Zaten  hiçbir ümmet  yok ki,  içinde  bir  uyarıcı  bulunmasın. 

 

-Fatır-37.Ayetin  yazdığı  gibi,  günahkarların  hiç bir  bahaneleri  yok. 

Peygamberlerin  uyarısından Afrika  ormanlarında  yaşayanların  dahi  haberleri  

var. Çünkü, eşeği  ve  kendisi  100  yıl ölü  kaldıktan  sonra  dirilttiği  kişiye  

dirilmenin hak olduğunu  gösterdiği gibi, peygamberlerden  habersiz olanlarda, 

Kuranın okunduğu bir yerde yeniden  yaratılabilir. Fatır  suresi-24.  Ayet her  

ümmete  peygamber  gönderildiğini  yazıyor. Yani  Çinlilerden,  Afrika  

ormanlarında yaşayanlara  kadar,  her  millete binlerce  peygamber  gönderilmiş. 

Ama,  Hıristiyanlık  gibi  dinleri  zamanla  dejenere  olmuş. Budizmin  kurucusu  olan  

Buda  dahi  hak  peygamberlerden  biriydi. Ancak  getirdiği  din,  Hıristiyanlık  gibi  

zamanla  dejenere  oldu.Hele  günümüzde insanlar Kurana cep telefonu kadar  

yakınlar. İnternet  teknolojisi telefonlara kadar ulaştı. Bir çoğu da  Kuranı  okuyor. 

Müslümanların  tek ALLAH’a  inandığını ve Kurana göre iyi işer  yapanların 

cennete, büyük günahlarda ısrar  ederek  ALLAH’a  ortak  koşanlarında  cehenneme 

gideceğini  bilmeyen yok. Bilim, o devrin  bilgisiyle  bilinmesi  mümkün olmayan  

bilgilerin  Kuranda  olduğunu  ispatlamış. Buna  rağmen  çok sayıda  ateist  bilim 

adamı  var. Bu  bilgileri  bilmek  için  bilim adamı  dahi  olmaya  gerek  yok. 

Okullarda  bu  bilgiler  zaten  öğretiliyor. İnsanların  çoğunluğu ,  nefislerinin ve  

yanlışlarının  peşinde gitmeye ısrarla   devam  ediyor. Fatır suresi  37. Ayette 

günahkarlar , Hızır’ın  öldürdüğü  çocuk  gibi  bizi  de  öldürseydin de,   cennete  

alsaydın  demiyor. Ya da,  yaşımız  gençken  günahkar   öldük,  ama ‘’ uzun  bir  

ömür  sürseydik  ders  alıp  düzelirdik’’  demiyor. Yaşam  süresinin  yeterli  olduğunu  

yazıyor,  ayet. Belli ki, çocuklar  ve genç olarak  ölenler ve peygamberlerin  tebliği  

ulaşmayanlar  sınanmaları  için  yeniden  diriltilmiş. Günahkarların  cehennemden 

çıkmak için söyleyecekleri  bir  bahaneleri  yok. ALLAH’ın  kanunlarına  

uymadıkları  için,  kendi ,kendilerini cehenneme  sürüklemişler. 
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Bazı  tefsirciler ,  günahlarıyla  sevapları  eşit  olanların,  doğuştan  akıl  noksanı 

olanların  ve  kendilerine  peygamberlerin  tebliği  ulaşmayanların   cennet  yada  

cehenneme girmeyeceklerini, Araf  denen  bir  yerde  bekleyeceklerini  yazar. Ancak,  

ayetler  böyle  bir  durumun  olmadığını  açıkça  yazıyor. Vakıa  suresinde insanlar, 

cennetlikler,  herkesi  geçen  öncü  cennetlikler  ve  cehennemlikler  olarak  üç  gruba  

ayrılmış. Araftakiler  diye,  günahları  ve  sevapları  eşit  olduğu için,  cennet  ve  

cehenneme  girmeyip, Araf  yada Arasat  denen  bir  yerde  bekleyecek  başka  bir  

grup da  yok. 

Ahiret  günü  kurulacak  günah ve  sevapların  ölçüldüğü  terazi,  farzedelim ki,  eşit  

tarttı.ALLAH  çok  merhametli  olduğu için  bu kişi  cennetliktir.Bir  insan geçmiş  

yaşamında  işlediği  günahlar  sebebiyle  zeka özürlü  doğdu.İbadetlerden  tabii ki  

muaftır.Ancak  bilinç  altı  dediğimiz  ruh  hiçbir  zaman  delirmez.Geçmiş  

yaşamında    işlediği  günahlar  sebebiyle  acı  çekmektedir.Bunların  bazılarına  

zararsız,  bazılarında  zararlı  akıl  özürlü  deriz.Zararsız  olanları  cennetlik,  

zararlıları da  cehennemliktir. 

 

                                                   Vakıa   suresi 

4-Yer şiddetle sarsılınca, 

 

5-Dağlar serpilince, 

 

6-Dağılıp toz haline gelince, 

 

7-O zaman sizler üç sınıf olursunuz 

. 

8-Meymenetliler(cennetlikler) ne mutludur. 

 

9-Meşemetliler(cehennemlikler) ne bahtsızdır. 

 

10-Önde olanlar(herkesi geçen cennetlikler) onlar öncüldürler. 

 

                                                 KADER    NEDİR? 

 

-Saatimiz  şimdi  öğleden  sonra 3  ve  bir  saat  geri  gidip  tekrar  yaşamaya  

başlayalım. Neler  yaşayabiliriz? Saat  2’den,  3’e  kadar  ne  yaşadıysak  yine  onları  

yaşarız.   10  yıl  geriye gidip tekrar  yaşamaya  başlasak da yine  aynı  şeyleri  yaşarız. 

Geleceği  biz  bilmeyiz  ama  ALLAH  bilir. 

Ancak  her  işi  kadere  havale  edip,  gayret  etmemek,  kaderimde  ne  varsa o olur  

demek de  dinde  yoktur. Çalışmak, gayret  etmek  ve önlem  almak  vardır. 

 

                                                        Hadid   suresi 

 

22-Yeryüzünde  meydana  gelen  ve  başınıza  gelen  hiçbir  musibet  yoktur ki,  biz  

onu  yaratmadan  önce,  bir  kitapta  yazılmış  olmasın. Şüphesiz  bu  ALLAH’a  göre  

kolaydır. 
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                                                        Lokman  suresi 

 

34- Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca ALLAH katındadır. O, 

yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç 

kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ALLAH  hakkıyla bilendir, (her şeyden) 

hakkıyla haberdar olandır. 

 

                                                         Cin  suresi 

 

25-De ki: 'Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azab) yakın mı, yoksa Rabbim 

onun için uzun bir süre mi koymuştur?' 

 

Said  Nursi 2129  kıyametin kopmasının bir ihtimal olduğunu ancak kesin olmadığını 

yazıyor.Harflere sayılar vererek yani ebced hesabı yaparak gelecekten  başka  bilgiler 

de vermiş.Ancak Cin suresi-25.Ayet Peygamber Efendimizin dahi takribi bir bilgi 

veremeyeceğini, kıyamet zamanını  sadece ALLAH’ın bildiğini yazıyor. 

Falcılık nasıl  büyük bir günah ise, Kuranı kullanarak gelecekten  haber vermeye 

kalkışmak da büyük bir günahtır.Verdiği bilgiler de doğru  değildir. 

 

               KURANDAKİ  MUCİZELERE  İNANMAK  MÜMKÜN MÜ? 

 

                                                  Taha   suresi 

 

17-‘’Şu  sağ  elindeki  nedir,  ey  Musa?’’ 

 

18-Musa da  şöyle  demişti:’’ O,  asam; ona  dayanırım  ve  koyunlarıma  yaprak  

silkerim. Onunla  başka  işlerde  yaparım.’’ 

 

19-Rabbi de  şöyle  buyurmuştu:’’ Onu  at,  ey  Musa.’’ 

 

20-O  da  onu  atmıştı. İşte  o  zaman  asa,  koşan  bir  yılan  oluvermişti. 

 

21-Rabbi  demişti ki:’’ Onu  al; korkma. Onu  ilk  haline  döndüreceğiz. 

 

-Bazıları  Kuran  indiğinden  beri  böyle  şeylerin  olmasının  mümkün  olmadığını  

söylediler. Böyle  bir  bilim  çağında   hala  söyleyenler  var. Oysa  bunun  kadar  

inanılması  güç  şeylere  hala  tanık  oluyoruz. Mesela,  şu  donarak  ölen,  ama  yazın  

tekrar  canlanan  ağaç  kurbağası. Ölen  bir  canlının  tekrar  dirilmesine  inanmak  

gerçekten  güç,  ama  oluyor. Şu  kendi kedini  dölleyerek  farklı  bireyler  doğuran  

komodo  ejderine inanmakta  güç. Yada yerde  sürünen  bir  tırtılın  güzel  bir  

kelebeğe  dönüşmesi. Bunlar,  Hz.  Musa’nın  asasının  yılan  olması  kadar  mucize  

olaylar  değil mi? İki  yüz yıl önce gökte tavan olduğunu(Enbiya-32), ağırlık 

ölçüsünün gökten  indiğini(Hadid-25) yazan ayetleri okuyanlardan bazıları da, bu 

ayetleri  inanılır bulmadılar.Ama bilim buna benzer bir çok ayetin gerçek olduğunu  
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ispatladı.Demek ki,  olmaz  denilen  şeyler  olabiliyor. Tıpkı  bir  ağaç  parçasının  

yılana dönüşmesi gibi.Evrenin yoktan varolması da inanması güç bir mucize değil mi? 

Aslında  olmaz  denilen  her  şeyi  bizde  yapabiliyoruz,  ama  hayalimizde. ALLAH  

ise  gerçek  olarak  olmaz  denilen  her  şeyi  yaratır. 

 

                                                         ŞEYTAN 

 

                                                       Hicr   suresi 

 

28-Rabbin,  meleklere  demişti ki:’’ Kuru  balçıktan ,şekil  verilmiş  kokuşmuş  

çamurdan  bir  beşer  yaratacağım.’’ 

 

29-‘’Onu  tamamladığım  ve  ona  ruhumdan  üfürdüğüm  zaman,  ona  hemen  

secdeye  kapanın.’’ 

 

30-Meleklerin  hepsi  kamilen  secde  etmişlerdi. 

 

31-Yalnız  iblis  müstesna. O, secde  edenlerle  beraber  olmaktan  çekinmişti. 

 

32-Rabbi  ona  demişti ki :’’Ey  iblis! Secde  edenlerle  beraber  neden  secde  

etmedin?’’ 

 

33-O’ da şöyle  demişti:’’ Ben  kuru  balçıktan  şekil  verilmiş   kokuşmuş  çamurdan  

yarattığın  bir  beşere  secde  etmek  için  yaratılmadım.’’ 

 

34-Rabbi de  demişti ki:’ ’O  halde  oradan  çık. Sen  artık  kovulmuş  birisin.’’ 

 

35-Kıyamet  gününe  kadar  lanet  senin  üzerinedir.’’ 

 

36-Şeytan  şöyle  demişti: ’’Rabbim! Tekrar  dirilecekleri  güne  kadar  bana  süre  

ver.’’ 

 

37-Rabbi de  demişti ki:’ ’Haydi  sen  süre  verilenlerdesin.’’ 

 

38-Hem de  bilinen  vaktin  gününe(kıyamet)  kadar.’’ 

 

39-Şeytan ise  şöyle  demişti:’’ Rabbim ;Beni  azdırmış  olmandan  dolayısıyla 

günahları  süsleyecek  ve  onlardan  çoğunu(Negatif  yoldan gidenler)  azdıracağım.’’ 

 

40-‘’Ancak  içlerinden  ihlaslı  kulların(Pozitif  yoldan gidenler)   müstesna.’’ 

 

41-Rabbi de  buyurmuştu: «İşte bana varan dosdoğru yol(Kanun)   budur.» (0=+1-1) 

 

42-‘’Sana  uyan  azgınlar  dışında,  senin  kullarım  üzerinde  hiçbir  gücün  yoktur.’’ 
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43-‘’Cehennem  ise,  o  azgınların  buluşma  yeridir.’’ 

 

44-‘’Onun  yedi  kapısı ,her  kapının da, oraya  girecek  olan bir  grubu  vardır.’’ 

 

45-ALLAH’tan  sakınanlar  ise,  cennetlerde  ve  pınar  başındadırlar. 

 

-Şeytanları  belki  her gün  görüyoruz. Kalbi  kötülüklerle  dolu,  kıskanç , inatçılığı  

ve  yalancılığı  huy  edinmiş insan  şeytanlar  etrafımızda  dolaşıyor. 

Aklını  bir an  kullanıp,  bu  fani  dünyadan  her an  ayrılabileceğini  düşünse  belki  

vaz geçecek,  ama  kullanmıyor. Bir  de ,insanları  kötülüğe  çağıran  bunların  cin  

versiyonları  var. Enerjiden  yaratıldıkları için  insan  vücuduna  kolayca  giriyorlar. 

İnsanlara  kötü  olan  her  şeyi  telkin  ediyorlar. İmanlı  ve  aklını  kullananlar  

bunlarla  kolayca  mücadele  ediyorlar.Kötü insanlarsa şeytanın  her teklifini kabul 

ediyor. 

                                                         Araf  suresi 

 

201-ALLAH’tan  korkanlara  şeytandan  bir  vesvese  geldiğinde akıllarını  kullanıp,  

onu  anlarlar. 

 

                                                        Kaf  suresi 

 

27-Arkadaşı  der ki: ’’Rabbimiz  onu  ben  saptırmadım,  ama  zaten  kendisi  derin  

bir  sapıklık  içindeydi.’’ 

 

-Kalbi  kötülükle  dolu  olanlar  ise, şeytanın her teklifini  hemen  kabul ederler. 

 Hicr  suresinin  41.  Ayetinde  şeytan insanları  saptıracağını,  söylediği  halde 

ALLAH  ‘’İşte  değişmez kanunum  budur’’ ,diyor. Çok  defa  yazdığımız, yokluğu  

varlığa  dönüştüren  0=+1-1  kuantum  fiziği  denklemini  söylüyor. Her şeyin  

zıttıyla(Pozitif ve  negatif)   beraber  var  olduğu  gibi,  iyilikler de ,  kötülüklerle 

beraber   var oluyorlar.Yokluğun  temsilcisi  sıfır, denklemin  diğer  tarafında  

birbirinin  zıddı  iki  varlığa  dönüşüyor. 

Bu  ayetlerde  şeytana  has  kötü  huylar  var. Bunların  en birincisi,  kibirlenmek. 

Enerjiden  yaratıldığı  için,  çamurdan  yaratılmış  insanı  hakir  görüyor. 

İkincisi,  inatçılık. Secde  et,  denildiği  halde  inadından  vazgeçmiyor. Üçüncü  kötü  

huyu, kindarlık. ALLAH’a ve insana  kin  duyduğu için,  insanları  kötülük  işlemeye  

çağırıyor. Dördüncü  kötü  huyu  ise, yalancılık. Aklını  kullanmayarak  kendi  

sapıttığı  halde,  suçu  ALLAH’ın  üzerine  atıyor. Beşinci  kötü  huyu  kıskançlık. 

Bazı  insanlar  değil  başkasını,  öz  kardeşini  dahi  kıskanıyor. Demek ki  bu  şeytan  

huylarından  köşe  bucak  kaçmak  gerekiyor. Bu  huylarla  savaşması  için  ALLAH, 

insana  akıl  gibi  bir  silah  vermiş. Az  veya çok  kötülük insanın  fıtratında  

mevcuttur. Asıl  tehlike  insanın  bildiği  halde  bu  kötü  huylarla mücadele  

etmemesi,  hatta  onlardan  memnun  olmasıdır. Akıl  silahını  kullandığı  takdirde 

insanı  şeytan  saptıramıyor.Şeytan kötü insanların kötülüklerini artırıyor. Hicr  

suresinin 40.  Ayetinde  şeytan  bu  durumu  açıkça söylüyor. Araf  suresinin  201. 

Ayeti ve  daha  bir çok  ayet de  bunu  yazıyor. 
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                                                     Nahl  suresi 

 

99 - Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir 

nüfuzu yoktur. 

 

100 - Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve ALLAH'a ortak koşanlaradır. 

 

                            

                    

 

 
  

 

                                               KABİR   HAYATI 

 

                                                   Enam   suresi 

 

61-Kulları  üzerine  mutlak  galip  O’dur. Size  koruyucular  gönderir; nitekim   

birinize  ölüm  geldiği  zaman,  elçilerimiz  kusursuzca onu  öldürür. 

 

                                                   Secde   suresi 

 

11-Ruhunuzu   almakla  görevlendirilen  ölüm  meleği  ruhunuzu  alacak; sonra da 

Rabbinize  döndürülürsünüz. 
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                                                  Müminun  suresi 

 

99-Nihayet  onlardan  birine  ölüm  gelince   der ki:’’ Rabbim: Beni  dünyaya  geri  

döndür’’. 

 

100-‘’Ta ki  yapmadan  bıraktığım  iyi  işleri  yapayım.’’ Hayır. Söylediği  sadece  boş 

bir  sözdür. Tekrar  diriltilecekleri  güne  kadar  arkalarında  bir  engel  vardır. 

 

-Mevlana  diyor ki: Hiçbir  insan  öldüğüne  üzülmez. Ancak  azığının(iyi  işlerinin)  

azlığına  üzülür. İyi  bir  insansa ‘’ iyi ki  öldüm de  Rabbime  kavuştum, eğer  kötü  

bir  insansa da ,keşke daha  önce  ölseydim de  günahlarım  daha  az  olsaydı’ ’,der. 

İnanmayanlar ve günahkarlar  ölünce  perdeler  yırtılır ve  göremediklerini  görürler. 

İnkar  ettikleri  her  şeyin  gerçek  olduğunu  anlarlar. 

Hem  Müminun  suresinden,  hem de  Mevlana’nın  sözlerinden,  cehennemliklerin  

derin  bir  pişmanlık  içinde  olduklarını  anlıyoruz. İşte  kabir  azabı  dedikleri  bu  

derin  pişmanlıktır. Fiziksel  bir  acı  yoktur  ama,  derin  pişmanlık da  az  bir  azap  

değildir. Tekrar  dünyaya dönüp  hatalarını  tamir  etmeyi  çok  isterler. Çünkü  

kıyamet  günü  tekrar  diriltildiklerinde,  başlarına  gelecek  olanları  bilirler. 

Bunlar,  sınanmaları  için  kendilerine  yeterli  ömür  verilenler  ve  peygamberlerin  

tebliği  kendilerine  ulaşanlardır. Kıyamet  gününe  kadar  dirilmeleri  mümkün  

değildir. Ancak,  çocuk  yada  genç  olarak  sınanma  sürelerini  tamamlamadan   veya  

tebliğ  ulaşmadan  ölenler,  Ankebut  suresi-2, Bakara  suresi - 243,259  ve  Fatır  

suresi - 37.  Ayetlere  göre  dünyaya  yeniden  gönderilir. 

 

                                                   Muhammed   suresi 

 

27-Melekler,  yüzlerine  ve  sırtlarına  vurarak  canlarını  almaya  geldikleri  zaman,  

halleri  nasıl  olacak? 

 

28-Bu da,  ALLAH’ı  gazaplandıran  şeylere  uymalarından  ve  O’nun  rızasından  

hoşnut  olmamalarındandır. Bu  yüzden,  ALLAH  onların  amellerini  boşa  

çıkarmıştır. 

 

-Ahirete   ve  ALLAH’a  inanmayan yada günahkar  biri  öldüğü  zaman  bedenini  

terk  etmek  istemez. Vücudunun  kontrolünü  kaybetmiştir. Günahları  sebebiyle de  

derin  bir  pişmanlık  duymaktadır. Dünyaya tekrar  dönüp  hatalarını  tamir  etmek  

ister. Dünyaya  geri  dönmek  için  ALLAH’a  yalvarır  durur.Bir  nevi  şok  

geçirmektedir. Etrafında  ruhunu  almaya  gelen  melekleri de görür,  ama  bedenini  

terk etmek  istemez. Melekler  böyle  kişilerin  ruhlarını,  sırtlarına  ve yüzlerine 

vurarak  alırlar. Yani,  ruhu  bedenden  kovalarlar.Ölen cennetlik bir  insansa,  

melekler  onu  cennetle  müjdelerler.Kıyamete  kadar  mezarında  huzur  ve  sevinç 

içinde yatar.Mevlananın  söylediği  gibi, ‘’iyi ki  öldüm de  Rabbime  kavuştum’’,  der. 

 

 

 



207 

 

                                                     Nahl  suresi 

 

32-Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, “Selâm size! Yapmış 

olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete” derler. 

 

                                                    Kıyame  suresi 

 

26 - Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, 

 

27 - "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir. 

 

28 - Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar. 

 

29 - Bacak bacağa dolaşır.. 

 

30 - İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir. 

 

31 - Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. 

 

32 - Fakat yalanladı ve döndü. 

 

33 - Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. 

 

34 - Gerektir o bela sana, gerek. 

 

                                                       YOKLUK 

 

-Yokluğu  çoğumuz  önemsiz   bir şey  olarak  düşünürüz. Bu  yanlış  bir  

düşüncedir.Zıtlıklar  sayesinde yokluk  varlığa  dönüşür. Nerede  bir  yokluk  varsa  

orayı  ALLAH’ın  yaratma  gücü  ve  sanatı  doldurur. Orası  ALLAH’ın  eserlerinin  

sergilendiği  bir  yerdir. Yokluğu,  havasını  boşalttığımız  cam  bir  tüpün içindeki  

yer olarak  düşünelim. Ancak  orada da  pozitif  ve  negatif  zıtlıklar  halinde  

meydana gelen ve  kuantum  dalgalanmaları  denilen  atom altı  parçacıklar  

mevcuttur. Bu  atom  altı  parçacıklar  saniyenin  çok kısa anlarında  var olmakta ve 

tekrar  yok  olmaktadır. Bu  durum  zincirleme  devam  etmektedir. Kuantum  

fizikçilerince  kabul  edilen  kuantum  dalgalanmalarını  Mevlana  o  devirde  şöyle  

bildirmiş:’’ Yüzbinlerce  zıt,  kendi  zıddını  yok  eder,  sonra  ALLAH ,  onları  geri  

çağırır.’’ 

Bu  dünyadaki  maddi yokluk da varlıktan daha iyidir.Büyük evliya Abdülkadir 

Geylani Fütuhul Gayb isimli kitabında ahiret günü zenginlerin dünyadayken ‘’keşke 

fakir olsaydım’’ dediklerini yazıyor. İnsanlardaki  para  yokluğu  sayesinde  

inananlar ALLAH  için sadakalar  verirler. Parası  olmayanlar da  kibirlenmezler. 

Güzel    olmayanlar da  yine  kibirlenip  ALLAH’ın  sevmediği  kullar  listesine  

girmezler. Sağlıklarını  kaybedenler de,  bu  dünyanın  zevklerin  değil,  acıların  

dünyası  olduğunu  anlarlar. Ancak  yokluğun  bu  dünyada  bir  çeşidi  daha  vardır 
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ki,  o yokluk   bütün  yokluklardan   daha  üstündür. O da, aşıkların  sevdiklerinin  

yok  olmasıdır. O  yokluğu da  ALLAH  doldurur. İşte  o  zaman  aşıklar  zikir  alemi  

denen  derin  bir  zevk  alemine  dalarlar. Gerçek  sevgiliyi de,  gerçek  varlığı da  

bulmuşlardır. 

 

TÜM  İNSANLIĞIN BAŞ  BELASI   OLAN FAİZCİLİĞİN ALLAH  TARAFINDAN 

YASAKLANMASI 

 

                                                 Bakara   suresi 

 

275-Faiz yiyenler,’’alış veriş(ticaret) , faiz gibidir’’ dedikleri için, ancak  kendisini  

şeytan çarpmış mecnun kimsenin kalktığı  gibi  kalkarlar. 

Halbuki, ALLAH ,ticareti helal,  faizi  ise haram kılmıştır.Buna göre kime Rabbinden 

bir öğüt gelir de vazgeçerse ,geçmişi kendisine, işi ALLAH’a aittir. 

Kim de tekrar  bu harama dönerse ,işte  bunlar Cehennem ehlidir,Cehennemde ebedi  

kalırlar. 

                                                  

276-ALLAH ,  faizin bereketini  giderir, sadakaları ise ,bereketlendirir. ALLAH  

,küfürde ve  günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. 

 

277-İman edenlerin, hayırlı iş işleyenlerin ,namazı hakkıyla eda edip zekatı verenlerin 

Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Mahzun da olacak 

değildirler. 

 

278-Ey iman edenler, eğer gerçekten mümin iseniz ,ALLAH’tan korkun ve faizden 

vazgeçin. 

                                                                                                                                            

279-Bunu yapmazsanız ALLAH ve Resulüne karşı savaşa girdiğinizi bilin, ve  eğer 

tövbe ederseniz ,ana paranız sizindir. Böyle yaparsanız haksızlık da yapmamış, 

haksızlığa da uğramamış olursunuz. 

 

280-Eğer borçlu darda ise, eli genişleyinceye kadar ona süre verin.Bilmiş olsanız, 

alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. 

 

281-ALLAH’a döndürüleceğiniz ve haksızlık edilmeksizin herkese kazancının 

verileceği o hesap gününden  korkun. 

 

-Faizcilik , binlerce  yıldır tüm insanlığın baş belasıdır. Bankalardan aldığı borcu 

ödeyemediği için intihar edenleri hepimiz duymuşuzdur. Dünyada çıkan bütün 

ekonomik krizlere özel bankalar sebep olmuştur. Bu krizlerden Türkiye de nasibini 

almıştır. Banker faciaları ,batan bankalar hepimizin malumudur. İmar bankasından 

parasını alamadığı için bankanın önünde kendini yakan o kadını, sahibi  olduğu   

bankayı  soyarken kameralara yakalanan o kel adamı unutmak mümkün mü?Özel  

bankalar herkese kredi kartı dağıtarak insanları fuzuli harcamaya ve borçlanmaya 

teşvik  etmektedir.Asgari  ücretlilere  dahi,  kredi  kartı  verilerek  borç  batağına  
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sürüklenmekte,  oturduğu  bir  evi  varsa,  elinden  alınmaktadır. Batan bankaların 

büyük çoğunluğu hileli iflastır.Yani hile ile sahipleri tarafından soyulmakta ancak 

banka iflas etti ,denilmektedir.Batan özel bankalardaki  paralar  Devlet yani tüm halk 

tarafından ödendiği için ülkede enflasyona sebep olmaktadır.1929 yılında A.B.D’de 

özel  bankaların batması sonucunda büyük bir ekonomik kriz çıktı. İnsanlar bir 

gecede tüm servetlerini kaybettiler. Halk, özel  bankalardaki parasını alamadı.Bir çok 

insan intihar etti. Yoksulluk ve işsizlik Amerika’yı kırdı geçirdi.Bu kriz ikinci Dünya 

savaşına kadar sürdü. Japonya da dahi bankalar battı. Eğer  kendi  bankalarını  

soyan  bu  hırsızlara caydırıcı  ağır  cezalar  verilse  bu  soygunlar  son  bulur. 

Milyarlarca  insanda  fakir  kalmaz. Özel  bankaların  önemli  bir sakıncası da 

piyasanın arz ve talep dengesini talepten yana bozmasıdır. Piyasaya arz edilen bir 

mala kısa sürede çok talep olursa o malın fiyatı artar.Çünkü o mal kısa sürede hemen 

üretilemez.Bankalardan borç bulan insanlar bir mala hücum ederek o malın fiyatını 

artırıyorlar.Yani  talebi  ani ve hızlı artırarak piyasanın arz ve talep dengesini 

talepten yana bozuyorlar.2008 yılında      Amerika da çıkan  mortgage krizi bu 

durumu açıklayan en iyi örnektir. Bankalardan borç bulan Amerikalılar ev almaya 

hücum etti.Evlere olan bu aşırı talep nedeniyle ev fiyatları aşırı yükseldi.Çünkü 

piyasaya kısa sürede fazla ev arzı mümkün değildi.Yüksek fiyatlar sebebiyle halk 

borçlarını ödeyemedi.Bankalar evleri geri alarak satmak istediler.Ancak bu seferde 

piyasada ev bolluğu oldu.Evlerin fiyatları mal bolluğundan yarıdan fazla düştü.Özel  

bankalar evleri satamadıkları için para sıkıntısına girerek battılar. A.B.D’de 

ekonomik kriz çıktı. Kriz Avrupa ya sıçradı. Arz ve talep  dengesi  bütün ülkelerde  

devamlı  bozulmakta ama kriz  boyutuna varmadan önce de  enflasyonu  artırarak  

halkın  alım  gücünü  düşürmektedir.Ama  özel  bankalar sonunda mutlaka Dünyada 

ki bütün ülkelerde   ekonomik krizler çıkarmışlardır.Faizciliğin en büyük 

günahlardan  olan  şirkten sonra ikincisi olmasının  bir sebebi de  tüm toplumu hatta 

Dünyayı etkilemesidir.Kumar, içki , fuhuş gibi günahlar ise  toplumun bir bölümünü 

etkiler.Faiz lobisine ve dış güçlere hizmet eden  bazı tarikat  ve  cemaat  liderleri 

Türkiye’de dar-ül harp olduğunu yani İslami kuralların uygulanmadığını ve 

faizciliğin serbest olduğunu söyleyen fetvalar verirler.Hatta kendilerinin bankaları 

vardır.Ancak bu  fetvayı çürüten Bakara suresinde  yazan  faiz ayetleridir.Bu 

ayetlerde Müslüman olmayanlara faizle borç verilebileceğini yazan tek bir cümle 

yoktur.Çünkü  Kurana  göre faizcilik bir insanlık suçudur.Müslüman olmayan   

ülkelerde dahi  müslümanlar  faizcilik yapamaz.   

         

                                                   Bakara    suresi 

 

159-İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşat yollarını Kitapta insanlara açıklamamızdan 

sonra gizleyenler…İşte onlara, hem ALLAH  lanet eder, hem de lanet edebilecek 

olanlar lanet eder. 
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ÖZEL  BANKALARIN KAPATILDIĞI FAİZSİZ BİR EKONOMİK SİSTEM EN                            

İYİ  EKONOMİK    SİSTEMDİR.      

              

-Özel  bankalar kapatılarak devletleştirilirse ekonomi rayına girer ve piyasanın arz ve 

talep dengesi bozulmaz. Fabrikalar harıl, harıl çalışıyor ama fabrikaların ürettiği 

malı alamayan, hak ettiği ücreti alamayan hatta karnını dahi doyuramayan yüz 

binlerce asgari ücretli mevcut. Diğer çalışanlarda emeklerinin karşılığını alamıyor. 

Çünkü onların haklarını piyasanın dengesini bozdukları için bankalar gasp ediyor. 

Özel bankalar alamadıkları haram paraları dahi vergiden düşerek Devletten tahsil 

ediyorlar.Faizleri artırarak enflasyona sebep  oluyorlar.T.O.K.İ konutları 

bankalardan kredi çekilmeden faizsiz olarak satıldı. Cüzi bir miktar peşin veren 

insanlar enflasyon farkı kadar bir artışla yani faizsiz olarak taksitle ev sahibi 

oldular.Demek ki bankalardan kredi çekmeye yani  özel  bankalara hiç gerek 

yokmuş.Tüm mallar bu sistemle satılabilir.İnsanlar,  bankalar  yerine,  malı  aldıklar  

yerlere  borçlanabilir. Satın alınacak bir mala ,o malın enflasyonu kadar bir fiyat 

artışıyla, taksitli sahip olunabilir.Ancak daha yüksek bir fiyat artışı ile bir malın 

taksitle satışı  faize girer. Özel  bankaların kapatıldığı bir ekonomik sistemde halk, 

elindeki parayı altın , gümüş, platin olarak   devlete faizsiz   olarak borç verebilir. 

Devlet, yabancı  ülkelere  faizle  borçlanmak  yerine, kendi  halkına faizsiz  

borçlanabilir.Enerji  santralleri  ve  yeni  şehirler  yapabilir. Devlet büyük miktarda 

paraları faizle borç vermek yerine faizsiz  krediler vererek işsiz insanları meslek ve iş 

sahibi yapabilir. Bazı ülkeler bu sistemi deneyerek çok sayıda işsiz insanı iş ve ticaret 

sahibi yaptılar. Özel  bankalar  kapatılınca  ekonomiler  rayına  girer  ve    vahşi  

kapitalizm  yerini  piyasa  ekonomisine  bırakır. 

Ancak  ateist küresel  sermaye  özel  bankaların var olması gerektiğine insanları  çok 

inandırmış.Çok sessiz ve  derinden çalışıyor. Özel  bankaların kapatılmalarını 

söyleyen  din adamları dahi yok.Televizyonda dini konularda konuştuğu zaman  

mangalda kül bırakmayan bir din adamını internette ,’’Bankalar olmazsa ekonomi 

yürümez’’diye konuştuğunu görünce hem çok şaşırmış hem de çok üzülmüştüm. 

Bir de dini kullanarak faizi dine uydurmak isteyenler var. Kar payı ortaklığı, katılım 

bankacılığı, faizsiz bankacılık adı altında faizi dine uydurmaya çalışıyorlar.Bunlara 

fetva veren sahte din adamları genelde yüksek tahsilli ve ünvanları  olan kişilerdir.Bu 

ünvanlarının arkasına sığınarak Müslümanları kandırmaya çalışırlar.Ben bunlardan 

birine internet’de  ,’’madem   katılım bankaları faizsiz çalışıyor bu kredi kartlarına 

uyguladıkları yüksek faizlerde kar payı mı’’, diye sordum? Tabii bir cevap alamadım. 

Profösör  Dr. Beytullah  Gültekin  Çetiner’in  bu bankalar hakkındaki  düşüncesi  

şudur:’’ Dünyada hiçbir İslami banka yoktur. Hepsi  İslami kılıklı faizci bankalardır. 

Helal pencereli haram saraylardır.’’Bakara  suresi 280.  ayetin.’’Borçluya  eli  

genişleyinceye kadar  süre  verin.’’ diye, yazdığını  okudunuz. Peki  bu  faizsiz katılım  

bankaları  borcunu  ödeyemeyen  kredi kartı  borçlularına ne  yapıyor?Tepelerine  

çullanarak tefeci  faizi  denen yüksek  faizler  uyguluyor. 

Bu faizsiz bankacılık olayı ortaya çıkmadan önce kar payı ortaklığı sistemi vardı. 

Faizden de beterdi. Tam bir dolandırıcılık sistemiydi. Halk parasını şirketlere 

veriyor, şirket kar ediyorsa halka kar payı veriyor,  zarar ediyorsa halk ana parasını 

dahi alamıyordu. Su istimale açık bir dolandırıcılık sistemiydi. Çünkü şirketleri  
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halkın denetlemesi mümkün değildi. Şirketlerin  hileli yoldan’’ iflas ettim’’ ,demesi 

mümkündü  ve bu tür olaylar da yaşandı. 

Din adamı olduğunu iddia edenlerin verdikleri sahte  fetvalarla insanlar büyük 

miktardaki paralarını bu tür şirketlere verdiler. Bu şirketler daha fazla para 

çekebilmek için önce yüksek miktarda kar payı adı  altında  faiz  verdiler. Ancak bir 

müddet sonra zarar ettiklerini söyleyerek aldıkları ana paraları  dahi  ödemediler. Bir 

çok insan servetlerini kaybetti. Ocaklar söndü. Günümüzde  dahi  bu  dolandırıcılık  

sisteminin  dine  uyduğunu  söyleyen   din  adamı  ve  fetvacılar  mevcut. Bakara 

suresinde  yazılı faiz ayetlerinde ki ebedi Cehennem hükmü faizcilik yapanlar 

içindir.Faiz verenler ise  zaten bu Dünyada cezalarını  çekmekteler. 

Bankalardan yüksek miktarda  borç alanların ne hallere düştüğünü herkes çok iyi 

bilir. Bankalara borçlanan bir fabrikatör tanıdığım, bu borçları ödemek için çok 

sıkıntılar çektiğine şahit olmuşumdur. Akıllı iş adamları sıcak para denen hazır 

parayla borçlanmadan iş yaparlar. Faizli borçlarla ani ve  hızlı  büyüyen iş yerleri 

aniden hantallaştıkları için bir o kadar hızlı batarlar. Çünkü böyle bir büyüme biçimi 

,hızla büyüyen hormon verilmiş sebze ve meyvelere benzerler. Bildiğiniz gibi bunlar 

çabuk büyürler ,lezzet ve kokuları  çok azdır  ve insan sağlığını da bozarlar.  

Ancak,  dünyadaki  bazı  ülkeler faizin  zararlarını  gördükleri için,  faizi  tamamen  

kaldırdılar. Ama ,Türkiye de faizler  düşmüyor. Çünkü,  iş  yapmadan  devletten  

maaş  alan,  devletin  malını  har  vurup ,harman  savuran , yolsuzluk  yapan  çok  

sayıda  kişi  var. Devlet  hala uçak  ve tren  işletmeciliği  gibi  özel  sektörün  yapması  

gereken  işleri  yapıyor  ve  büyük  zararlar  ediyor. Tüm  bunlar,  enflasyonu  

azdırıyor,  faizleri  yükseltiyor. Düşük  maaşlarla  çalışan  asgari  ücretliler,  bu  

yükün  altında  ezildikçe  eziliyor. Özel  bankaların  kapatılarak,  halkın  parasını  

devletin  değerlendirmesiyle ilgili  yeni  ekonomik  devrimi medyada  savunan  tek bir 

kişi dahi  yok.Hatta devletçiliği savunan solculardan dahi özel bankaların 

devletleştirilmesini savunan  çok az kişi  çıkıyor. 

 

                         KURAN  ZAMAN  İÇİNDE  DEĞİŞTİRİLDİ  Mİ? 

 

Bu durum Tevrat ve İncil’in  başına  geldi.Bu kitaplardan  Cennet ve Cehennem  

inançları çıkarıldı.Yahudilere yapılan günahlar, günah sayıldı.Ama olmayanlara 

günah  sayılmadı.Gerçek Tevrat saklandı.Mevlana’nın Mesnevide yazdığı  Yahudi 

vezir Hıristiyanların arasına din alimi olarak  sızdı ve İncil’in büyük bölümünü 

değiştirdi. Ancak, Kuran değiştirilemedi.Bunun en büyük ispatı İngilterenin 

Birmingham kütüpanesinde bulunan el yazması Kurandır.Karbon-14 testiyle yapılan 

tarih ölçümünde Kuran’ın Peygamberimizin zamanından kaldığı anlaşıldı.Zaten o 

devrin bilgisiyle bilinmesi mümkün olmayan  onlarca bilim ayeti de Kuran’ın 

değiştirilmediğinin bir başka ispatıdır. 
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                BU FAİZCİ DÜZENDE MÜSLÜMANLAR NE  YAPMALI?    

  

-Müslümanlar  bankalara büyük miktarda para yatırmamalı. Ticaret ve ziraat 

yapamayanlar ev ya da arsa almalı. Ani ve acil ihtiyaçlar  için insanın bir miktar 

sıcak paraya da ihtiyacı  vardır. Evde altın ve para saklamak da risklidir. Evinde 

yüklü miktarda altın saklayan bir komşumun çelik kapı ve kasalara rağmen 

soyulduğuna şahit olmuşumdur. Piyasadan altın almak da sakıncalıdır. Çünkü altın 

hile götüren bir metal olduğu için piyasada epeyce bir düşük ayarlı altın mevcut. 

Müslümanların en iyi yapacağı iş, bir  Devlet bankasına altın hesabı açmaktır. Ancak  

bu  hesap fazla  olmamalıdır. Çünkü  konut  fiyatlarındaki  artış   karşısında  dahi  

altın fiyatları  düşük  kalmaktadır. Altın hesabına faiz yoktur ve Müslümanlar bu 

faizci düzende Nahl suresi 115. Ayetin yazdığı gibi darda kalmıştır.Harcayamayacağı  

kadar  fazla mal yığmak, altın ve gümüş yığmak bu malları hayır işlerinde 

kullanmamak ALLAH’ın sevmediği  ve sonu cehennem olan bir iştir.Ancak, bir  

Müslüman  yaşlılık  ve  hastalık  gibi  çalışamadığı  zamanlar için  kendini  

geçindirecek  kadar  mal  toplayabilir. 

 

                                                     Nisa  suresi 

 

26-Akrabaya, düşküne  ve  yolda  kalmışa  hakkını  ver; fakat  saçıp  savurma. 

 

27-Zira  saçıp  savuranlar, şeytanların  kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok 

nankördür. 

                                                    Furkan  suresi 

 

67-Harcadıkları  zaman ne israf, nede cimrilik etmeyen ,fakat ikisinin arasında yol  

tutanlardır. 

                                                     Nahl  suresi 

 

115-O, size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve ALLAH’tan başkasının adına 

kesilenleri haram kılmıştır. Her kim darda kaldığı  için yemek  zorunda kalırsa aşırı 

gitmeden yiyebilir. Şüphesiz  ALLAH ,çok  bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

 

                                                      Tevbe   suresi 

 

35-Altın  ve  gümüşü  biriktirip de onu ALLAH  yolunda  sarf etmeyenleri , cehennem  

ateşinde  kızdırılıp  ,onunla,alınlarının  yanlarının ve  sırtlarının  dağlanacağı,’’işte bu 

,kendiniz  için  biriktirdiğiniz şeylerdir;o  halde  biriktirdiğiniz  şeyleri  tadın 

‘’denileceği günkü  acı azapla  müjdele. 
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                                                 Hümeze   suresi 

 

1,2-Mal toplayıp onu tekrar ,tekrar sayan ,insanları arkan çekiştiren, kaş göz  

hareketleriyle alay edenlerin vay hallerine! 

 

3-Malının kendisini ebedi sayacağını mı zannediyor? 

 

4-Hayır,asla!O mutlaka hutameye atılacaktır. 

 

5-Hutamenin ne olduğunu bilir misin? 

 

6,7-O, kalplerin içine işleyecek bir ateştir. 

 

                                 KURANDAKİ  EKONOMİ  SİSTEMİ 

 

-Bakara suresi  275.Ayet ,’’Ticareti   ve  mal   üretmeyi  helal,  faiz de haram 

kılınmıştır’’diye yazar.Kuran  bu  tek cümleyle  ekonomiyi  ne  kadar da  güzel  

özetlemiş. Ortaklık ve  faiz ayetlerine  uymayan  Avrupalıların  başlarına  neler 

geldiğini batan  bankalardan, çıkan ekonomik krizlerden,  hepimiz biliyoruz. 

Çin ve Rusya gibi ticareti ve mal  üretmeyi  halkına yasaklayan komünist  ülkelerde 

de ekonomik  krizler çıkmış ve   Kuranın yazdığı  piyasa ekonomisine  geçmek 

zorunda kalmışlardır. 

Kuranda insanların maddi olarak  sıkıntıya  girmemeleri için de  yol  göstermiş. 

 

                                                      Bakara  suresi 

 

275-Faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. 

Bu, onların, 'Zaten alışveriş de faiz gibidir' demelerindendir. Oysa ALLAH  alışverişi 

helal, faizi haram kıldı. Kime Rabb'inden bir öğüt gelir de faizcilikten geri durursa, 

geçmişi kendisinedir, onun işi ALLAH'a aittir. Kim faizciliğe dönerse, işte onlar 

cehennemliktir, onlar orada temelli kalacaklardır. 

 

                                                      Furkan  suresi 

 

67-Harcadıkları  zaman ne israf, nede cimrilik etmeyen ,fakat ikisinin arasında yol  

tutanlardır. 

                                                       Araf   suresi 

 

31-Ey  Ademoğulları!Her  mescide  gidişinizde  güzel  elbisenizi  giyin; yeyin, için 

,fakat  israf   etmeyin;  zira  ALLAH  israf  edenleri  sevmez. 

 

-Bir insana, çok zengin de olsa israf ve cimrilik haramdır. ALLAH’ın  sevdiği kulları 

israf ve  cimrilikten kaçınıp orta yol tutan kullarıdır.İnsanlar gelirlerine göre 

yaşamalıdırlar.Böyle  yapmayıp kredi kartlarına  borçlanan ve  yüksek faizlerin 

altında ezilen  insanların ne  hallere  düştüğüne  şahit  olmuşunuzdur. 
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Sigortacılık da caiz  değildir.Çünkü, Peygamber Efendimiz bir tüccardı ve hiçbir 

kervanını sigorta yaptırdığı  duyulmamıştı. 

  

                                 ENFLASYON  FARKI  FAİZ MİDİR? 

 

-Değildir. Şimdi  herkesin  anlayacağı  bir  misal  vereceğim. Bir  araba  almak  

istiyorsun. Kardeşinde ev  almak  istiyor,  ama  parası  yetmiyor  ve  senden iki  

yıllığına borç  istiyor. Arabaya  binmeyi  iki  yıllığına  erteledin  ve araba parasını  

borç  verdin. Sürenin  bitiminde de  kardeşinden alacağın  arabanın  aynısını  istedin. 

İki  yıl  sonunda  arabaya  % 20  zam  gelmiş. Şimdi  kardeşinin  sana,  ‘’benden  % 

20  faiz  istiyorsun ‘’ demeye  hakkı  var mıdır? Bunu  diyen  birinden  ne  ALLAH  

razı  olur  nede  kul  razı  olur. Ama  maalesef  günümüzde  değil  arabayı  almayı,  

senet yapmadığı için arabanın  parasını  dahi  alamayan  iyi  niyeti  suiistimal  edilmiş  

çok  sayıda  insan  mevcut. Ama,  kardeşin  iki  yılın  sonunda sana  arabayı  aldı  ve  

sende  üzerine  koltuk  kılıfı  istedin. İşte  o  koltuk  kılıfı  faizdir. Enflasyon  farkı  ana  

paradan  sayılır. 

 

         HIRİSTİYANLAR   VE   YAHUDİLER  CENNETE   GİDECEK  Mİ? 

 

-Cennete  gitmenin iki  şartı  vardır.İman etmek  ve  iyi  işler  yaparak  büyük  

günahlardan  kaçınmaktır.İyi  işler  yapmayarak  büyük  günahlardan kaçınmayan  

bir  Müslümanın  dahi   cennete  girmesi  mümkün  değildir. 

 

                                                Enam  suresi 

 

158-Onlar,  ille de  kendilerine  Meleklerin  gelmesini,  yahut  Rabbinin  gelmesini,  

yahut  da Rabbinin   mucizelerinin  bazılarının  gelmesini  mi   bekliyorlar? 

Rabbinin  mucizelerinin  bazısının  geldiği  gün(kıyamet  günü)   daha  önce  iman  

etmemiş,   yahut  İMANI İLE  HAYIR  KAZANMAMIŞ  OLAN  KİMSEYE   İMANI  

HAYIR  VERMEZ.Bekleyin  biz de  beklemekteyiz. 

 

                                                    Bakara   suresi 

 

82-İman  edenler  ve  iyi  işler   yapanlar  ise,  bunlar da  cennet   ehlidir  ve  orada  

ebedi  kalacaklardır. 

 

-ALLAH,  tek  ALLAH  yerine  baba(ALLAH)  ,oğul(Hz.  İsa)  ve  kutsal  

ruh(Cebrail)  diyerek  üçleme  yapan  Hıristiyanların  tövbe  etmedikleri  takdirde  

cehenneme  gideceklerini  açıkça  yazmış. 

 

                                                     Maide  suresi 

 

72-ALLAH’ın  Meryem oğlu İsa  olduğunu  söyleyenler, muhakkak  küfre  

girmişlerdir. 

Halbuki  Mesih,’’ey  İsrailoğulları! Rabbim ve  Rabbiniz olan  ALLAH’a  ibadet edin. 
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Zira  her  kim  ALLAH’a  şirk  koşarsa , ALLAH  ona  Cenneti  haram kılar  ve  

varacağı yer de ateş olur.Zalimlerin hiçbir  yardımcıları  yoktur. 

 

73-ALLAH’ın  üçün  biri(Baba,oğul ve kutsal ruh)  olduğunu söyleyenler de küfre 

girmişlerdir. Oysa tek bir ALLAH’tan  başka bir  ALLAH  yoktur.Eğer  

söylediklerini terk etmezlerse ,işte  bu  küfredenler  çok şiddetli  bir azaba 

uğrayacaklardır. 

 

74-Bunlar, ALLAH’a tövbe edip  O’ndan bağışlanma dilemezler mi? 

Oysa  ALLAH, çok  bağışlayıcıdır, çok  merhametlidir. 

 

Bu  ayetler  açıkça  ortak  koşan Hırıstiyanların  Cennete  gidemeyeceğini  

yazıyorken, üzerinde  en  çok  tartışılan  ayet  olan  Bakara  suresi-62.  Ayet  onların  

Cennete  gideceğini  nasıl  yazıyor? 

 

                                                    Bakara   suresi 

 

62-Şüphesiz, iman edenler  ,Yahudiler, Hıristiyanlar ve  Sabilerden kim  ALLAH’a ve  

ahret gününe inanır ve hayırlı iş ,işlerse  ,işte  onların  mükafatları  Rableri  

katındadır;onlara  korku  yoktur;mahzun da olmayacaklardır. 

 

-Ahirette hüsrana uğramayacak Hıristiyan ve Yahudileri Kuran şöyle açıklamış. 

 

                                                    Araf      suresi 

 

157-İşte bunlar, yanlarındaki Tevrat ve İncilde yazılı olarak buldukları ümmi Resule 

tabi olanlardır.O  Resul(Peygamber)  onlara iyiliği emreder, onları  kötülükten  

nehyeder; onlara ,iyi  ve  temiz olan  şeyleri  helal ,kötü ve  pis  olan şeyleri de haram 

kılar. Üzerlerindeki ağırlıklarını ve  zincirleri  onlardan  kaldırıp atar. Ona iman 

edenler,onu  yücelterek himaye edenler, ona yardım  edenler ve onun vasıtasıyla ona 

indirilen nura(Kurana)  tabi olanlar, işte kurtuluşa erenler onlardır. 

 

                                                Al-i imran  suresi 

 

113 - Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir ümmet 

(topluluk) vardır ki, gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak ALLAH'ın 

âyetlerini okurlar. 

 

114 - ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten 

vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi 

insanlardandır. 

 

115 - Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. ALLAH  kendisinden 

gereği gibi sakınanları bilir. 
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199 - Kitap ehlinden(Hıristiyan ve Yahudilerden) öyleleri var ki, ALLAH'a inanırlar, 

SİZE  İNDİRİLENE  VE  KENDİLERİNE  İNDİRİLENE  ALLAH'a boyun eğerek 

inanırlar. ALLAH'ın âyetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da 

ALLAH katındadır. Şüphesiz ALLAH, hesabı çabuk görendir. 

 

                                                       Nisa  suresi 

 

136-Ey  iman  edenler!ALLAH’a , Peyganberine, Peygamberine  indirdiği  kitaba  ve  

daha  önce  indirdiği  kitaba  iman  edin.Kim  ALLAH’ı,  meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini  ve  ahiret  gününü  inkar  ediyorsa,  büyük  bir  sapıklığa  düşmüş  

olur. 

 

-Hıristiyanlık  ilk  geldiğinde  Müslümanlıktan  bir  farkı  yoktu.Ancak,  Yahudi  vezir  

tarafından  değiştirdi.Ancak, Cehennem  inancı değişmemişti.Protestanlık mezhebiyle  

de , Hıristiyan olanların büyük günahlar işleseler dahi Cennete gideceği  gibi yanlış 

bir  inanca  dönüştürüldü. 

 

                                                     TAKİYE 

 

                                                     Nahl  suresi 

 

106-Kalbi  imanla  dolu  olduğu  halde   zorlanan  kimse   hariç,  inandıktan  sonra  

ALLAH’ı  inkar  eden  ve  böylece  göğsünü   küfre   açanlara  ALLAH’tan  gazap  

iner  ve  onlar  için  büyük  bir  azap  vardır. 

 

-Müslüman  özel  durumlar  için  inancını  gizleyebilir. İnkar  etmez  ise  

öldürüleceğini ve  rızkının elinden  alınacağını  anlayan  bir  Müslüman  inancını  

inkar  edebilir. Nahl  suresi-106.  Ayet te bu  duruma  açıkça  müsaade  etmiştir. 

Peygamber  efendimizin  zamanında  bu  durumlarla  karşılaşan  Müslümanlar  

olmuştur. Savaş  zamanında da  esir  düşenlerin  işkence  karşısında  yalan  

söylemeleri  günah  değildir. Canını  veya  malını  almak  isteyen  bir  eşkıyaya da  

malının  bir  kısmını  vererek  bunları  kurtarmak  günaha  girmez. Fakat  

zamanımızda  takiyenin  boyutları  genişletilmektedir. Dini  yaymak  için  Hıristiyan  

ve  Yahudilerle  işbirliği  yapmak,  sonrada  Müslümanlara ‘’biz  onları  kullanmak  

için  işbirliği  yapıyoruz’’,  demek  ne  dinen  caizdir,  nede  takiyedir.Müslüman 

olmayanlardan  cami  yapılması  için  yardım  kabul  edilmediği  gibi  onların  cami 

inşaatlarında  çalışması  dahi  yasaktır. 

  

                                                     Tevbe  suresi 

 

17-Müşriklerin,  kendi  küfürlerine  bizzat  kendileri  şahitlik  ederken,  ALLAH’ın  

mescitlerini  tamir  etmeleri  olacak  iş  değildir.Bunlar,  iyi  amelleri  boşa  gitmiş  

kimselerdir.Cehennemde  ebedi  kalırlar. 
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18-Oysa  ALLAH’ın  mescitlerini  yalnız  ALLAH’a  ve  ahiret  gününe  inanan,  

namazı  dosdoğru  kılan,  zekatı  veren  ve  sadece  ALLAH’tan  korkanlar  tamir  

ederler.Doğru  yolda  olanlar da onlardır. 

 

                                                   Al-i  imran  suresi 

 

28-Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri kendilerine dost edinmesinler. Kim 

bunu yaparsa ALLAH'la bir ilişiği kalmamış olur. Ancak onlardan kendinizi 

korumak gayesiyle sakınmanız müstesnadır. ALLAH  size kendi zatından korkmanızı 

emrediyor. Dönüş ALLAH'adır. 

 

-Dini  yaymak  için takiye yaparak onlarla  işbirliği  yapmak  ne  Kurana  nede  

sünnete  uymaz.Din  Kuranın  anlamının  ve  tefsirinin  bütün  insanlara  

duyurulmasıyla  yayılır. İnternet  bunun  için  bulunmaz  bir  nimettir. Peygamber  

efendimiz  asla  böyle  bir  yol  izlememiştir. Gerçek  din  adamları da  böyle  bir  yol  

tutmamışlardır. Böyle  bir  sözü  söyleyenler  onlarla  gerçekten işbirliği  yapanlardır. 

Tepki  çekmemek  için  böyle  bir  yalan  söylerler. Böyleleri  cehennemde  çok  acı  

azaplara  uğrar. Hele  din  adına  banka   kurup  faizcilik  yapmak,  insanların  

ellerine  yüksek  faizli  kredi  kartları  tutuşturmak,  sonrada  biz  faiz  değil , kar  

payı  alıyoruz  diyerek  yalan  söylemek  dinde  görülmemiş  bir  şeydir. Şuara  suresi-

38.  Ayetteki,  ‘’Onlar  işlerini  danışarak  yaparlar’’  cümlesi  halk  iradesinin ve  

demokrasinin   önemini  belirtir. 

Müslümanın  tercihi  demokrasi  olmalıdır. Bugün  Müslümanların  sorunu  

demokrasiden  kaynaklanmıyor. Sorun  sahte  din  adamı, sahte  tarikatlardan ve 

cemaatlerden    kaynaklanıyor. Gerçek dini  söyleyenlerin  sayıları  çok  az  ve  

bunlarında  sesleri de  cılız  kalıyor. Okullarda  öğrencilere  içi  boşaltılmış  bir  din  

eğitimi  verildiği  halde,  hiç  kimse  medyada  bu  eğitimin  düzeltilmesini  

tartışmıyor. Evrim  teorisi  öğretiliyor  ama  onu  yıkan  mitokondiriyal d.n.a  

öğretilmiyor. Öğrencilere  büyük  günahların  neler  olduğu  dahi  öğretilmiyor. 

Genel evler ve  kürtaj  yasal  hale  gelmiş. Mevlana’nın  Mesnevisi  ve  Abdülkadir  

Geylani’nin  Fütuhul  Gayb  kitapları  mutlaka  yardımcı  din  dersi  kitapları  olarak  

okutulmalı. Bilimle  ilgili  ayetler  mutlaka  din  dersi  kitaplarına  girmeli. 

Bir  duam  var.’’ALLAH’ım  tüm  bunları , yapacak  kullarına  duyur.’’ 

 

   HIRİSTİYAN  VE  YAHUDİLERLE  MÜSLÜMANLAR  EVLENEBİLİR Mİ ? 

 

                                                       Maide  suresi 

 

5-Bugün  size  bütün  iyi  ve  temiz  şeyler  helal  kılınmıştır. Kendilerine  kitap 

verilenlerin  yiyecekleri  size  helal  kılındığı  gibi,  sizin  yiyecekleriniz de  onlara  

helaldir.İffetli,  zinaya  sapmamış  ve  dost  edinmemiş  olanların  mehirlerini  

verirseniz,  hür  mümin  kadınlarla,  sizden  önce  kendilerine  kitap  verilmiş  olan  

hür  kadınlar da  size  helal  kılınmıştır.Her  kim  imanı  inkar  ederse,  ameli(iyi  

işleri)  boşa  gitmiş,  kendisi de  ahirette  ziyana  uğramıştır. 
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72-ALLAH’ın,  Meryem’in  oğlu  İsa  olduğunu  söyleyenler,  muhakkak  küfre  

girmişlerdir.Halbuki  Mesih,’’ey  İsrail  oğulları!Rabbim  ve  Rabbiniz  olan  

ALLAH’a  ibadet  edin.Zira  her  kim  şirk  koşarsa,  ALLAH  ona  cenneti  haram  

kılar  ve  varacağı  yer de  ateş  olur.Zalimlerin  hiçbir  yardımcıları  yoktur’’  

demişti. 

 

73-ALLAH’ın  üçün  biri(Baba,oğul ve kutsal ruh)  olduğunu söyleyenler de küfre 

girmişlerdir. Oysa tek bir ALLAH’tan  başka bir  ALLAH  yoktur.Eğer  

söylediklerini terk etmezlerse ,işte  bu  küfredenler  çok şiddetli  bir azaba 

uğrayacaklardır. 

 

74-Bunlar, ALLAH’a tövbe edip  O’ndan bağışlanma dilemezler mi? 

Oysa  ALLAH, çok  bağışlayıcıdır, çok  merhametlidir. 

 

75-Meryem’in  oğlu  Mesih  sadece  bir  peygamberdir.Ondan  önce de  peygamberler  

gelip  geçmişti.Anası da  dosdoğru  bir  kadındı.İkisi de  yemek  yerlerdi. 

Ayetlerimizi  onlara  açıkladığımız  halde,  nasıl da  haktan  yüz  çeviriyorlar. 

 

                                                  Bakara  suresi 

 

221-İman  etmedikçe  müşrik  kadınlarla  evlenmeyin. Mümin  bir  cariye,  hoşunuza  

gitse  dahi,  müşrik  bir  kadından  daha  hayırlıdır. Bunlar   sizi  cehenneme  çağırır. 

ALLAH  ise,  sizi  cennete  davet  ediyor.İşte  ALLAH,  düşünüp  ibret  almaları  için,  

ayetlerini  insanlara  böyle  açıklar. 

 

-Şimdi  Maide  suresi 5. Ayet,  hem  kitap  ehli  bayanlarla  evlenmenin  caiz  

olduğunu  yazıyor,  hem de Maide 72. Ayet  üçleme  yapan  Hıristiyanların  ortak  

koştuklarını ve  dinden  çıktıklarını  yazıyor. Çünkü  Kuran  bu çeşit  Hıristiyanları  

kitap  ehli  olarak  görmüyor.Kuranın  kitap  ehli  olarak  gördüğü  Hıristiyanlar,  

üçleme  yapmayan,  tek  ALLAH’a  ibadet  eden  ve  Hz.  İsayı  peygamber  olarak  

tanıyan  gnostikler  yada  1248  yılına  kadar  Avrupada  yaşayan  Katharlardır.Bu  

çeşit  Hıristiyanlar,  kıyamet  sonrası  dirileceklerine  ve  günahları  içinde  hesap  

vereceklerine  inanıyorlardı. 

Böyle  Hıristiyanlar  azda  olsa  günümüzde de  vardır. 

Yahudiler  ise  ALLAH’ı  inkar  etmiyorlar  ama Tevratı  çok  değiştirmişler.Ahiret  

inançları  zayıf.Tevratta,  Cennet,  yaşanacak  yer,  Cehennem  ise  ölüler  diyarı  

olarak  geçiyor.Birbirlerine karşı   işledikleri  günahları  günah  sayıyorlar  ama  

Yahudi  olmayanlara  bunlar  günahtan  sayılmıyor.Böyle  bir  anlayış  bir  insanı  

cennete  götürmez.Hıristiyan  ve  Yahudi  bayanlardan  tek  ALLAH’a ve  ahiret  

günü  hesaba  çekileceğine inanarak iyi  işler  yapmaya  çalışanlarla   

evlenilebilir.Ancak bunlar  Kuranın  uydurma bir  kitap olduğunu  söylememelidir. 

Böyleleri  Müslümanlığa yakındır ve  bayanlar  yaratılışları  gereği kolay  etkilenir. 

Baba,  oğul  ve  kutsal  ruh,  diyerek  şirk  koşan  Hıristiyan  bir  bayanla  ve  Talmut  

denen  uydurma  bir  Tevrat  tefsirine  inanan  Yahudi  bayanla    evlenilmez.Bunların 

kim olduğunu Araf  suresi-157. Ayet  çok  güzel  açıklamış. 
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                                                     Araf      suresi 

 

157-İşte bunlar, yanlarındaki Tevrat ve İncilde yazılı olarak buldukları ümmi Resule 

tabi olanlardır.O  Resul(Peygamber)  onlara iyiliği emreder, onları  kötülükten  

nehyeder; onlara ,iyi  ve  temiz olan  şeyleri  helal ,kötü ve  pis  olan şeyleri de haram 

kılar. Üzerlerindeki ağırlıklarını ve  zincirleri  onlardan  kaldırıp atar. Ona iman 

edenler,onu  yücelterek himaye edenler, ona yardım  edenler ve onun vasıtasıyla ona 

indirilen nura(Kurana)  tabi olanlar, işte kurtuluşa erenler onlardır. 

 

                             GÜNAH  VE  SEVAPLARIN  TARTILMASI 

 

-Kıyamet  günü,  iman  eden, şirk  koşmamış   insanların  günah  ve  sevapları  

tartılacak.Tartıları  hafif  gelenler  Cehenneme,  ağır  gelenler  Cennete  gidecek  ve  

oralarda  ebediyen  kalacak. İnkar  ve  şirk  üzerine  yaşayarak ayetlerle  alay eden  ve  

onları  saptırmaya  çalışanların  iyi  işleri  boşa  gidecek,  onlar  için  tartı  

yapılmayacak. 

                                                

                                                    Kehf  suresi 

 

103-Amelleri en çok heba olanları haber verelim mi? 

 

104-Güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı, ancak yaptıkları her şey boşa çıkmıştır. 

 

105-İşte onlar,Rablerinin  ayetlerini ve  O’na  kavuşmayı inkar  edenlerdir. 

Onlar için  kıyamet günü bir tartı da  yapmayacağız. 

 

106-İşte bu,  küfretmiş olmaları  ve  peygamberlerimi eğlenceye almaları nedeniyle 

,onların  cehennem  cezalarıdır. 

 

-İman  sahibi  olmak da  Cennete  gitmek  için  yeterli  değildir.İman  etmenin  

yanında büyük  günahlardan  kaçınarak  iyi  işler  yapmak  gerekir.Bu  durumu  İsra  

suresi-19. Ayet  çok  açık  yazar.ALLAH,  çok  sayıdaki  ayette,  sevdiği  kullarını  

‘’iman  edip,  iyi  işler  yapanlar’’  olarak  yazar. 

Şeytan,  bazı  imanlıları  ALLAH’ın  merhametiyle  kandırarak  onları  bu  iyi  

işlerden  mahrum  bırakır. 

 

                                                   İsra  suresi 

 

19- Kim de âhireti ister ve inanmış olarak ona lâyık bir çabayla çalışırsa, işte 

öylelerinin çabaları karşılık görür. 
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                                                    Nisa  suresi 

 

122 - İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, 

orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu,   ALLAH'ın gerçek vaadidir. ALLAH'dan daha 

doğru sözlü kim olabilir? 

 

123 - (İş), ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kötülük 

yapan, o yüzden cezalandırılır. O, kendisine ALLAH'tan başka ne bir dost, ne de bir 

yardımcı bulabilir. 

 

124 - Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar 

cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. 

 

                                                    Fatır   suresi 

 

5-Ey  insanlar!ALLAH’ın  vaadi şüphesiz  haktır.  

  Dünya  hayatı  sizi  aldatmasın. Şeytan da ALLAH’ın  merhametine güvendirerek 

sizi aldatmasın. 

 

                                                     Mu’minun   suresi 

 

102-Kimin  tartıları  ağır  basarsa  işte  kurtuluşa  erenler  onlardır. 

 

103-Kiminde  tartıları  hafif  gelirse ,işte  ebedi  kalacakları  Cehennemde  kendilerine 

yazık  edenler  bunlardır. 

 

                                                     Araf    suresi 

 

8-İşte  o  zaman  tartı  haktır.Kimlerin tartıları  ağır  çekerse ,işte  kurtuluşa  erenler 

onlardır. 

 

9-Kimlerin  tartıları  da hafif  gelirse,   ayetlerimize zulmetmiş  ( umursamamış) 

olmaları sebebiyle kendilerini  ziyana uğratmışlardır. 

  

                                                      Enam   suresi 

 

82-İman  edenler  ve  imanlarına zulüm(şirk ve büyük günah) bulaştırmayanlar, işte  

emniyet  onlar  içindir.Doğru yolu  bulanlar onlardır. 

 

158-Onlar, mutlaka  meleklerin  kendilerine  gelmesini yahut  Rabbinin gelmesini 

yahut Rabbinin  mucizelerini mi gelmesini  bekliyorlar? 

Rabbinin  mucizelerinin  bazısının  geldiği  gün, daha  önce  iman  etmemiş, yahut  

imanıyla hayır  kazanmamış  kimseye  imanı  fayda  vermez. 

Bekleyin, biz de  bekliyoruz. 
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-Şeytan  ALLAH’a  iman  etmiş  bir  varlıktır.Ama  insana  karşı  okadar  kin  ve  

nefret  doludur  ki,  onun  bu  imanı  kötülük  işlemesine  engel  olmaz.Tartıları  hafif  

gelenleri Enam  suresi-158.    imanıyla  hayır  kazanmamış imanlılar  olduğunu  

açıkça  yazmış.Haşr  suresi-16.  Ayette  nasıl  kötülük  işleyen  şeytanın  imanı  ona  

bir  fayda  vermiyorsa,  büyük  günahlardan  kaçınmayan  bir  Müslümanın  imanı da  

ona  fayda  vermez. 

                                                     Haşr   suresi 

 

16-O  iki yüzlülerin durumu da,  insana  ‘’inkar  et’’  diyen,  o  inkar  edince de,  ‘’ben  

senden  uzağım; ben  alemlerin  Rabbi  olan  ALLAH’tan  korkarım’’  diyen  şeytanın  

durumu  gibidir. 

 

17-Böylece,  her  ikisini  akıbeti  de,  içinde  ebedi  kalacakları  cehennem  ateşi  

olmuştur.Bu  zalimlerin  cezasıdır.  

 

-Günah  ve  sevapların  tartılmasıyla  ilgili  ayetler,  hak  kitap  olan  ve  tahrif  

edilmemiş  İncilde de  yazıyordu.İlk  Hıristiyanlar  bu  ayetleri  kiliselerinin  

duvarlarına  çiziyordu.Bunlardan  biri,  Aksaray  ilinin  Ihlara  vadisindeki  yılanlı  

kilisede  mevcuttur. 

 

                       KISKANÇLIĞIN (HASEDLİĞİN)       KÖTÜLÜĞÜ 

 

-Ey iman sahibi, seni bir tuhaf görüyorum. Komşuna hasetli bir haldesin. Onun 

yemesini çekemiyorsun. İçmesinden hoşlanmıyorsun. Onun giydiği sana tuhaf geliyor. 

Evi gözünde büyüyor. Hanımı dahi senin için çekilmez bir dert oluyor. O, Mevla 

nimeti içinde zengin olmuştur. Onun zenginliğinde bir türlü hoşluk bulamıyorsun. Bu 

hallerin neden oluyor. 

 

Bilmiş olman gerekir ki, bu halin iman zafiyetinden ileri geliyor. Bu hal seni 

ALLAH’ın rahmet nazarından uzaklaştırır. İlahi gazabı üzerine çeker. Peygamber 

efendimiz kudsi hadisi ile hasedi şöyle anlatmıştır: 

 

- “ Hased eden nimetimin düşmanıdır. 

 

Ayrıca; peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde buyurdu: 

 

-“ Hased, iyilikleri yer. Ateş odunu yaktığı gibi iyilikleri bitirir. 

 

Zavallı!.. neye hased ediyorsun. Sen mi verdin o nimetleri? Onları sen değil, ALLAH 

verdi... ALLAH’ın verdiği nimete nasıl hased edersin. ALLAH-ü Taâla: 

 

- “ Onların dünya geçimlerini aralarında dağıttık.. “ 

 

Diye haber vermiştir. 
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İlahi nimetlerle beslenen o adamı hor görme. Ona karşı hased etme. Onun nimeti için 

de kimse hak iddia edemez. Herkese ALLAH  nasibince verir, herkes nasibini bulur. 

 

Bu halinle o akılsız bir duruma düşmektesin ki, senden daha akılsız daha cahil, bahil 

ve cahil görülemez. Acaba o adamdakileri senin mi zannediyorsun. Bu o kadar 

cahilliktir ki, tarifi imkansız. Eğer sana gelecek bir şey varsa başkasına gidemez. “ 

HAŞA “ ALLAH’a mı kin tutuyorsun. Halbuki ALLAH-ü Taâla: 

 

- “ Emrim değiştirilemez. Ben kullara zulum etmem.” 

 

Buyuruyor. ALLAH sana zulmetmez. Senin kısmetini başkasına vermez. Bunu böyle 

bil. Aksini düşünme, cahillik etme. 

 

ALLAH’ın verdiği nimete karşı durmak hıyanettir. Kendine zulumdur. Sonra bir 

nevi yere hased etmektir. Çünki, o hased ettiğin insanın nimeti yerden çıkar. Altın, 

gümüş yerden gelir. Bunlar miras olarak gelir. Geçmiş ümmetlerden. Ad, Semud, 

Kisra, Katser’lerin elinden geldi. Bir zamanlar bu mallar, bu mülkler onlarındı. Asıl 

onlara hased etmek lazım. Çünkü komşunun malı onların malının milyonda biri olur. 

 

Senin bu hasedine bir misal vardır: 

 

Bir insan koca bir sultanı askeri, mülkü, tacı, tahtı ve bütün saltanatı ile görüyor. 

Onun çeşitli nimetlerini her an seyrediyor. Buna hased etmiyor. Beri yanda padişahın 

köpeklerinden   birine hizmet eden bir yabancı köpek görüyor. Yabancı köpek ile 

yerli köpek oturuyor, kalkıyor. Her türlü geçimini onun sayesinde sağlıyor. O zavallı 

adam bu hale tahammül edemiyor. O yabancı köpeğin ölmesini yerine kendinin 

geçmesini temenni ediyor. 

 

Bu hal alçaklığın ve hasisliğin en büyüğüdür. Böyle düşünen bir adam için, zühd, 

inanç diye bir şey olmadığı gibi, ondan daha ahmak, daha bilgisiz kimse de olamaz. 

 

Zavallı, eğer kıyamet gününde o hased ettiğin komşunun başına gelecekleri bir bilsen, 

hiç hased etmezsin. Eğer, o adam ALLAH’ın emrine uymuyorsa, nimetlerin hakkını 

ödemiyorsa onun başına gelecekleri yalnız ALLAH bilir. ALLAH, nimetleri kendi 

yoluna sarf edilsin diye verir, aksi halde nimet felaket olur. 

 

Peygamber efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor: 

 

- “ Kıyamet gününde bir takım insanlar etlerinin makasla kesilmiş olmasını isterler. 

Buna sebep, zavallı kimselerin dünyada çektikleri bela yüzünden orada aldıkları 

sevabı görüp, imrenmeleridir. “ 

 

O gün, senin zengin komşun bir fakir olmayı ister. Kıyamet günü bir sürü hesabın 

görülmesi ve münakaşası onu yorar. Güneşin sıcaklığı altında beyni pişer. Böyle 

günlerce bekler. Oranın bir günü, buraya nisbetle elli bin senedir. İşte o dünyadaki 
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nimet hesabını böyle verir. Halbuki sen, eğer hased etmeden sabırlı durursun. 

Dünyada güçlüklere sabredenler orada rahat eder. Sıkıntılara göğüs gerenler, orada 

mesud olur. Sen de dünyada iken kazaya, kadere iman edip, kaderine razı 

olduğundan orada en büyük nimete mazhar oldun. Başkasının zenginliğine göz 

dikmediğin için, orada tam afiyet buldun. 

 

                                             Takasür  suresi 

 

5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz, 

 

6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz! 

 

7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!  

 

8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız! 

 

İşte dünyada kendi hastalığını, başkasının iyiliğine,darlığını başkasını genişliğine, 

düşkünlüğünü başkasının iyiliğine tercih edenler öbür alemde arşın gölgesine 

sığınırlar. 

 

                                             Kalem  suresi 

 

51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir 

de durmuşlar "o bir deli" diyorlar. 

 

52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür. 

 

                                              Felak  suresi 

 

1 - "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 

 

2 - Yarattığı şeylerin şerrinden, 

 

3 - Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 

 

4 - Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, 

 

5 - Ve kıskandığı zaman kıskancın şerrinden. 

 

Sana  büyük tavsiye: Belaya sabret, nimelere şükret ve her işini ulvi gök kubbesini 

yaradana ısmarla...(Yazan:Abdülkadir   Geylani-Fütuhul  Gayb  kitabı) 

 

-Abdülkadir  Geylaninin  bu  güzel  sözlerine  bir kaç  cümlede ben  eklemek  istedim. 

Bu  duygu  bütün insanların  mayalarında  olan   bir şey.Ama  bir  Müslüman  bu  

duygusuyla  mücadele  etmeyip ALLAH’a  sığınmıyorsa  ve  halinden  memnunsa,  
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şapkasını  önüne  koyarak  derin, derin düşünmeli  ve  ‘’acaba  ben  gerçekten  

müslümanmıyım?’’ diye,  kendisine  sormalı.Felak suresi bu durumun iyi bir ispatı.  

Surenin 5.Ayeti  hasedçi , kıskanç kişinin ALLAH’ı kendisine hasım olarak aldığını 

yazıyor.Bu  güzel  kitabı  850  yıl  önceden  günümüze  ulaştıran  ALLAH’a  şükürler  

olsun.Abdülkadir  Geylaninin  mekanı da  Cennette  Makam-ı Mahmut    olsun. 

 

                                     EMANETE  İHANET  ETMEMEK 

 

                                                        Yusuf   suresi 

 

23-Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı 

ve «Haydi gel!» dedi. O da «(Hâşâ), ALLAH'a sığınırım! Zira kocanız benim 

velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!» dedi. 

 

Yusuf  suresinin  23. Ayetini  inanan  ve  inanmayan  her  insan aklına  yazmalı  ve  

ondan  ders  çıkarmalıdır.Çünkü  bu  ayet  sadece  Müslümanların  değil  tüm  

insanlığın  malıdır.Hiç  bir  insan  emanete  ihanet  etmemeli  ve vefalı  olmalıdır. 

Hz.  Yusuf,  evinde yaşadığı  ve  kölesi  olduğu  kişinin  iyiliklerine  karşı,  onun  

emaneti  olan  karısıyla ilişkiye  girmeyi,  emanete  ihanet  etmek  olarak  görüyor. 

Bu  durumun  zalimlik  olduğunu,  zalimlerin  sonunun da  hüsran  olacağını  

söylüyor. 

Hz.  Yusuf,  zalimlerin  ahiret  günü  hesap  vereceğini  iyi  biliyor.Ama,  karşısında  

bunları  bilmeyen  biri  var.Kocasının  emaneti  olan  namusununa  ihanet  etmeye  

hazır.Birbirine  zıt  iki  kişilik  görüyoruz.Evlatlık gibi evde  devamlı bulunananlar  

içinde böyle nahoş olaylar yaşanabildiği için dinde evlatlık alma yoktur.Hz. Yusuf’un  

babası da onu kardeşlerine  emanet  ediyor, ama  onlar Yusuf’u  kuyuya  atarak  

emanete  ihanet  ediyorlar.Firavunla görüşen Hz. Yusuf, Firavundan  kendisini  

maliye bakanı yapmasını istiyor.Buna gerekçe olarak da kendisinin emanetlere ihanet 

etmeyen biri olduğunu  gösteriyor.Ben  bu  dünyada da,  emanete  ihanet  eden  

kişilerin  başlarının  dertten  kurtulmadığını  görmüşümdür.Bu  durum  devlet  

sektöründe  çok olur.Denetim  mekanizması  iyi  işlemediğinden,  çalışanlar  genelde  

işlerini  suiistimal  ederler.Zannederler ki  bizi  kimse  görmüyor.Bir  deprem  

olduğunda  önce  kamu  binaları  yıkılır. 

Buralarda  çalışan  dürüst  birkaç  kişi de  istenmeyen  adam ilan  edilir  ve  sürülür. 

 

                                                       Yusuf   suresi 

 

7 - Andolsun ki, Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak âyetler vardır. 

 

8 - Hani demişlerdi ki: "Yusuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgili, 

biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu, babamız belli ki, çok açık bir yanılgı 

içindedir." 

 

9 - "Yusuf'u öldürün, ya da bir yere atın ki, babanızın yüzü (sevgisi) size kalsın, sonra 

yine salih bir kavim olursunuz." 
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10 - İçlerinden bir söz sahibi şöyle dedi: "Yusuf'u öldürmeyin, bir kuyunun dibine 

bırakın da ordan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle 

yapın." 

 

11 - Dediler ki: "Ey babamız! Sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun? Halbuki biz 

onun iyiliğini istiyoruz." 

 

12 - "Yarın onu bizimle beraber gönder de gezsin, oynasın. Kesinlikle biz onu 

koruruz." 

 

13 - Babaları dedi ki: "Onu götürmeniz beni üzer, korkarım ki onu kurt yer de sizin 

haberiniz bile olmaz." 

 

14 - Dediler ki: "Vallahi biz böyle güçlü kuvvetli bir topluluk iken, buna rağmen onu 

kurt yerse, o zaman biz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olmuş oluruz." 

 

15 - Nihayet kardeşleri, Yusuf'u alıp götürdüler ve kuyunun dibine bırakmaya 

topluca karar verdiler. Biz de ona şöyle vahyettik: "Andolsun ki, sen onlara ilerde hiç 

beklemedikleri bir sırada bu yaptıklarını haber vereceksin". 

 

16 - Ve yatsı vakti, ağlayarak babalarına geldiler. 

 

17 - Dediler ki: "Ey babamız! Biz gittik, aramızda yarış yapıyorduk. Yusuf'u da 

eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de baktık ki, onu kurt yemiş. şu anda biz doğru da 

söylesek, yine de sen bize inanacak değilsin." 

 

18 - Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Babaları dedi ki: 

"Hayır, nefisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırtmış. Artık bana güzel bir sabır 

gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak ALLAH'dır." 

 

19 - Daha sonra bir kafile gelmiş, sucularını da göndermişlerdi. Vardı, kovasını 

kuyuya saldı, "Müjde hey, müjde! İşte bir çocuk!" dedi. Ve onu satılık bir mal olarak 

gizleyip korudular. ALLAH  ise onların ne yapacaklarını biliyordu. 

 

20 - Ve onu düşük bir değerle birkaç dirheme sattılar. Ona fazla önem vermemişlerdi. 

 

21 - Onu satın alan Mısırlı, eşine dedi ki: "Buna güzel bak. Bize faydalı olabilir, ya da 

evlat ediniriz." Yusuf'u böylece oraya yerleştirdik. Ona rüyaların tabirini de öğrettik. 

ALLAH   emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 

 

22 - O, tam erginlik çağına gelince, kendisine ilim ve hüküm verdik. İşte biz, güzel iş 

yapanları böyle mükafatlandırırız. 
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23 - Derken, evinde bulunduğu hanım, onun nefsinden murad alıp yararlanmak 

istedi. Kapıları kilitledi ve "Haydi beri gel!" dedi. Yusuf: "ALLAH'a sığınırım! 

Muhakkak ki, o (kocan), benim efendim, bana çok güzel baktı. Doğrusu zalimler hiç 

iflah olmazlar" dedi. 

 

24 - O hanım, ona gerçekten niyeti bozmuştu. Eğer Rabbinin burhanını görmese idi. 

Yusuf da ona özenip gitmişti. Aslında ondan fuhşu ve fenalığı uzak tutalım diye böyle 

olmuştu. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş kullarımızdan biriydi. 

 

25 - İkisi de kapıya koştular. Hanım, onun gömleğini arkadan yırttı. Ve kapının 

yanında hanımın efendisiyle karşı karşıya geldiler. Hanım hemen dedi ki: "Senin 

eşine fenalık yapmak isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya acı bir azaba 

uğratılmaktan başka ne olabilir?" 

 

26 - Yusuf: "kendisi benden yararlanmak istedi" dedi. Hanımın akrabasından biri de 

şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiştir, o zaman 

bu, yalancılardandır." 

 

27 - "Yok eğer gömleği arkadan yırtılmış ise hanım yalan söylemiştir, o zaman bu 

doğru söyleyenlerdendir." 

 

28 - Ne zaman ki, gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu gördü, o zaman dedi ki: "Bu 

iş, siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür". 

 

29 - "Yusuf! Sakın sen bundan bahsetme! Kadın! Sen de günahından dolayı istiğfar 

et. Sen gerçekten günahkarlardan oldun". 

 

30 - Şehirde bazı kadınlar da "Azizin karısı, delikanlısından murad almaya kalkmış, 

sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuş, görüyoruz ki, kadın çıldırmış besbelli..." dediler. 

 

31 - Azizin karısı, onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince, onlara 

davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine bir bıçak verdi, 

beri taraftan da Yusuf'a "çık karşılarına" dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerinde 

çok büyüttüler ve (şaşkınlıkla) ellerini kestiler. Dediler ki: "Hâşâ! ALLAH  için, bu 

bir insan değil, olsa olsa yüce bir melektir." 

 

32 - "İşte" dedi, "bu gördüğünüz, beni hakkında kınadığınız (gençtir). Yemin ederim 

ki, ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de o, namuslu davrandı. Yine yemin 

ederim ki, emrimi yerine getirmezse, muhakkak zindana atılacak ve kesinlikle 

zelillerden olacaktır". 

 

33 - Yusuf dedi ki: "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettikleri şeyden 

daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben 

onların tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olurum". 
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34 - Bunun üzerine Rabbi, onun duasını kabul buyurdu da ondan onların tuzaklarını 

bertaraf etti. Muhakkak ki O, evet O, hakkiyle işiten, hakkiyle bilendir. 

 

35 - Bu kadar delili gördükleri halde, sonra yine de Yusuf'u bir süre için zindana 

atma düşüncesi ağır bastı. 

 

36 - Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: "Rüyada kendimi 

şarap sıkarken gördüm". Öteki de dedi ki: "Ben de başımın üstünde ekmek 

taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. 

Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz." 

 

37 - Yusuf dedi ki: "Size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun 

tabirini size bildiririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben 

ALLAH'a inanmayan ve ahireti inkâr eden bir kavmin dinini terkettim." 

 

38 - "Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim, ALLAH'a hiçbir 

şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu, bize ve insanlara ALLAH'ın bir lutfudur. Fakat 

insanların çoğu şükretmezler." 

 

39 - "Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha hayırlı, yoksa 

herşeye hakim ve galip olan bir tek ALLAH mı?" 

 

40 - "Sizin ALLAH'ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu 

birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için ALLAH hiçbir delil 

indirmiş değildir. Hüküm ancak ALLAH'a aittir: O, size, kendisinden başkasına 

tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu 

bilmezler." 

 

41 - "Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Diğeri de 

asılacak, kuşlar başından yiyecekler. İşte öğrenmek istediğiniz iş böylece halloldu." 

 

42 - Yusuf, hapisten kurtulacağına inandığı o ikiden birine dedi ki: "Beni efendinin 

yanında an". (Benden söz et ki, beni kurtarsın). Fakat Şeytan, ona, efendisinin 

yanında anmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf, daha yıllarca zindanda kaldı. 

 

43 - Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: "Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz 

ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz 

rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin." 

 

44 - Dediler ki: "Rüya dediğin şey karmakarışık hayallerdir. Biz ise böyle karışık 

hayallerin yorumunu bilemeyiz." 

 

45 - O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: "Ben size o 

rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin." 
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46 - "Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek 

yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru 

cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler." 

 

47 - Dedi ki: "Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, 

biraz yiyeceğinizden başka. " 

 

48 - "Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin 

biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek." 

 

49 - "Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda sıkıntıdan 

kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak." 

 

50 - O hükümdar "Onu bana getirin" dedi. Emir üzerine Yusuf'a gönderilen adam 

yanına gelince, Yusuf ona dedi ki: "Haydi efendine geri dön de, ona sor bakalım, o 

ellerini kesen kadınların maksatları ne imiş? Hiç şüphe yok ki, Rabbim, onların 

oyunlarını çok iyi bilir." 

 

51 - Hükümdar, o kadınlara "Derdiniz neydi ki, o vakit Yusuf'un nefsinden murad 

almaya kalktınız?" dedi. Onlar "Hâşâ, ALLAH  için, biz onun aleyhinde hiçbir 

fenalık bilmiyoruz" dediler. Aziz'in, karısı da: "Şimdi hak ve hakikat olduğu gibi 

ortaya çıktı. Aslında onun nefsinden ben murad almak istedim. O ise şeksiz şüphesiz 

doğrulardandır" dedi. 

 

52 - (Yusuf dedi ki): İşte bu şunun içindir: Bilsin ki, ben ona arkasından hainlik 

etmedim. Gerçekten ALLAH  hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz. 

 

53 - Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü 

emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna. Muhakkak ki, Rabbim 

bağışlayıcı ve merhametlidir. 

 

54 - Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim." Sonra onunla 

konuşunca da: "Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir 

birisin" dedi. 

 

55 - O da, ona dedi ki: "Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, 

iyi bilirim." 

 

56 - Ve işte biz böylece Yusuf'u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse 

orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik 

edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. 

 

57 - İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. 
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58 - (Bir gün) Yusuf'un kardeşleri çıkageldiler ve onun yanına girdiler. O, onları 

görür görmez tanıdı, oysa onlar onu tanıyamamışlardı. 

 

59 - Ne zaman ki onların bütün hazırlıklarını tamamladı, o zaman dedi ki: 

"Babanızdan olan öbür kardeşinizi de bana getirin. Görüyorsunuz ya, ben ölçeği tam 

ölçüyorum ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım." 

 

60 - "Siz eğer onu bana getirmezseniz, bir daha size hiç kile yok, (bir ölçek bile zahire 

alamazsınız) yanıma da yaklaşmayın". 

 

61 - Dediler ki: "Onun için babasından izin almaya çalışacağız. Her hâlü kârda bunu 

yapacağz." 

 

62 - Yusuf bir taraftan da adamlarına tenbih etti: "Sermayelerini yüklerinin içine 

koyuverin, belki ailelerinin yanına dönünce farkına varırlar ve belki yine gelirler" 

dedi. 

 

63 - Böylece dönüp babalarına geldikleri vakit, dediler ki: "Ey babamız! Bizden ölçek 

menedildi (bize zahire verilmeyecek). Bu kere kardeşimizi de bizimle gönder ki, ölçek 

alabilelim. Biz onu kesinlikle koruyacağız." 

 

64 - Babaları dedi ki: "Ben onu size nasıl emanet ederim? Ya bundan önce kardeşini 

emanet ettiğimde olan gibi olursa! En hayırlı koruyucu ALLAH'dır ve O, merhamet 

edenlerin en merhametlisidir." 

 

65 - Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak 

buldular. Dediler ki: "Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte sermayelerimiz de bize iade 

edilmiş. Bununla yine ailemize zahire alır getiririz, kardeşimizi de koruruz, üstelik bir 

yük daha fazla zahire alırız. Zaten bu aldığımız pek az bir zahiredir." 

 

66 - Babaları dedi ki: "Hepiniz çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize 

dair ALLAH'dan bir yemin vermedikçe, onu, kesinlikle sizinle göndermem". Onlar 

da ALLAH'a and içerek babalarına söz verince, babaları dedi ki: "Bu söylediklerinize 

ALLAH vekildir". 

 

67 - Ve dedi ki: "Ey yavrularım! (şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı 

kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam, ALLAH 'ın takdirini sizden 

engelleyemem. Hüküm yalnızca ALLAH'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler 

O'na tevekkül etmelidirler." 

 

68 - Ne zaman ki, şehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine emrettiği şekilde 

girdiler. (Gerçi bu şekilde girmeleri) onlar hakında ALLAH'ın takdir ettiği hiçbir şeyi 

önleyemezdi, bu sadece Yakub'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. 

Şüphesiz o, ilim sahibiydi, çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu 

bilmezler. 
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69 - Yusuf'un yanına girdikleri vakit, o, kardeşini (Bünyamin'i) yanında alıkoydu. 

Dedi ki: "Bilesin, ben, senin kardeşinim! İşte bundan dolayı onların yapacaklarına 

sakın üzülme!" 

 

70 - Sonra onların bütün hazırlıklarını görünce, su kabını kardeşinin yükünün içine 

koydu. Sonra bir tellal şöyle bağırdı: "Hey kervan! Siz hırsızsınız, hırsız!" 

 

71 - Bunlara döndüler de dediler ki: "Ne arıyorsunuz? 

 

72 - Onlar da dediler ki: "Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir 

yük zahire var. Üstelik o tas bana zimmetlidir". 

 

73 - "ALLAH'a yemin ederiz ki," dediler, "Muhakkak siz de anlamışsınızdır ya, biz 

buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz." 

 

74 - "Peki yalancı çıkarsanız onun (hırsızlık edenin) cezası nedir?" dediler. 

 

75 - "Kimin yükünde çıkarsa, o kendisi onun cezasıdır. Biz zalimlere işte böyle ceza 

veririz." 

 

76 - Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin eşyalarından önce onların eşyalarını aramaya 

başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünün içinden çıkardı. İşte Yusuf'a biz böyle 

bir oyun öğrettik. Melikin kanunlarına göre, kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. 

Ancak ALLAH dilerse o başka. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi 

sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. 

 

77 - Dediler ki: "Eğer o çalmışsa, daha önce bunun kardeşi de çalmıştı". O vakit 

Yusuf bunu içine attı, onlara hiç belli etmeden: "Siz çok fena bir mevkidesiniz, ne 

sıfat verdiğinizi ALLAH çok iyi biliyor" dedi. 

 

78 - Dediler ki: "Ey vezir! Emin ol ki, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için 

yerine birimizi al. Gerçekten de biz seni iyilik edenlerden görüyoruz." 

 

79 - O dedi ki: "Eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını tutuklamaktan ALLAH 

korusun. Çünkü öyle yaparsak zalimlerden oluruz." 

 

80 - Ne zaman ki, onlar, onu kurtarmaktan ümit kestiler, o zaman fısıldaşarak oradan 

uzaklaştılar. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden ALLAH  adına ahit aldığını ve 

daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin 

verinceye veya ALLAH  hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık burdan 

ayrılmam. ALLAH, hüküm verenlerin en hayırlısıdır." 

 

81 - "Siz dönün de babanıza deyin ki: Ey babamız! İnan ki, oğlun hırsızlık yaptı. Biz 

ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa gaybın bekçileri değiliz." 
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82 - "Hem orada bulunduğumuz şehir halkına, hem içinde bulunduğumuz kervana 

sor. Ve emin ol ki, biz kesinlikle doğru söylüyoruz." 

 

83 - Babaları dedi ki: "Hayır, sizi nefisleriniz altadıp bir işe sürüklemiş. Artık bana 

güzel güzel sabretmek düşüyor. Belki ALLAH  hepsini birden bana geri getirir. 

Çünkü O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir." 

 

84 - Ve onlardan yüz çevirdi de: "Ey Yusuf'un ateşi, yetti artık, yetti!" dedi. Ve 

üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık yutkunuyor da yutkunuyordu. 

 

85 - Dediler ki: "Hâlâ Yusuf'u sayıklayıp duruyorsun. ALLAH 'a yemin ederiz ki, 

sonunda eriyip gideceksin, tükenip helak olacaksın. Hayret doğrusu!" 

 

86 - Dedi ki: "Ben hüznümü, kederimi ancak ALLAH'a şikayet ederim ve ALLAH     

tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim." 

 

87 - "Ey oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın. ALLAH’ın rahmetinden 

ümit kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmez." 

 

88 - Sonra (Mısır'a gidip) onun huzuruna girince, dediler ki: "Ey şanlı vezir! Biz ve 

çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek 

(zahire) ver, ayrıca sadaka da ihsan eyle. Çünkü ALLAH sadaka verenleri muhakkak 

mükafatlandırır." 

 

89 - O dedi ki: "Siz cahilliğinizde Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor 

musunuz?" 

 

90 - Onlar "Yoksa sen, sahiden Yusuf musun?" dediler. O da "Ben Yusuf'um, bu da 

kardeşim" dedi, "Doğrusu Allah, bizi, lutfuyla nimetlendirdi. Gerçekten de kim 

ALLAH'dan korkar ve sabrederse, ALLAH, muhakkak ki, güzel işler yapanların 

mükafatını zayi etmez." 

 

91 - Dediler ki: "ALLAH'a yemin olsun, ALLAH seni bize üstün kıldı. Biz gerçekten 

de büyük hata işlemiştik". 

 

92 - Yusuf dedi: "Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. ALLAH, sizi, 

mağfiretiyle bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir." 

 

93 - Alın şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün, gözü açılır. Ve bütün 

ailenizle toplanıp bana gelin." 

 

94 - Ne zaman ki, kafile (Mısır'dan) ayrıldı, öteden babaları dedi ki: "Eğer bana 

bunak demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum." 
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95 - Dediler ki: "Vallahi sen hâlâ o eski şaşkınlığındasın." 

 

96 - Fakat ne zaman ki, gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakub'un yüzüne koydu, 

hemen gözü açıldı. "Ben size demedim mi, ben ALLAH'dan sizin bilmediklerinizi 

bilirim." dedi. 

 

97 - Dediler ki: "Ey babamız, bizim için ALLAH'a istiğfar eyle. Biz gerçekten büyük 

günah işlemiştik." 

 

98 - Dedi ki: "Sizin için Rabbimden ilerde bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o çok 

bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

 

99 - Ne zaman ki, onlar Yusuf'un yanına vardılar, işte o zaman Yusuf anasını ve 

babasını kucakladı, yanına aldı ve "Buyurun ALLAHın dilemesiyle güven içinde 

Mısır'a girin" dedi. 

 

100 - Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için 

secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: "İşte bu durum, o rüyamın 

çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin 

arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle 

Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lutfunu ihsan 

eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir." 

 

101 - "Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların 

tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim 

sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!     

 

 - Başta babaları olmak üzere bütün aile bireyleri topluca Mısır'a gelip Yusuf'un 

yanına vardılar. Rivayet olunur ki, Yusuf ve Melik, yanlarında dört bin asker, 

birtakım devlet adamları ve Mısır halkından çok sayıda insan, gelen kafileyi 

karşılamaya çıkmışlardı. Yakub Aleyhisselam, oğlu Yahuda'ya dayanarak 

yürüyordu, karşıdan gelen kafileye ve atlılara bakıp, "Ey Yahuda, şu karşıdaki adam 

Mısır'ın Firavun'u mu?" diye sordu. O da "Hayır, Firavun değil, oğlun" dedi. 

Yaklaştıkları zaman Yusuf'dan önce Yakup selam verdi ve "Selam sana ey hüzünleri 

gideren" dedi. 

 

102 - İşte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar 

yapacaklarına karar verip mekir (oyun) yaparlarken sen yanlarında değildin. 

 

103 - Sen ne kadar şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman edecek değildir. 

 

104 - Buna karşılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. O Kur'ân, âlemlere 

ancak bir öğüttür. 
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                                HİÇ  KİMSEYE  BEDDUA  ETMEMEK 

 

                                                     İsra  suresi 

 

11-İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek acelecidir. 

 

Peygamber  efendimiz  hiç  kimseye  beddua  etmezdi.Ederdi  diyenler  yalan  

söylüyorlar.Çünkü  beddua  eden  biri  olsaydı,  Taifde  ederdi.Oraya,  arkadaşı  Zeyd 

ile beraber dini  tebliğ  etmek  için  gitmişti.Ancak  tebliği  kabul  görmediği  gibi,  onu  

birde çocuk  ve  kölelere  taşlattılar.Zeyd  siper  olmaya  çalıştı  ama  başaramadı.Ben 

de  orada  olup  ona  siper  olmayı  çok  isterdim.Attıkları  bir kaç  taş  değildi.Ona  

yüzlece  taş  attılar  ve  yaraladılar.Vücudunda  yaralar  açıldı  ve kanadı. 

Bu  durum  ALLAH’ın  da  çok  gücüne  gitti.Cebraili  göndererek, taş  attıranları  

cezalandırma  yetkisi  verdi.O,  bu  yetkiyi  onları  afederek  kullandı.Gerçekleri  

bilmedikleri  için  böyle  yaptıklarını  düşündü.ALLAH’tan,  onlardan  iman  eden  

bir  nesil  çıkarmasını  istedi.Şimdi  kendimizi  onun  yerine  koyalım.Kaç  kişi  böyle  

davranabilir.Bir  çoğumuz  birileri  bize  bırakın  taş  atmayı  kötü  bir  söz  söylese,  

karşılığını  vermek  isteriz.Bize  kötülük  edenlere  iyilik  etmek,  herkesi  geçenlerin  

başarabileceği  bir  iştir. 

 

       BÜYÜK   ÇÖKÜŞ(BİG-CHRUNCH)  VE  EVRENİN   SONU(KIYAMET) 

 

-Kuran ,Evrenin bir başlangıcı olduğunu yazdığı gibi ,sonu da olacağını yazar. 

 

                                                  Enbiya suresi 

 

104-O gün, kitap sayfalarını dürer gibi semayı  düreceğiz. Onu ilk defa yaratmaya 

başladığımız gibi yeniden yaratacağız. Bu bizim vaadimizdir. Bunu mutlaka 

yapacağız. 

 

                                               Tekvir suresi 

 

                                       1-Güneş dürülünce. 

 

                                       2-Yıldızlar dağılıp dökülünce. 

 

                                         İntifar   suresi 

 

                                       1-Gök  yarılınca 

 

                                       2-Yıldızlar  dökülüp   saçılınca 

 

                                       3-Denizler  kaynatılıp,  fışkırtılınca 

 

                                       4-Kabirlerin  içi  dışına getirilince 
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                                        5-Herkes ne yaptığını  ve ne yapmadığını  görür. 

 

-Evrenin bir başlangıcı olduğuna göre sonu da olması mantıklı bir düşüncedir. Zaten 

bilim de Evrenin mutlaka bir sonu olacağını söylüyor. Ancak bilimin bu konuda iki 

farklı teorisi mevcuttur. Büyük  yırtılma  denen  birinci teoriye göre genişlemekte 

olan Evren sonunda çok karanlık ve soğuk bir mekan olacak,  daha sonra ise tüm 

atomlar dağılarak yok olacaklar. Bu yok olma  milyarlarca   yıl  sürecek. 

İkinci teori ise daha akla yatkın ve Kurandaki kıyamet  ayetlerine uygundur. 

Karanlık enerji denen ve kaynağı bilim tarafından tespit edilememiş  bir enerjinin 

evreni artan bir hızla genişlettiğini bilim ispatladı .Ben  buna ALLAH’ın yaratma ve  

evreni  genişletme  kudreti diyorum. Evrenin  artan  bir  hızla genişlemesi,  inkarcıları  

epey  sevindirdi. Çünkü, bu  genişlemenin  milyarlarca yıl   süreceğini  söylüyorlar. 

Ancak ,   bu  söylediklerinin  hiçbir  bilimsel  kanıtı  yok. Oysa bilime göre karanlık 

enerjinin ileride  tersine hareket ederek ,  madde ve anti madde Evrenlerini sıkıştırıp 

dürmesi   mümkündür. Bu ikinci teorinin bilimdeki adı büyük çöküştür.(big-chrunch) 

Ancak bu  teoride evrenin  ne zaman dürüleceğine  dair  bilimin hiç  bir  görüşü   

yoktur. Hiç bir zaman da bir görüşü olmayacaktır. Çünkü Kuran kıyametin zamanını 

sadece ALLAH’ın bildiğini yazar. 

Büyük çöküş sırasında Tekir suresi 1 ve 2.Ayetlerin yazdığı gibi yıldızlar da Güneşle 

beraber dürülecektir. Bu  dürülme sırasında dünya ve  kitap  sayfaları gibi 6 kat  olan 

atmosfer ve 7. Kat olan  manyetik alan da  dürülecektir.  

Ancak Kuran bize daha sonrasını da haber veriyor. Enbiya suresi 104.Ayetin yazdığı 

gibi Dünya ve evren  dürülüp yok olduktan sonra tekrar bir büyük patlamayla  

yeniden var olacaktır. Evrende hala ALLAH’ın  sıkıştırıp dürdüğü bazı yıldızlar 

mevcuttur. Dürülen bu yıldızlara  Kara delik, pulsar ve kırmızı dev gibi isimler 

verilir. Özelikle kara delik adı verilen dürülmüş yıldızlar çok ilginçtir. Güneşin 

binlerce katı olan bu yıldızlar sıkışarak dürülmektedir. Bilim,  evrenin  sonsuza  

kadar  yaşamasını mümkün  görmüyor. Mutlaka günün  birinde  yok  olacağını  

söylüyor. Bilimin, madde ve  anti madde evrenlerinin yer değiştirmesi gibi bir teorisi 

de  vardır. Ancak  yeniden yaratılan dünya İbrahim suresi-48.Ayete göre  bu  sefer 

anti madde evreninde  yaratılacaktır. Anti madde  evrenin  varlığı  Zariyat  suresi 49. 

Ayete de  uygundur. Ayet,  her şeyin  çiftler halinde yaratıldığını  yazdığına göre 

evreninde çift olarak yani zıddıyla yaratılması gerekir. Kuran, zıtları  çiftler olarak  

tanımlar. Örneğin ,madde  ve  anti madde çifttir. Zaten bilim, büyük patlama 

sırasında anti maddenin de yaratıldığını ispatlamıştır. Ancak, bazı  bilim adamları 

anti maddenin  yok olduğunu  savunmaktadır. Yasin  suresi-81. Ayet  ise, anti  

maddenin  yok  olmadığını  ve  anti  madde  evreninde  varlığını  sürdürdüğünü  

yazar. Maddeyi  oluşturan  atomlarda artı(pozitif) değerli bir  çekirdek  ve çekirdeğin 

etrafında  dönen  eksi(negatif) değerli elektronlar mevcuttur. Anti madde ise ,atomun  

çekirdeği artı  yerine eksi değerlidir. Anti maddenin elektronları , yine maddedeki 

elektronların  tersine artı  değerlidir. Atomlar dahi zıtlardan oluşmuştur. Zıtların yer  

değiştirmesinin bilim tarafından ispatlanmış bir  misali de dünyanın  zıt kutupları  

olan  kuzey ve güney  kutbunun zaman içinde  yer  değiştirmesidir. 
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                                                       Zümer  suresi 

 

67- Onlar ALLAH'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü 

O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, 

müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. 

 

                                                        Zariyat    suresi 

 

49-İbret  alasınız  diye her şeyi çift, çift  yarattık. 

 

                                                        İbrahim   suresi 

 

48-O  gün   yer  başka  bir  yere  , gökler de(evren)  başka  göklere(anti madde 

evrenine)   çevrilir. 

Bütün  insanlar ,tek ve kahhar olan ALLAH’ın  huzuruna çıkarlar. 

 

                                                         Yasin    suresi 

 

81-Gökleri ve yeri(evreni)  yaratan  ALLAH, onların  benzerini(anti madde evreni)  

yaratmaya gücü  yetmez mi? Elbette yeter.                                                                          

O,  her şeyi  hakkıyla bilen  yaratıcıdır. 

 

                                                          Cin  suresi 

 

25-De ki: “Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azap) yakın mı, yoksa Rabbim 

onun için uzun bir süre mi koymuştur?” 

 

                          ŞERLE  KORKMADAN  MÜCADELE  ETMEK 

 

                                                         Taha  suresi 

 

88 - Nihayet Sâmirî onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine 

Sâmirî ve adamları: "İşte sizin de, Musa'nın da ilâhı budur, ama o unuttu" dediler. 

 

89 - Onlar görmüyorlar mıydı ki, o buzağı, kendilerine hiçbir sözle karşılık 

veremiyor; onlara ne bir zarar, ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu. 

 

90 - And olsun ki Harun daha önce onlara: "Ey kavmim! Siz bununla (buzağı ile) 

imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahmân'dır. Gelin bana uyun ve emrime 

itaat edin" demişti. 

 

91 - Onlar (cevap olarak şöyle) demişlerdi: "Musa bize dönüp gelinceye kadar, biz 

ona tapmaya elbette devam edeceğiz." 
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92 - (Musa gelince kardeşine şöyle) dedi: "Ey Harun! bunların sapıklığa düştüğünü 

gördüğün vakit, seni engelleyen ne oldu?" 

 

93 - "(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?" 

 

94 - Harun: "Ey anamın oğlu! Sakalımı ve başımı (saçımı) tutma. Ben senin 

'İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözüme bakmadın' diyeceğinden korktum." 

dedi. 

 

95 - (Hz. Musa bu defa Sâmirî'ye dönerek) "Ey Sâmirî! Senin bu yaptığın nedir?" 

dedi. 

 

96 - Sâmirî: "Onların görmedikleri bir şey gördüm: (Sana gelen) ilâhî elçinin 

(Cebrail'in) izinden bir avuç (toprak) aldım ve onu (erimiş mücevheratın içine) attım. 

Bunu, bana böylece nefsim hoş gösterdi" dedi. 

 

97 - (Musa ona şöyle) dedi: "Haydi çekil git. Artık senin için hayat boyunca, 'benimle 

temas yok' diye söylemen var (bir vahşi gibi yapayalnız yaşamağa mahkum 

olacaksın). Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet 

edip durduğun ilâhına bak; elbette biz onu yakacağız, sonra da kül edip muhakkak 

onu denize savuracağız." 

 

98 - Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH'dır. 

Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. 

 

Hz. Musa şerrin üzerine cesurca  ve  kararlılıkla gidiyor.Harun  şerre  karşı  çıkıyor 

ama, şer  cephesi  onda bir  kararlılık ve  cesaret  görmedikleri  için  putlarına  

tapmaya  devam  ediyorlar.Yani  hesaba  almıyorlar.Hz. Musa’dan  gördükleri  

cesaret  ve  kararlılık  karşısında ise  paniğe  kapılarak  pes  ediyorlar.Buzağıyı yapan  

Samiri’ye   destekçileri  dahi  sahip  çıkamıyor. 

Hz. İbrahim   ise hayranlık  duyulacak kadar  cesur. 

 

                                                 Enbiya  suresi 

 

51. Andolsun biz İbrahim’e daha önce rüşdünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. 

 

52. O, babasına ve kavmine: Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne 

oluyor? demişti. 

 

53. Dediler ki: Biz, babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. 

 

54. Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi. 

 

55. Dediler ki: Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen oyunbazlardan biri misin? 
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56. Hayır, dedi, sizin Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna 

şahitlik edenlerdenim. 

 

57. ALAH’a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun 

oynayacağım! 

 

58. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı; belki 

ona müracaat ederler diye. 

 

59. Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir, dediler. 

 

60. (Bir kısmı:) Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim 

denilirmiş, dediler. 

 

61. O halde, dediler, onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. 

 

62. Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? dediler. 

 

63. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun; eğer konuşuyorlarsa! 

dedi. 

 

64. Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) “Zalimler 

sizlersiniz, sizler!” dediler. 

 

65. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler: Sen bunların konuşmadığını 

pek âlâ biliyorsun, dediler. 

 

66. İbrahim: Öyleyse, dedi, ALLAH’ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar vermeyen 

bir şeye hâla tapacak mısınız? 

 

67. Size de, ALLAH’ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz 

akıllanmaz mısınız? 

 

68. (Bir kısmı:) Eğer iş yapacaksanız, yakın onu da tanrılarınıza yardım edin! dediler. 

 

69. “Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!” dedik. 

 

70. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları, daha çok  hüsrana 

uğrayanlar durumuna soktuk.” 

 

Hz. İbrahim,  putlara tapan  kavmini  ve  babasını  çok defalar  uyarıyor  ama  söz  

dinletemiyor.Sonucunda  ölüm  olduğunu  bildiği  halde  korkmadan  putları  kırarak,  

onların işe  yaramayan  taşlar olduğunu  anlatmak istiyor.Nasıl  şimdi,  milyarlarca  

insan o  devrin bilgisiyle  bilinmesi  mümkün  olmayan  Kurandaki  bilim  ayetlerini  

gördükleri  halde  iman  etmiyorlarsa, o kavim de  gerçeği  bildikleri halde kibir  ve  
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inatları  sebebiyle putlara  tapmaya  devam  ettiler.Üçüncü  cesur  kişi,  

peygamberlere  yardım  ederken  öldürülen ve melekler  tarafından  cennetle  

müjdelenen bir  Müslüman.Ortak  noktaları,  hep  kazanmaları ve cesaretlerinin  

ALLAH  tarafından  ödüllendirilmesi. 

Ancak günümüzün putlarını kıranlar çok nadir  çıkıyor..Bunlardan birisi Fikrettin 

Koç adında bir hocamız.Başkasına da rastlamadım.Doğruları söylediği için T.v’lere 

çıkartmıyorlar.Hem ayna rabıtası denen hurafeye  hem de, ayetlere ters  düşen 

yazılar yazan sahte din bilginlerine karşı çıkıyor.Videolarını internette izleyebilirsiniz. 

 

                                                   Yasin  suresi 

 

13 - Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. 

 

14 - Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de 

yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: 

"Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler. 

 

15 - Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan 

ALLAH, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler. 

 

16 - Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş 

elçileriz." 

 

17 - "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir." 

 

18 - Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu 

işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size 

pek acıklı bir azab dokunur." 

 

19 - Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. 

Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir 

kavimsiniz." 

 

20 - O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o 

elçilere!" 

 

21 - "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir." 

 

22 - "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp 

O'na götürüleceksiniz." 

 

23 - "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar 

dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni 

kurtaramazlar." 
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24 - "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum." 

 

25 - "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni." 

 

26 - (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim 

bilseydi!" 

 

27 - "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından 

kıldığını." 

 

28 - Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. 

 

29 - Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler. 

 

30 - Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine  gelen her bir peygamberle mutlaka alay 

ediyorlardı. 

 

31 - Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık 

kendilerine dönüp gelmiyorlar. 

 

32 - Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. 

 

                                                     Maide  suresi 

 

54-Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki ALLAH  yakında öyle bir 

toplum getirecek ki, ALLAH  onları sever, onlar da ALLAH'ı sever. Müminlere karşı 

alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve şiddetlidirler. ALLAH  yolunda cihad ederler; 

hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, ALLAH'ın bir lütfudur, onu 

dilediğine verir. ALLAH  lütfunda sınırsızdır ve her şeyi bilendir. 

 

 

-Peygamberler nasıl şerle  korkmadan mücadele ediyorsa,  Müslümanlar da etmelidir. 

Kurana  uymayanları  cesurca  söylemelidir.Vatanlarını cesurca her türlü işgale  karşı  

savunmalıdır. 

 

                                                   Adiyat  suresi 

 

1 - O harıl harıl (savaşa) koşanlara, 

 

2 - (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara, 

 

3 - Sabahleyin akın edenlere, 

 

4 - Tozu dumana karıştıranlara, 
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5 - Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki, 

 

6 - Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. 

 

7 - Ve kendisi de buna şahittir. 

 

8 - Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. 

 

9 - Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak. 

 

10 - Ve sinelerin içindekiler derlenecek. 

 

11 - O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır. 

 

                            HZ.  İSA’NIN  HAVARİLERİNDEN   OLMAK. 

 

                                                       Saf  suresi 

 

14-Ey inananlar! ALLAH'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim, Meryem oğlu İsa, 

Havarilere: 'ALLAH'a giden yolda yardımcılarım kimlerdir?' deyince, Havariler: 

'ALLAH'ın dininin yardımcıları biziz' demişlerdi. İsrailoğullarının bir takımı böylece 

inanmış, bir takımı da inkar etmişti; ama Biz, inananları düşmanlarına karşı 

destekledik de üstün geldiler. 

 

                                                Al-i  imran  suresi 

 

52 - İsa onların inkârlarını hissedince: "ALLAH  yolunda yardımcılarım kim?" 

dedi. Havariler: "ALLAH  yolunda yardımcılar biziz. ALLAH'a iman ettik. Şahit ol 

ki, biz muhakkak müslümanlarız." dediler. 

 

                                                 Maide  suresi 

 

111 - Hani Havarilere: " Bana ve Resulüme iman edin" diye ilham etmiştim. Onlar 

da: "İman ettik, bizim şüphesiz müslümanlar olduğumuza şahit ol" demişlerdi. 

 

Hz. Muhammed  ve  Hz. İsa’nın,  canı  gönülden  yardım  eden  yardımcıları vardı.Hz. 

Ali, Hz. Hatice,  Hz. Osman, Hz.  Ebubekir, Hz. Hamza  ve  niceleri  peygamber  

efendimizin  havarileriydi.Peygamber  efendimize  çıktığı  bu  zorlu  yolda ona  büyük  

moral  desteği  sağladılar.Canlarıyla  ve  mallarıyla  destek  verdiler.Hz.  İsa’da  

çıktığı bu  zorlu  yolda  yalnız  değildi.Petrus,Yohanna,Filip, Bartelmi, Yahuda, 

Barnabas  12  havarinin  bir kaçıydı.Ancak  burada  yanlış  bir uydurma  var.Güya 

havarilerden olan Yahuda ,Hz. İsa’yı  Romalılara ihbar  ederek  yakalatmış ve  

çarmıha  gerilmesine sebep olmuş.Tıpkı, bu  iftira da, havarilerin  itibarını  düşürmek 

için  Hz. İsa  karşıtlarınca atılan  çarmıh iftirası  gibi bir  iftiradır.Ayetler, istisnasız  

hepsinin,  Hz. İsa’ya ALLAH yolunda koşacaklarına  dair söz  verdiklerini çok açık  
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yazıyor. Her  Müslüman  bir  havaridir.İslamiyeti  yaymak ,sahte din adamlarıyla   

hurafelerle  ve  şirkle mücadele etmek  her  Müslümanın  görevidir. 

 

                                                         Hac  suresi 

 

40-Onlar, haksız yere, sırf, “Rabbimiz ALLAH’tır” demelerinden dolayı yurtlarından 

çıkarılmış kimselerdir. Eğer ALLAH’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi 

olmasaydı, içlerinde ALLAH’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve 

mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki ALLAH, kendi dinine yardım 

edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki ALLAH, çok kuvvetlidir, mutlak güç 

sahibidir.  

 

                                               İYİ  İNSAN  KİMDİR? 

 

Biri  bugün  bana  şöyle  bir  söz  etti: 

‘’Bazı  milletler Müslüman olmamasına  rağmen iyi milletlerdir.Çünkü büyük  

çoğunluğu  yerde  buldukları  parayı  sahibine  iade  ederler.’’Şimdi  bu  sözü  biraz  

irdeleyelim.Bu milletlerin  büyük  çoğunluğu  geçim  sıkıntısı  çekmeyen  

insanlardır.Çoğunluğu  uydurma şirk  dinlere  inanır. 

ALLAH’ın  iyi  insan  olarak  kabul  ettikleri,  iman edip,  iyi  işler  yapanlardır. 

Hiçbir  insan  saf  kötü  yada  saf  iyi insan  olamaz.En  kötü  insanın dahi  bazı  iyi  

yönleri  vardır.Şimdi  ateist  bir  bilim  adamını  ele  alalım.Bunca  bilimsel  ispat  

dahi onu  bir  ALLAH’ın  varlığına inandıramıyor.Aslında  var  olduğunu  biliyor  

ama  gurur  ve  kibrinden  dolayı  kabul  etmiyor.Ya da  bir  deist  bilim  adamını  ele  

alalım.O  devrin  bilgisiyle  bilinmesi  mümkün  olmayan  bilgileri  Kuranda  bir 

insanın   yazamayacağını  çok  iyi  biliyor.Üstelik, ‘’ madem  inandığın  bir  Tanrı  

var,  neden  kutsal  kitaplarla  onları  uyarmasın, bunun neresi  mantıksız’’,  soruma 

da  hiç bir  cevap  vermek  istemiyor.Çünkü,  kutsal  kitaplarla  insanları   

uyaracağını  çok  iyi  biliyor.Bazıları Kuranın açık ve net  muhkem ayetlerine 

uymayan tefsirler yazan Mürşidinin yazdıklarını ayetlerin üstünde görüyor. 

Bu  inatçılık  ve  kibir  huylarından  dolayı  ALLAH  onları  iyi  insan  sınıfına  

sokmuyor  ve  yaptıkları  iyi  işleri de  saymıyor.Yani  buldukları  bir  parayı  sahibine  

iade  etmelerinin  ALLAH  katında  bir  geçerliliği yok.İmanı  olduğunu  söyleyen,  

ancak  imanı  için  çalışmamış,  büyük  günahlardan  kaçınmamış  ve Kuranda  yazan  

iyi  işleri  yapmayarak,  nasılsa  ALLAH  beni  affeder,  diyen  bir  Müslümanı da,  

ALLAH  Enam  suresi-158.Ayete  göre iyi  insan  sınıfına  sokmuyor. 

Mevlana’ya  göre iyi insanların bir özelliği daha var.İyi insanlar, kendilerine yapılan 

kötülükleren şikayet etmeyerek  onlara katlanıyor. 

 

                                                     Enam  suresi 

 

158-Onlar, mutlaka  meleklerin  kendilerine  gelmesini yahut  Rabbinin gelmesini 

yahut Rabbinin  mucizelerini mi gelmesini  bekliyorlar? 
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Rabbinin  mucizelerinin  bazısının  geldiği  gün, daha  önce  iman  etmemiş, yahut  

imanıyla hayır  kazanmamış  kimseye  imanı  fayda  vermez.Bekleyin, biz de  

bekliyoruz. 

                                                   Muminun   suresi 

 

45-46-Sonra Musa ve (kardeşi) Harun'u ayetlerimizle ve apaçık mucize ve  delillerle  

Firavun ve  kodamanlarına gönderdik. Fakat onlar iman etmeyi kibirlerine 

yediremediler. Zaten onlar büyüklük taslayan kibirli bir zümre idi. 

 

                                                     Kehf  suresi 

 

103 - Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi? 

 

104 - Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler 

yaptıklarını sanıyorlardı. 

 

105 - İşte onlar, Rabblerinin âyetlerini ve O'nun huzuruna çıkacaklarını inkâr 

etmişlerdir de bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık 

kıyamet günü onlar için hiçbir tartı da  yapmayacağız. 

 

106 - İşte böyle, onların cezaları cehennemdir. Çünkü inkâr etmişler ve benim 

âyetlerimi, peygamberlerimi alaya almışlardır. 

 

107 - İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için Firdevs cennetleri konak 

olmuştur. 

 

                                          AKILLI  İNSAN  KİMDİR? 

 

Bir  televizyon  programında insanlara ‘’en  büyük  hayaliniz  nedir?’’ diye bir  soru  

soruyorlardı.Yedi  kişiye  sorulan bu  soruya  bazıları,  ‘’zengin olmak’’  diye  cevap  

verdiler.Biraz daha  akıllı  olanlarından iki kişi ise  ‘’sağlıklı  yaşamak’’ diye  cevap  

verdi.Ancak,  ‘’ALLAH’ın  sevgisini  ve  cennetini  istiyorum’’ diyen  tek kişi  dahi  

yoktu.Mehdi’nin bilim olarak  geldiği  böyle bir  bilim  çağında  insanların  hiç  

ahireti  düşünmemeleri  beni  çok üzdü.Yine  yakın  bir zamanda bir t.v  

programında,  evrim  tartışması  yapılıyordu.Tartışmada, üç müslüman olmasına 

rağmen evrim  teorisini  yıkan mitokondiriyal d.n.a’dan  hiç söz  edilmedi.Genetik  

bilimi,  bütün insanların  Afrikada  yaşayan  bir  kadın olan Havva anamızdan 

ürediğini  ispatlamasına rağmen  medyada bu  durum  çok az  geçiyor.Daha da  

beteri,  okullarda  öğrencilere de öğretilmiyor.Evrim  teorisi 2017  yılında ders 

kitaplarından kaldırıldı.Hiç yoktan  iyidir.Dinin  bu  ülkede  yerlerde  sürünmesine 

Müslümanlar artık  akıllarını  kullanarak  müsaade  etmemeli.İyi bir Kuran 

açıklamasını ve Mevlana’nın  sahte din  adamları için yazdığı yazısını  okullarda 

öğrencilere  öğretmeli.Akıllı insan,  ahiretini dünyaya değişmeyen insandır. 
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     PEYGAMBER   EFENDİMİZİN  İTİBARINI   KORUYAN  AYETLER 

 

ALLAH,  peygamber  efendimizin itibarının korunmasına çok önem vermiş, onu  

ayetlerle  korumuştur.Çünkü  o’nun  itibarının  zedelenmesi  dini  yıpratacaktı. 

 

                                                       Hicr  suresi 

 

6 - Dediler ki: "Ey kendisine Kur'ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir 

mecnunsun." 

 

7 - "Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri 

getirmeliydin." 

 

8 - Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) 

hiç mühlet verilmez. 

9 - Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. 

 

10 - Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik. 

 

11 - Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar. 

 

Peygamber  efendimiz bugün olduğu gibi o devirde de  iftiralara uğruyordu.Evrenin 

yaratıldığını, yani bir zamanlar olmadığını ve yok olacağını, yerin ve göğün 7 kat  

yaratıldığını, gökte bir tavan olduğunu ve  daha nice  ayetlere  inanmayanlar,  

Peygamberimizin  bunları  uyduran bir deli, mecnun  olduğunu  yayıyorlardı. 

 

                                                 Hucurat  suresi 

 

1 - Ey iman edenler! ALLAH'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. ALLAH'tan 

korkun. Şüphesiz ALLAH  işitendir, bilendir. 

 

2 - Ey iman edenler!Seslerinizi Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize 

bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız, siz farkına 

varmadan amelleriniz boşa gider. 

 

3 - ALLAH'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz ALLAH'ın kalplerini 

takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. 

 

4 - (Resülüm!) Sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir.    

 

5 - Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha 

iyi olurdu. Bununla beraber ALLAH  çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 
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                                                       Yunus   suresi 

 

43-Onlardan bir kısmı da sana bakar;fakat eğer görmüyorlarsa amaları doğru yola 

sen mi hidayet edeceksin. 

                       

-Peygamber Efendimiz çok güzel bir insandı. ALLAH ona, makamına layık bir yüz  

vermişti.Onun o güzel yüzüne ve simsiyah gözbebeklerine  bakan birazcık akıl , fikir 

sahibi biri onun sıradan bir insan olmadığını hemen anlardı.Ancak, ona bakıp da 

peygamber olduğunu görmeyenler vardı. 

                                                   

                                                       Ahzap  suresi 

 

32 - Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer 

takva ile korunacaksanız, konuşurken kırıtmayın da kalbinde bir hastalık bulunan 

kimse tamaha düşmesin. Güzel ve dosdoğru söz söyleyin. 

 

33 - Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliye devrinde olduğu gibi 

süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. ALLAH ve Resulü'ne itaat edin. Ey ehli 

beyt! ALLAH  sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor. 

 

53 - Ey iman edenler! Peygamberin evlerine vaktine bakmaksızın ve yemeğe izin 

verilmedikçe girmeyin. Fakat çağırıldığınız vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen 

dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet 

veriyor, ama o sizden utanıyor. Fakat  ALLAH gerçeği söylemekten utanmaz. Hem 

O'nun hanımlarına bir ihtiyaç soracağınız vakit de perde arkasından sorun. Böyle 

yapmanız hem sizin kalbleriniz ve hem de onların kalbleri için daha temizdir. Hem 

sizin Resulullah'a eziyet etmeye hakkınız yoktur. Ondan sonra hanımlarını da 

ebediyyen nikâh edemezsiniz. Çünkü bu ALLAH  katında çok büyük bir günahtır. 

 

 

-Çat  kapı  gelenler her devirde mevcut.Davet edilmiyorsan babanın evine dahi 

gitme.Ahzap  suresinin 36 ve 37  Ayetleri de bazı  din  karşıtlarınca  suistimal  

edilmektedir. 

 

                                                     Ahzap  suresi 

 

36 - Bununla beraber ALLAH ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir 

erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her 

kim de ALLAH ve Resulüne âsi olursa açık bir sapıklık etmiş olur. 

 

37 - Hem hatırla o vakti ki, o kendisine ALLAH'ın nimet verdiği ve senin de ikramda 

bulunduğun kimseye: "Hanımını kendine sıkı tut ve ALLAH'tan kork" diyordun da 

nefsinde ALLAH'ın açacağı şeyi gizliyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Halbuki 

ALLAH  kendisini saymana daha lâyıktı. Sonra Zeyd o kadından ilişiğini kestiği 
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zaman, biz onu sana eş yaptık ki, oğulluklarının ilişkilerini kestikleri hanımlarını 

nikâhlamada müminlere bir darlık olmasın. ALLAH'ın emri de yerine getirilmiştir. 

 

-Kuranda  bazı  nasihatler  yaşanmış  olaylarlardan  misaller  verilerek  anlatılır. 

Bu  olaylar, hem  eski,  hem de  Peygamber  Efendimizin zamanında yaşanan  olaylar  

olabilir.Böyle  bir  anlatım  tarzı  çok  etkili  bir nasihat  yöntemidir.Eski  kölelerinde 

normal  vatandaşlar  gibi itibarlı insanlar oldukları  bu  yaşanmış olaylarla  çok iyi 

izah  edilir. Beled  suresi-13. Ayet ile de kölelik  tamamen  kaldırılır.Zeyd  önceleri  

Peygamberimizin kölesiydi.Sonradan onu  bağışlayarak evlatlığı ilan  etti.O’nu  

halasının  kızı  Zeynep ile  evlendirmek istedi.Ancak,  Zeynep ve  ailesi  onu 

istemedi.Çünkü  Arap  toplumunda  eski  köleler hakir  görülürdü.Peygamberimiz 

eski  kölelerin  hakir  görülmesini böyle bir  evlilikle yıkmak  istiyordu.Ancak,  

Zeynep ve  ailesinin  direnmesi  hem  bu geleneğin  devam  etmesine,  hem de  

Peygamberimizin  itibarının  zedelenmesine  sebep  olacaktı.Düşmanları, ‘’ Hz. 

Muhammedin en basit  konularda  dahi  sözü  geçmiyor’’,diyecekti. 

Bu  nedenle  ALLAH, Ahzap  suresi-36.Ayeti  indirdirerek Peygamberimizin itibarını  

korudu.Böylece  evlilik  gerçekleşti. Ancak  evlilik  Peygamberimizin  istemesine  

rağmen  yürümedi  ve  Zeyd  boşandı. Araplardaki diğer  bir  hurafe de, evlatlıkların  

boşanmış  eşleriyle  babalarının  evlenmelerinin  hoş  karşılanmayışıydı.Bu  hurafeyi 

de  yıkmak için  ALLAH ,Peygamberimizin  Zeynep ile  evlenmesine  izin  

verdi.Böylece bu iki  hurafe de yaşanmış olaylarla  yıkılıp  gitti. 

  

                                       ALLAH’I  SORGULAMAK   

 

                                                  Enbiya  suresi 

 

23 - O, yaptığından sorumlu olmaz, onlar ise sorumlu tutulacaklardır. 

 

Maalesef, peygamberler ve Melekler de  dahil olmak üzere bunu hepimiz  

yapıyoruz.Kıt  bilgimizle yaptıklarına itiraz ediyor,  ALLAH’ı  sorumlu  

tutuyoruz.Hatta insanların işledikleri kötülüklerden dahi sorumlu  tutanlar var.Ama  

ne kadar  merhametli ki af dilediğimiz takdirde bize gazap etmiyor,  merhametle  

karşılıyor. 

                                                      Hud  suresi 

 

45 - Nuh Rabbine niyaz edip dedi ki: "Ey Rabbim! Oğlum benim ehlimdendi(Neden 

onu  suda boğdun?)  senin vaadin de elbette haktır ve gerçektir. Ve sen hakimler 

hakimisin." 

 

46 - ALLAH: "Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin (âilen)'den değildir. Çünkü o salih 

olmayan bir amelin sahibidir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben, 

seni, cahillerden olmaktan sakındırırım." 
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47 - Nuh: "Ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana 

sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen ben hüsrana 

uğrayanlardan olurum. 

                                                     Bakara  suresi 

 

30 - Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" 

demişti. (Melekler): ‘’Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi 

yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. 

(Rabb'in): "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi. 

 

31 - Ve Âdem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: "Haydi 

davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin." dedi. 

 

32 - Dediler ki: "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir 

bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin". 

 

33 - (ALLAH): "Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver." dedi. Bu emir 

üzerine Âdem onlara isimleriyle onları haber verince, (ALLAH): "Ben size, ben 

göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de 

bilirim" dememiş miydim?" dedi. 

 

34 - Ve o zaman meleklere: "Âdem'e secde edin!" dedik, hemen secde ettiler. Yalnız 

İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu. 

 

                                       TARİKAT VE  CEMAATLER 

 

Maalesef  tarikat ve cemaatlerin büyük çoğunluğu  günümüzde faiz  lobisinin  ve 

küresel  sermayenin kontrolü  altına  girmiştir.Çoğunluğu ayna rabıtası  denen  bir  

hurafeye  inanıyor.Ben burada tarikat ve cemaatlerdeki saf ve  temiz Müslümanları 

kastedmiyorum.Yönetici  kadroyu, güya mürşidleri,  hoca efendileri kastediyorum.Saf 

ve temiz Müslümanlar  bilgisizlikleri ve  güvenmeleri   sebebiyle  bu  kişiler  

tarafından  kullanılıyor.Paralarını,  hürriyetlerini  hatta  daha da beteri  Ahiretlerini  

dahi  kaybedebiliyorlar.En büyük hataları Kuranın anlamını birkaç defa 

okumamaları.Eğer bir mürşid, hoca  efendi Kurana  aykırı  tek bir  cümle  dahi  

söylüyorsa,  mesela Kuranda yazan 20’den fazla büyük günahı 7’ye indirip faiz ve 

fitne çıkarmayı da bunlar arasına koymuyorsa,günahkarların zamanla Cehennem 

azabına alışacağını söylüyor ve  ebced hesabı yaparak kıyametin tarihini veriyorsa  

onlara  itibar  etmeyin.Önce  Kuran’ın anlamını  en az 10 defa okuyun.Sonra,  

ALLAH’ın bir  lütfu olarak  yüzyıllarca öteden  zamanımıza ulaşmış,  Mevlana’nın 

Mesnevisini,  Abdülkadir  Geylani’nin Fütuhul Gayb kitaplarını  okuyun.Din  alimi  

olduğunu  söyleyen  bir kişi  ciltler dolusu    kitaplar  yazdığı  halde  Kurana  aykırı  

yazılar yazıyor, sözler ediyorsa  benim  mürşidimin  hoca efendimin  bir  bildiği  

vardır  demeyin.Eğer  böyle düşünürseniz  ALLAH  korusun, Tevbe  suresi-31.Ayetin  

yazdıklarından olur, Ahiretinizi  kaybedersiniz. 
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                                                      Tevbe   suresi 

 

31-Onlar,  ALLAH’ı  bırakıp  hahamlarını,  rahiplerini,  ve  Meryem  oğlu  Mesihi  

kendilerine  Rab  edinmişlerdir. Halbuki  onlar da  tek  bir  ilaha  ibadet  etmekten  

başka  bir  şeyle   emir olunmamışlardı. Zira   O’ndan başka  ilah  yoktur. O,  onların  

şirk  koştuklarından  münehzehtir. 

 

   YANLIŞ  KURAN   ÇEVİRİLERİNE BAKARAK  ŞÜPHEYE  DÜŞMEMEK 

 

Maalesef  bazı Kuran meallerini okuyunca  farklı  anlamlar çıkabiliyor.Ayetler 

çelişiyormuş  gibi  gözüküyor. 

 

                                               Müminun  suresi 

 

101 - Bayraktar Bayraklı: Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları 

kalmayacaktır; birbirlerini de arayıp sormazlar.(Yanlış) 

 

101- Bekir Sadak: Sura uflendigi zaman, o gun, aralarindaki soy yakinligi fayda 

vermez ve birbirlerine de birsey soramazlar.(Doğru) 

 

102- Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. 

 

                                                İnşikak  suresi 

 

7 - O vakit kitabı sağ eline verilen, 

 

8 - Kolay bir hesapla hesaba çekilecek, 

 

9 - Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. 

 

10 - Ama kitabı arkasından verilen, 

 

11 - "Yetiş ey ölüm!" diye bağıracak 

 

12 - Ve alevli ateşe girecektir. 

 

13 - Çünkü o ailesi içinde sevinçli idi. 

 

14 - Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. 

 

15 - Hayır Rabbi onu görmekte idi. 

 

Müminun  suresi 101.Ayetin  yanlış çevirisini okuyan, İnşikak  suresinin ,’’9 - Ve 

sevinçli olarak ailesine dönecektir’’Ayetiyle çeliştiğini  düşünecektir.Oysa, yanlış  

çevirinin  yazdığı  gibi  akrabalık bağları  kalkmıyor, akrabalık bağları  fayda  
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vermiyor.Bu hataları anlamak için  bir çok mealcinin çeviri  yaptığı 

http://www.kuranmeali.org sitesindeki  farklı  çevirilere bakabiliriz. 

 

                                                    Enam  suresi 

 

101 - Celal Yıldırım: Gökleri ve yeri örneksiz ve modelsiz var kılıp vücuda getirendir. 

O'nun eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir?! Her şeyi yaratmıştır ve O her şeyi 

bilendir.(Yanlış) 

101 - Cemal Külünkoğlu: Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı O'dur. O'nun eşi olmadığı 

halde nasıl (olur da) O'nun bir çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi 

hakkıyla bilen O'dur.(Yanlış) 

101 - Diyanet İşleri (eski): O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Zevcesi olmadan nasıl 

çocuğu olabilir? Oysa her şeyi O yaratmıştır, her şeyi bilir.(Doğru) 

 

Enam suresi-101.Ayetin ilk cümlesinin çevirilerinde Celal Yıldırım,’’ Gökleri ve yeri 

örneksiz ve modelsiz var kılıp vücuda getirendir.’’diye  çevirmiş.Bu cümle yanlış bir 

çeviri ve ne mana ifade ettiği anlaşılmıyor. 

Yine aynı ayetin ilk cümlesinin Cemal Külünkoğlu’nun çevirisinde,’’ Göklerin ve 

yerin eşsiz yaratıcısı O'dur.’’ yazıyor ve yine okuyana bir mana  ifade  etmiyor. 

Ama, Diyanetin çevirisinde,’’ O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.’’cümlesi, anlamlı 

bir mana ifade ediyor.Çünkü tüm evren, büyük patlama sonucunda yoktan var 

olmuştur.Verdiğim bu iki misale benzer bir çok  yanlış çeviriler mevcut. 

 

             KURANDA   TEKRAR  EDİLEN   AYETLER  VE  CÜMLELER 

 

Evrendeki her şey titreşir.Yani kendini  tekrar  eder.Bir saniyedeki  titreşim sayısına  

ise frekans denir.Harflerin, kelimelerin,  cümlelerin ve  ayetlerin dahi frekansları 

vardır.Cam bir su bardağının frekansına eşit bir ses dalgası gönderirseniz bardağı 

kırarsınız.Işığı oluşturan foton  tanecikleri dahi farklı titreşimler yaparak  değişik 

renkler üretir.Ayet  tekrarları, onların   etkilerini  katlayarak artırır.Bu  durum  

ayetlerin  akılda daha iyi kalmasına ve  ayetler  üzerine daha iyi düşünmemize sebep 

olur.’’ Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?’’ Ayeti de 31 defa 

titreşiyor.Yani kendini 31 defa tekrar  ediyor. 

Tekrar yapmanın eğitimde ki önemi de büyüktür.Öğrencilerin derslerini tekrar 

etmeleri  bilgilerin akılda kalmasına yardımcı olur.Kuran’ın ve  bu kitabın da akılda 

kalması için birden fazla okumalıyız. 

 

                                                    Rahman  suresi 

 

1 - Rahmân (çok merhametli olan ALLAH) 

 

2 - Kurân'ı öğretti. 

 

3 - İnsanı yarattı. 

 

http://www.kuranmeali.org/
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4 - Ona beyanı öğretti. 

 

5 - Güneş de ay da bir hesab iledir. 

 

6 - Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. 

 

7 - Göğü yükseltti ve mizanı(ağırlık ölçüsü)  koydu.  (4,5 milyar yıl önce gezegenleri 

güneşten  uzaklaştırarak yeni yörüngelerine yerleştirdi ve Dünya’yı Theia gezegeniyle 

birleştirdi.Böylece Dünyanın ağırlığını ve yer çekimini artırdı.) 

 

8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. 

 

9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. 

 

10 - (ALLAH) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu. 

 

11 - Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 

 

12 - Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 

 

13 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

14 – ALLAH  insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. 

 

15 - Cinleri de hâlis ateşten(enerjiden)  yarattı. 

 

16 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

17 - (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 

 

18 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

19 - (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar. 

 

20 - Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar. 

 

21 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

22 - İkisinden de inci ve mercan çıkar. 

 

23 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

24 - Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. 

 

25 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
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26 - Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. 

 

27 - Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. 

 

28 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

29 - Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir. 

 

30 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

31 - Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız. 

 

32 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

33 - Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz 

yeterse geçin gidin. ALLAH'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. 

 

34 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. 

 

36 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz 

 

37 - Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman... 

 

38- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

39 - İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. 

 

40 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

41 - Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur. 

 

42 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

43 - İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir. 

 

44 - Onunla kaynar su arasında dolaşırlar. 

 

45 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

46 - Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. 

 

47 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
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48 - İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır. 

 

49 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

50 - İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. 

 

51 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

52 - İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır. 

 

53 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

54 - Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. 

 

55 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

56 - Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce 

onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. 

 

57 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

58 - Sanki onlar yâkut ve mercandırlar. 

 

59 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

60 - İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? 

 

61 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

62 - Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. 

 

63 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

64 - (Bu cennetler) yemyeşildirler. 

 

65 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

66 - İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. 

 

67 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

68 - İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır. 

 

69 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
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70 - İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. 

 

71 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

72 - Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır. 

 

73 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

74 - Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. 

 

75 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

76 - Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. 

 

77 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

 

78 -  Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! 

 

                                                DÜNYA  SEVGİSİ 

 

Dünya tuzağı, öldürücü zehirleri ile düşkünlerine verilmiştir. Gafletle Dünyayı, 

zahirdeki güzelliği ile görürsen aldanma... O, hilesi, dokunanı derhal öldürür. Onda 

sadakat, onda vefa diye bir şey yoktur. Ona iyi gözle bakıp hoşlanma; şöyle ol: 

Sahrada bir adam çırılçıplak kazayı-hacete oturmuş. Hem edep yeri görünüyor, hem 

de koku geliyor. Sen mecbursun; hem burnunu tutacak, hem de gözünü 

kapayacaksın. İşte dünyanın hali. Ondan kurtulmak için hem gözünü kapa, hem de 

burnunu tut... 

 

Dünyaya ihtiyacın kadar bağlan! kalpten sevme; Nasibin ne ise gelir üzülme..!(Yazan, 

Abdülkadir  Geylani) 

 

                                                    DUA  ETMEK 

 

- “Ben ALLAH’a (CC) dua etmem.” 

 

Deme, sonra nasıl olsa gelecek gelir; gelmiyorsa olan da gelmez gibi sözlerini de bir 

mazeret olarak gösterme. Bunlar boş sözdür. Daima dua et. Dua etmek bir vazifedir, 

görevdir; kulluk icabı sayılır. Dünya ve âhirete ait işlerin için ALLAH’a (CC) yalvar, 

dua et ve iste. Haram olmayan, ahlakına bir zarar vermeyecek olan her şeyi O’ndan 

(CC) talep et. Çünkü Cenab-ı Hakk (CC) bizi dua etmeye teşvik ediyor, emir veriyor: 

 

- “Bana dua edin, icabet ederim. ALLAH’ın (CC) güzel nimetlerini isteyin, ama o 

nimetleri birbiriniz için böbürlenme vesilesi yapmayın.” 
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                                                     Bakara  suresi 

 

 18-Kullarım  beni  sana  soracak  olurlarsa,  ben onlara  çok  yakınım. 

  Bana dua edenin   duasına  karşılık  veririm. 

  Öyleyse  onlar da  benim  davetime  cevap  versinler  ve  bana  iman  etsinler. 

   Umulur ki  huzurlu ve  mutlu  yolu  bulurlar. 

 

 

Dua üzerine Peygamber (SAV) Efendimiz hayli emirler vermiştir. Ümmetini dua 

etmeye teşvik etmiştir. Bunların birkaçını zikretmek yerinde olur: 

 

- “Kabul olacağına inanarak dua edin. ALLAH’a (CC) yalvaracağınız zaman 

ellerinizi açınız.” 

 

İş bu Hadis-i Şerifler senin; “dua etmeye lüzum yok. Etsem de gelir etmesem de.” 

 

Şeklinde söylediğin sözlerin yersiz olduğunu gösteriyor. 

 

Daima ALLAH’tan (CC) iste. Kısmetinde varsa gelir; bu geliş senin imanını arttırır. 

Duaya alıştığın için halka yüz suyu dökmekten de kurtulursun. Şayet kısmetin değilse 

yine duan iyi olur, ALLAH’a (CC) imanın olduğu anlaşılır. Ayrıca bütün hallere karşı 

sende bir uysallık olur. Asabiyete kapılmadan işlerin kolaylıkla hal yolunu bulursun. 

Borçlu isen kolaylıkla ödeme yollarını ararsın. Sakin olduğun için herkesin itimadını 

kazanırsın. Çünkü imanlısın, işlerini ALLAH’a (CC) bırakıyorsun. 

 

Yaptığın duaya dünyada karşılık verilmese bile ahirette bol ecir alırsın. Günahların, 

hataların bağışlanır. ALLAH (CC) kullarına bol ihsanlar yapandır. Acır, dualarını 

kabul eder. 

 

Duanın kabul olunacağı muhakkaktır. Ya bu alemde ya öbür alemde karşılığı 

görülür. 

 

Peygamber (SAV) Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur: 

 

- “Kıyamet günü imanlı kimse amel defterinde birçok iyi işlerin mükafatı şeklinde 

bazı şeyler görür, hayret eder. Sonra ona sorulur: 

 

- ‘Bunları biliyor musun?’ Haliyle bilmez ne olduğunu: 

 

- ‘Bilmiyorum…’ 

 

Der. Buna karşılık ona şöyle anlatılır: 
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- ‘İşte bunlar senin dünyada dua yoluyla istediğin şeylerin karşılığıdır. Kaderinde 

olmadığı için orada verilmedi; burada onların mükafatını alıyorsun’.” 

 

Her iman sahibi ALLAH’a (CC) dua eder… İman sahibi, Yaradanını (CC) her zaman 

anandır. Her hakkı yerine getiren iman sahibidir. 

 

Sonra dua eden bilir ki her şeyi veren ALLAH’tır (CC). 

 

Dua eden kibirli değildir. İşte bundan ötürü dua iman sahibinin huyları arasında 

olmalıdır. 

 

Ehl-i iman, duadan kaçınmamalıdır.(Yazan, Abdülkadir Geylani) 

 

                           İNSANLARI  DÖRT KISIMDA  ANLATMAK 

 

İnsanlar dört kısımdır. 

 

BİRİNCİSİ: Kalbsiz ve dilsizdir. Asi ve hissizdir. ALLAH  buna hayır vermemiştir. 

Sebebi: Bu ve benzerleri, hayrı istemezler, hayır yolunu sevmezler. Şu var ki; Bir gün 

ALLAH  c.c. rahmeti iktizası bunları yola getirir. Kudret eli bunların kalbine iman 

ışığı tutar. Eğer istidatları varsa onlar da hak yola girerler. 

Ama sakın bunlardan olma, onların ahlakını alma, onların hareketlerine katılma... 

Hikmeti ise: Onlar azap, gazap ve felaket insanlarıdır. Yerleri cehennemdir, 

arkadaşları şakilerdir. Ancak ilim sahibi isen, onlara yakınlık sana zarar vermez. 

Çünkü onlara hayrı öğreten, doğru yolu gösteren bir insan olursun. Eğer kendine 

güveniyorsan onların arasına gir ve Hak’ka davet et. Onlara doğru yolu öğret, hak 

yola çağır. Görürsün ki; bu sohbetin hoş oluyor. ALLAH  sana, resullerin, nebilerin 

kadar sevap verir. Bunu anlatmak için Hz. Peygamber S.A. Hz. Ali’ye buyurduğu bir 

Hadis-i Şerifi nakletmek yeter: 

 

- “ ALLAH  bir kimseyi vasıtanla doğru yola getirirse, bunun sevabı yeryüzündeki 

bütün mülke bedeldir.” 

 

İKİNCİSİ: Dili vardır, kalbi yoktur. Herkese hikmetten konuşur ama kendisi amel 

etmez. İnsanları doğru yola çağırır, kendisi kaçar. Başkasının hatasını büyük görür 

ama kendisi durmadan yapar. ALLAH’a karşı edep ve terbiye yollarını öğretir fakat 

kendisi büyük günahları işlemeğe devam eder. İnsanlar arasında iyi görünür, yalnız 

kalınca önüne geleni yutan hayvana benzer. 

Peygamber efendimiz bu adamın durumuna işaret ederek: 

-“ Ümmetim için en çok endişe ettiğim şey dilli münafıklıktır.” 

Buyurmuşlardır. Diğer bir Hâdis-i Şerifleriyle de: 

-“ Ümmetim için en korkulacak şey kötü bilginlerdir.” 

Buyurmuştur... 

ALLAH  cümlemizi bu gibilerden korusun. 
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Bu zümreden çekin ve kaç, tatlı dili seni yakalar. Güzel (!) sözü seni aldatır. Günah 

ateşi seni yakar. Onun manevi kir kokusu seni öldürür. 

 

ÜÇÜNCÜSÜ: Kalb sahibidir, ama dili yoktur. Halbuki o ALLAH’a tam inanmıştır. 

ALLAH  da onu halkından gizlemiştir. Onun üzerine manevi bir örtü çekmiştir. 

Gözünü halktan kapatmıştır. Bu insan yalnız kendi ayıbını görür ve onu gidermeğe 

çalışır. Kalbi tevhid nuru ile doludur. Bu nur, insanlar arasına karışmanın 

güçlüğünü, onların ağzından çıkan sözün boşluğunu gösterir. O insan, selametin; 

sükütta, sessizlikte ve yalnızlıkta olduğunu bilir. Peygamber efendimizin şu hadisi-i 

Şerifini candan duymuştur. 

-“ Susan kurtulur.” 

O muhterem insan her şeyi can kulağı ile diler, bu dinledikleri arasında şu da vardır: 

- “ İbadet on bölümdür, bunun dokuzu sükûttadır.” 

Bu zat velidir. ALLAH  onu kötülüklerden esirgemiştir. Daima selamet içinde olur. 

Akıl ve fikir sahibidir. ALLAH’ın rahman sıfatı onda tecelli etmiştir. Hayırlı insanla 

arasında, bu gibileri seçilir. Bu gibilerden hem hayır umulur, hem de arkadaşlık 

edilir. Hak onun işini gördürür. Hak onu sever. Sen de sev, ona yaklaş... Böyle 

yaparsan, ALLAH  da seni sever. Bu gibi seçkin kulları ara, onların hürmetiyle yüce 

ALLAH  seni sevgili kulları ve salih kişiler arasına katar. 

 

DÖRDÜNCÜSÜ: En yüksek derece buna verilmiş ve melekût aleminde kendisine: 

Adı verilmiştir. İşte Hazter-i Nebi bu büyük zatın şanını tarif ederken şöyle 

buyurmuştur: 

- “ Bir kimse öğrenir öğretirse... Ayrıca bildiği, öğrettiği ile âmil olursa melekût 

aleminde ona, AZİM ismi verilir. 

Bu zat, alim-i billah’tır. Mertebeler ölçülürse en yüksek derece onun olduğu ortaya 

çıkar. Dinin hikmet yönünü en iyi bilen odur. ALLAH-Ü TAALA  birçok bilinmeyen 

ilimleri onun kalbine yerleştirmiştir. Hiç kimsenin erişemiyeceği sırları ona 

sezdirmiştir. Bu saf ve temiz kul, ALLAH  tarafından seçilmiş, sevilmiş ve Hakka 

cezbedilmiştir. İlâhi hikmetleri çözüldüğü kapıya yalnız bu insan yetişmiştir. Hidayet 

yolları buna açıktır. Bunda istidat çok büyüktür. Ve bütün sırları anlamak kabiliyeti 

vardır. Bunda bilgi sonsuz, hikmet ölçüsüzdür. Bu zat, ALLAH  yolunda bir şahtır. 

Hak yola o çağırır, kötülükleri onlara o gösterir, kıyamet günü şefaatçi, dünyada 

temiz, ALLAH   indinde herşeyi makbul ve merguptur. Doğrudur, doğruluğu 

tastiklidir. Resul ve nebilerin vekilidir. İşte peygamberler, bunları vekil etmiştir. 

İşte son had buraya kadar... İnsan oğlunun son durağı bu makama varır. Buradan öte 

Peygamberlik başlar. Sana bu insan lazım. Bunu ara, bulunca muhalefet etme, 

sözlerine darılma, uzak kalmaktan hoşlanma. Onu sev ve sözlerine bağlan, her nereye 

varsan böyle birini ara ve zihninde onu gezdir. Şunu bil ki: O ne söylerse selamet 

ondadır. Helak, bataklık başkadadır. ALLAH’tan onu iste, yol bundan başkaya 

varmaz. Himmet başkalarında yoktur. Yolunu bu ülkeye vardırmayan kurtulamaz. 

Ama ALLAH  başka türlü emretmiş ise bir şey denemez. ALLAH’ın doğru yolu 

gösterdiği kimselere kimse şaşmaz. 
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Ey iman sahibi; insanları sana bölüm bölüm gösterdim. Kendini düşün, eğer gözün 

varsa bak. Bu sayılanlara basiret gözünü gezdir ve kendine bir sığınak ara. Eğer 

kendine acıyorsan bunu yap ve kurtul. 

ALLAH, bize ve sana verdiği ve razı olduğu yolları göstersin... Amin!..(Fütuhul-gayb 

kitabı, Abdülkadir Geylani) 

 

                                    EDEP   PERDESİNİ  AÇMAMAK 

 

Yüzünden edep, namus ve  kanaat perdesini açma... Bunun aksine yaptığın an halka 

rüsvay olursun... 

 

Halkın yardımını kalbinden çıkar, onlara güvenme... Kudreti, kuvveti ALLAH’tan 

gör!.. 

 

Hakkı ve hakikatı gör, her halinde manevi meşgalen bu olursa, benliğin ölür, şahsi 

arzuların söner. Şahsiyetçilik davasından kurtulur, herkesin iyiliğini gözetmeğe 

başlarsın... Dünya gözünden silinir yalnız ahiret, cennet sevgisi ve cehennem korkusu 

ile işlerini yapmaz olursun. Ruhunda sonsuz bir huzur duyar, Hak’kın iradesini 

görürsün... Kalbin, Hak ve hikmetle dolar. Zulmet kaybolur, nura boğulursun. 

 

Daima, Hak’kı gözet ki; kalbinde yalnız ALLAH  sevgisi yaşasın. Başkasına giriş 

hakkı kalmaz olur. Bu durumda İlâhi Vahdetin kapısı olan kalb basiretinin bekçisi 

olursun. Elinde tevhid, azamet, ceberut kılıcı olur. Her gördüğün aşağılık duyguları 

ruhundan kovar ve lüzumsuz şeyleri kökünden yok edersin. 

 

Nefsin de, sana baş kaldıramaz. Hele kötü arzu timsali olan heva; şahsiyetçiliği temsil 

eden irade ve arzu, sana hiçbir zaman dünya ve ahiret işlerinde yol gösteremez. 

 

Kalbinde, bir Hak ölçü vardır. İşittiğin her söz, gördüğün her hareketi Hak ölçülere 

vurursun. Daha ileri giderek Hak’kın rızası önünde boyun eğer, bütün varlığınla ona 

teslim olursun. Bu halinde ALLAH’ın kulu ve emrine bağlı kalır, halka uymaz ve 

onların arzularına gidemezsin. Bir zaman böyle gider. 

 

Zaman olur, benliğin tamamen ölür. Bir hayali varlık gibi gezersin. ALLAH-Ü 

TAÂLÂ  bütün kuvveti ile seni muhafaza eder. Azamet ve sultanlığı hisarına sokar, 

hakikat ve tevhid askeri ile etrafını çevirir. Her adım atışında gayri ihtiyari dikkatli 

olmağa başlarsın. Çünkü, İlâhi bekçiler senindir. Nefis, şeytan, heva, irade, boş ümit, 

yalancı çağrı ve daha tabiatın nice kötülük ve şaşkınlıkları sana yol bulamaz. Ama her 

halde kader kendini gösterir. 

 

Halk sana gelir nur almak için. Halk sana uyar doğruyu bulmak için... Halk seni ister, 

maddi ve manevi bataklıklardan kurtulmak için. 

 

Sen halka yol gösteren, dinin inceliklerini öğreten örnek bir insan olursun. Sende 

çeşitli kerametler görülür, ama onlara aldanmadan ALLAH’a ibadet edersin. Hak 
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yolunda mücadele ederek, çeşitli güçlüklere göğüs gererek ALLAH’a kullukta, yani 

ibadette sabredersin. O’nun yardımı ile, her kötülükten mahfuz ve örnek bir insan 

olarak kalırsın. 

 

Halkın meyli seni aldatmaz. Onların sevgi gösterisi seni yoldan çıkaramaz. Onların 

seni büyütmeleri, elini eteğini öpmeğe koşmaları, kendini olduğundan fazla 

göstermeğe yaramaz. Sen onlardan lüzumunda istifade etmeği de bilirsin. Hak ölçüler 

dahilinde, ihtiyacın kadar alır, ötesini terkedersin... 

 

ALLAH-Ü TAÂLÂ, o sultan hakkında şöyle buyurdu: 

 

- “Biz Yusuf’u o yere sultan yaptık.” 

 

Yine buyurdu: 

 

- “O, dilediğini yapar oldu. Biz rahmetimizi istediğimize kondururuz, iyi kişilerin 

mükafatını eksiltmeyiz. “ 

 

İşte, bu cümleler, Hz. Yusuf’un meleki sıfatını anlatır.Onun nefis tarafını anlatırken 

de şöyle buyurulur: 

 

- “Biz, böylece ondan bütün kötülükleri çevirdik, çünkü o, bizim ihlas sahibi 

kullarımızdandır. “ 

 

Hz. Yusuf’un marifet tarafı da şöyle dile geliyor: 

 

- “Bunlar, Rabbımın bana öğrettiklerindendir. ALLAH’a inanmayan cemaatı kati 

olarak terkettim. Onlar ahiret gününe de inanmıyorlardı...” 

 

Bu kitaplar, bir gün sana da gelir; o zaman büyük bir dost sayılırsın. Büyük nasibini 

almış olursun. Sonsuz ilim, sonsuz kudret, seni kaplamış olur. Saltanatın her yere 

şamil; emrin her yerde geçerli... Nefsin, senin için faydalı olur. ALLAH’ın izni ile her 

şeye sözün geçtiği gibi nefsine de sözünü dinletirsin. 

 

Dünya ve ukba işlerinin sahibi ALLAH’dır. Cennet O’nun elindedir. Nazarlarımız, 

O’nun kuvveti, kudreti yüzüne çevrili. O bizim zengin, cömert mevlamızdır. Her şeyi 

bol ve ziyadesi ile verir. 

 

İsteklerin son durağı orasıdır. Ondan öteye yol yoktur. El açacak ve yalvaracak kimse 

bulunamaz. 

 

Bu anlatılanlar bir sırdır... Ve sözde kalır... Hakikatına Allah eriştirir. Çünkü O 

Rahimdir... (Abdülkadir  Geylani) 
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                                         ALLAH’A  DARILMAMAK 

 

ALLAH’a çok darılıyorsun; O senin Rabbın olduğu halde onu töhmet altına almak 

istiyorsun. O’nun her işine itiraz ediyorsun, zorla bağlanıyorsun. O’na bağlılığın yolu 

zulüm ile oluyor. Halbuki ona candan inanman ve teslim olman lazım. Rızık babında 

sıkı olma, geniş ol. Zengin olursan herkese dağıt; fakir olunca da sabırlı ol. Gün olur, 

güçlük gider, bela kalkar. Yaptığın bir yana kalır. Bilmez misin her şeyin bir vakti 

var, o gelince olacak olan olur... 

 

Şunu bil ki; malın çoğu bela getirir, çok isteme azla yetin. Bela biter, güçlüğün sonu 

var, biteceği gün var. Sen yalnız sabırla bekle. 

 

Bela vakitleri değişmez, yalnız onun içinde afiyetler olur, onu gör. Bela anında 

ümitsizlik iyi olmaz. İmanla onu iyi gör. Fakirlik hali zenginliğe çevrilmez, ona sabırla 

tat kat. Hile yoluna kaçma, doğru ol, samimi ol.... 

 

Hakka karşı edepli ol. Sukûtu, sabrı sev, buna devam et. Haz al. İlahi fiillere uymaya 

çalış. ALLAH’ın emr ve fermanına karşı kalbinden bir şey geçerse tövbe et. Şayet 

Hakkı töhmetleyen bir kusur ettinse nadim ol. 

 

Şunu iyi öğren ki; Hak kapısından başka kapı yoktur. Ondan kaçmak mümkün 

olmadığına inan ve Hak işlerden intikam almanın imkansız olduğunu bil. Günah 

yapmak yalnız seni körletir. Hakka yapacağın taarruz, yalnız tabiatını karartır. 

İntikam hissi kullar arasında caridir. Vazife, bir kul tarafından verilmişse, ondan 

kaçınma olabilir. 

 

Her şey, bu dünya alemine çıkmadan çok evvel yaratılmıştır. Onların kârını, zararını 

ALLAH bilir. Herşeyin ilki, sonu ona malûm, bir şeyin doğuşunu gördüğün gibi gün 

olur batışının da seyredersin. ALLAH, yaptığını iyi bilir, yapacağı iş ona göre 

kolaydır. İşlerinde asla tenakuz bulamazsın. Yaptıklarında yersizlik göremezsin. Boş 

iş yapmaz. Lüzumsuz şey yaratmamıştır, yaratmayacaktır. Ona noksanlık izafe etmek 

caiz değildir. İşlerini beğenmeyen kişinin aklına şaşılır. 

 

Herşey biter, yeter ki beklemeği bilesin. Bekle zorla bekle!.. Kendini sabra alıştır. 

Nefsini, şahsi arzularını yen, onları emirlerine uymaya çabala. Kendini bütün 

varlığınla sabır aleminde yok et!.. Bekle, bir gün hepsi biter, yok olur gider. 

 

Herşey zamanla zıddına döner. Gün geçtikçe işler değişir. Evvela kış, ardından yaz 

gelir. Bir zaman gündüz arkasından gece sarar. Akşamla yatsı arası: 

 

-< Gündüz olsun...> 

 

Dersen olmaz. Belki daha kararır, ışık olmaz. Taa, şafak atıncaya kadar, karanlık 

devam eder. 
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Boynunu yüce emirlere eğ.. ALLAH  için, iyi düşün, iyi sabret. Senin için olmayan 

sana gelmez. Sana nasip olmayanı kimse eline tutuşturamaz. Hayatım pahasına da 

olsa, sana yemin ederim ve sonra kendiliğinden açılır. O zaman istediğin hiç olur. 

İstesen de istemesen de ortalık aydın olur, her yer aydınlığa kavuşur...  

 

İşin hikmet tarafına aklın erince, işlerin kendiliğinden yürüdüğünü görürsün. Ne 

isteğinle gündüz gece olur, ne de aksi olur. Çünkü güneş emrinde değil. Dünya senin 

fermanınla dönmüyor. Rüzgar emrinle esmiyor. 

 

Duan, her zaman alemde makbul olmaz. Çünkü burada istenenlerin çoğu, zamansız 

ve yersiz isteniyor. Ama yine dua et, her an ALLAH’a yalvar, ancak duan kabul 

olmayınca ALLAH’a sitem etme!.. 

 

-< Niçin kabul olunmadı..> 

 

Diyerek şaşma... Zamanı gelince olan olur, burada bir şey olmazsa öbür alemde sana 

sevap olur. Ama bağırıp çağırırsan, mahcup olursun... Derim ki: Daima dua 

edeceksin... Çünkü her şeyden evvel sen bir kulsun. ALLAH’ın emirlerine 

uymaktasın. ALLAH-ü Taâla Hazretleri: 

 

-“ Bana dua edin, kabul ederim.” 

 

Buyuruyor. Diğer bir yerde de: 

 

- “ ALLAH’tan fazilet isteyin. “ 

 

Deniyor. Bu mevzuda daha bir çok âyetler vardır... 

 

Duan her zaman duyulur ama, ihtiyacın kadar verilir. Sonrası öteki aleme kalır. 

İhtimal ki her arzunun bu alemde yerine gelmeyişi bir hikmet icabı ve senin hayrına 

olmaktadır. Sonra, her olan şey, ALLAH’ın kaza ve kaderine uygundur. 

 

Arzun yerine gelmeyince Hak’kı itham etme!.. Kabul olmadı diye ümitsizliğe düşme!.. 

Daima dua et. Kârın olmasa bile zarar da etmezsin. Hemen olmasa bile, bir zaman 

sonra olur. 

 

Bir Hadis-i Şerifte şöyle buyruluyor: 

 

- “ Kıyamet günü hesap defterinde insan, yaptığı ibadet haricinde bir çok iyilik bulur. 

Bunları bilemez, sorar, ona şöyle denir: 

 

- “ Bunlar dünyada kabul olmayan dualarının karşılığıdır. Kader-i İlahi icabı orada 

yerine getirilmedi fakat sana mükafat olarak burada veriliyor. “ 
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En azından halin, zikir olmalı. İhtiyacını ona aç!. Başkasına bir şey deme!.. O’nu 

tevhid ederek, her derdini arzet...Duanın kabul edilmesi işini ALLAH’a bırak.... 

 

Tekrar hatırlatmak yerinde olacak... Sana iki yoldan başka yol yoktur ve olamaz. 

Gecen de gündüzün de aynı. Sağlığın da hastalığın da öyle. Darlık olsun genişlik olsun 

değişmez. Ki o: Dua ve sabırdır, yani rıza... 

 

İyi zamanda, darlıkta genişlikte hep böyle ol... 

 

O iki hali biraz açalım: 

 

En iyisi, benlik davasını bırakıp, Hak’ka bağlı olmandır. Tıpkı, bir ölü gibi Hakka 

karşı iradesiz halde kalman... Bir süt çocuğu gibi, tam teslim olmandır. Senin için hak 

fiil ve irade önünde, topçu önündeki top gibi olmak var. İlahi irade böyle çevirir. Bu 

halinle sana, nimet gelirse şükür edersin... Şükür ettikçe de nimetin artar. Çünkü 

ALLAH: 

 

- “ Şükür ederseniz nimetinizi arttırırım.” 

 

Diye vad ediyor. Darlık baş gösterince de sabredersin. Bu da senin için bir nimettir. 

Darlık zamanı, sabreder; günlerin Peygambere salât ve selâmla geçerse daha ne 

istiyorsun... Bu; ALLAH’ın sana en büyük nimetidir. Her kula nasip olmaz, bu 

ayetin: 

 

- “ ALLAH, sabırlı kullarla beraberdir..” 

 

Mealinde buyurulan yüce manasında bu bapta kayıt vardır. 

 

ALLAH, kullarına yardımıyla koşar; sebatını verir. Nefse, şeytana galebe çalması için 

kula yardımcı olur... Bir âyette: 

 

- “ Eğer, ALLAH’tan yana olursanız o da size yardımcıdır. Dizlerinize kuvvet verir. “ 

 

Buyuruluyor... 

 

Nefsine muhalif ol; ALLAH’tan yana olmuş olursun. ALLAH yoluna muhalif olan 

herşeye muhalif ol. Hak emirlerini itirazla karşılama, kabul et, darılma. Nefsine 

muhalif ol; Hak fiillerin içine düş, onlarda kaybol... Bunu yaptığın takdirde hak için 

mücahid sayılırsın. Nefsin her başını kaldırdığında ALLAH’ın emriyle vur. Onun 

karşısında kalkanla dur. Bu kalkan; sabır, muvafakat, sükûn, hak emirlere teslim 

olmaktır. Bunları yapabildiğin an, Hak Taâla sana en büyük yardımcıdır. 

 

Bütün bunların sonunda, bir de büyük rahmete ermek vardır, ona < SALÂVAT> 

derler. Bu makam peygamberlere hastır. Bu < SALÂVAT> onlarındır. Sen bir 
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günahkar olduğun halde günahların bağışlanıyor, nebiler için verilen sevaptan hisse 

alıyorsun. İşte bu manayı ifade eden bir âyet-i kerime: 

 

- “ Onlara müsibet veya bir bela karşı geldiği zaman, biz ALLAH içiniz, dönüşümüz 

onadır. 

 

Derler. Onlara rablarından salavat olsun. Rahmet onlaradır. Hidayete eren onlardır. 

 

Buraya kadar anlatılan yaşamak zorunda olduğun iki halin ilkiydi. 

 

İkincisine gelince: Sen ALLAH’a yalvardıkça ona yaklaşmış olursun. ALLAH’ın 

emirlerini tut.Senin yalvarmak hakkındır, ayrıca vazifendir. Hak’ka tazarru ve niyaz 

ettikçe, bu vazifeyi yerine getirmiş olursun. 

 

Sakın dualarına yanlış şey girmesin. Bu mühim vazifeyi Hakka imanla yap!.. Duanı 

aziz bir yolcuyu uğurlar gibi yap. Çünkü dua, Hak katında sana yer hazırlar... 

 

Şunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Duana derhal icabet olunmazsa hemen 

bağırıp çağırmaya kalkma. Dua hem kabul olunur, hem de olunmaz. Her ikisi de 

senin için musavi olmalı. Sonra bu olanlardan ibret almalısın... Sakın haddi 

aşanlardan olmayasın. Çünkü baş vuracak kapı yoktur. Sakın, nefsinin iyiliğini veya 

kötülüğünü bilmeyen zalimlerden de olmayasın. ALLAH seni helak eder. Hiçbir şey 

bu helak işinden Hakkı alıkoyamaz. Geçmiş ümmetleri de helak etti. Şöyle ki; 

dünyada içinden çıkılmaz bela ile öldürür, kıyamet günü en kötü azaba sokar...  

Allah-ü Taala’ya ve Hz. Rasulallah’a iman eden şu üç şeyi yapmakla vazifelidir. 

 

1- Allah’ın emirlerini tutmak.... 

 

2- Yasak ettiği şeyleri yapmamak... 

 

3- kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak, haline razı olmak.... 

 

İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların 

dışına çıkamaz. Dışını Hakkın emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için 3 vazife 

başlar. 

 

1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli... 

 

2- Ruh, iyilik taraftarı olarak, kötülüğe meyilli duran nefsini muhasebe etmeli... 

 

3- Böylece bütün gidişatını, yolunu Allah yolunun hakiki yolcularına uydurmalıdır... 

 

                                                                                                           (Abdülkadir  Geylani) 
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                                    MÜSLÜMAN  VEFALI  OLMALI 

 

Müslüman,  ALLAH’a,  anne,  babasına, eşine, akrabalarına ve  arkadaşlarına  vefalı  

olmalıdır.Bazıları gibi başına musibet gelirse ALLAH’a  darılmamalı, menfaati 

bitince de bu saydıklarımla ilişiğini  kesmemelidir.Hele insanlarla menfaati için 

dostluk yaparak arkalarından kuyularını kazmak bir Müslümanın yapmayacağı bir 

iştir.Yazdığım ayetler  nankörlüğün çok kötü bir şey olduğunu yeterince  izah  ediyor. 

 

                                                    Bakara  suresi 

 

 152 -O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. 

 

                                                     İbrahim  suresi 

 

7-   "Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size  

artırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim azabım pek  

şiddetlidir." 

  

                                                     Hud  suresi 

 

   9 - Ve şayet insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra da onu kendisinden geri 

alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör bir kimse olur. 

 

                                                     İbrahim  suresi 

 

    34 -O, Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. ALLAH'ın nimetini saymak 

isterseniz sayamazsınız! Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. 

 

 

                                                     İsra  suresi 

 

67-   Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, O’ndan başka bütün yalvardıklarınız 

kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında, (yine eski halinize) dönersiniz. 

İnsanoğlu çok nankördür.  

 

                                                      Nahl  suresi   

 

    112 -ALLAH bir şehri misal olarak verdi: Bu şehir güvenli, huzurlu idi, Oraya her 

yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar ALLAH'ın nimetlerine karşı 

nankörlük ettiler. ALLAH  da onlara, yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku 

elbisesini (felâketini) tattırdı.  

                                                      Hac  suresi 

 

38- ALLAH,  iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki ALLAH , hain ve nankör olan 

hiç kimseyi  sevmez. 
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                                                       İsra  suresi 

 

   23 - Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve 

babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara 

"öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. 

 

24 - İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de: "Ey Rabbim! Onların 

beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et."  

 

                                                      Lokman  suresi    

 

    14 - Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık 

üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana): 

"Bana, anana ve babana şükret" diye de tavsiye ettik. Dönüş, ancak banadır. 

 

15 - Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman 

hususunda seni zorlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana 

yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size 

yaptıklarınızı haber vereceğim. 

 

                                                MÜNAFIKLAR 

 

Münafıklığın günümüzdeki  adı  agnostikliktir.’’ALLAH’ın varlığı da, yokluğu da 

bilinemez’’derler.Onları şüpheciler, olarak da isimlendirebiliriz.Münafikun  suresi 

onların şüphe içinde olduklarını ve  yalan söylemeyi  alışakanlık haline getirdiklerini 

yazar.Nisa  suresinin 145.Ayeti  ise bu özellikleriyle ateistlerden daha beter 

olduklarını ve cehennemin en alt katında azap göreceklerini  yazar.146.Ayet  ise 

onlara tevbe kapısını  açık  bırakır. 

 

                                                  Nisa  suresi 

 

145 - Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara 

bir yardım edici de bulamazsın. 

 

146 - Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler, ALLAH'a sarılanlar ve ALLAH 

için dinlerine samimi olarak bağlananlar müstesna. İşte bunlar müminlerle 

beraberdirler. ALLAH, müminlere büyük bir mükafat verecektir. 

 

                                               Münafikun  suresi 

 

1 - Münafıklar sana geldikleri vakit: "Şahitlik ederiz ki sen muhakkak ' ALLAH ın 

elçisisin." derler. Senin mutlaka kendisinin elçisi olduğunu ALLAH bilir ve  ALLAH 

münafıkların yalancı olduklarına şahitlik eder. 
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2 - Yeminlerini kalkan yapıp (insanları)  ALLAH’ ın yolundan çevirdiler. Onların 

yaptıkları ne kötüdür! 

 

3 - Bunun sebebi şudur: Onlar inandılar, sonra inkar ettiler, bu yüzden kalblerinin 

üzeri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. 

 

4 - Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. 

Onlar sanki dayanmış keresteler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. 

Onlar düşmandır, onlardan sakın. ALLAH onları kahretsin! Nasıl olup da 

döndürülüyorlar? 

 

5 - Onlara: "Gelin, ALLAH 'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin." denildiği zaman 

başlarını çevirirler ve onların, büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. 

 

6 - Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de onlar için birdir.  ALLAH onları 

bağışlamayacaktır. Çünkü , ALLAH yoldan çıkmış bir toplumu yola iletmez. 

(Açıklama:Çünkü ALLAH insanların iman veya inkar etmelerini, onların hür 

iradelerine  bırakmıştır.) 

 

7 - Onlar öyle kimselerdir ki: " ALLAH 'ın elçisinin yanında bulunanları beslemeyin 

ki dağılıp gitsinler." diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri ALLAH 'ındır, fakat 

münafıklar anlamazlar. 

 

8 - Diyorlar ki: "Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, daha üstün olan, daha alçak 

olanı oradan mutlaka çıkaracaktır." Üstünlük, ancak ALLAH 'a, O'nun elçisine ve 

müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. 

 

9 - Ey İnananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi ALLAH 'ı anmaktan alıkoymasın. 

Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. 

 

10 - Birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de 

sadaka verip iyilerden olsaydım!" demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan 

(ALLAH) için harcayın. 

 

11 - ALLAH süresi geldiği zaman hiç bir canı ertelemez. ALLAH yaptıklarınızdan 

haberdardır. 

 

                                               Mücadele  suresi 

 

14 - ALLAH 'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? 

Onlar(Münafıklar)  ne sizdendirler, ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin 

ediyorlar. 

 

15 - ALLAH onlara çetin bir azab hazırlamıştır. Onlar ne kötü işler yapıyorlar! 
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16 - Yeminlerini kalkan yapıp ALLAH 'ın yolundan çevirdiler. Onlar için küçük 

düşürücü bir azab vardır. 

 

17 - Onların ne malları, ne de evlatları, kendilerinden, ALLAH 'dan hiçbir şey 

savamaz. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedî kalacaklardır. 

 

18 -  ALLAH onların hepsini tekrar dirilttiği gün, dünyada size yemin ettikleri gibi 

O'na da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını, 

sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıdırlar. 

 

19 - Şeytan onları istilâ etmiş, onlara ALLAH 'ı anmayı unutturmuştur. Onlar, 

şeytanın hizbi (partisi)dir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir. 

 

20 - ALLAH 'a ve Resulüne düşman olanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar. 

 

21 - ALLAH: "Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz." diye yazmıştır. Şüphesiz  

ALLAH güçlüdür, galipdir. 

 

22 - ALLAH 'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, 

yahut akrabaları da olsa ALLAH 'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini 

görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki ALLAH kalblerine iman yazmış ve onları 

kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere 

sokacak, orada ebedî kalacaklardır. ALLAH onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan 

razı olmuşlardır. İşte onlar ALLAH 'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, 

kurtuluşa ulaşacak olanlar, ALLAH 'ın hizbidir. 

 

                                  ALLAH’IN  YIKTIRDIĞI  MESCİD. 

 

                                                     Tevbe  suresi 

 

107 - Bir de müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek ve müslümanların arasına 

ayrılık sokmak ve daha önce ALLAH ve Resulü'ne karşı savaş açmış olanı beklemek 

için mescid yapanlar var. "İyilikten başka bir maksadımız yoktu." diye yemin de 

edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına ALLAH şahittir. 

 

108 - O mescit içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva 

üzerine kurulan mescit elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde 

günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. ALLAH  da arınmış, ak pak olmuş 

olanları sever. 

 

109 - O halde binasını ALLAH  korkusu ve ALLAH rızası üzerine kurmuş olan mı 

hayırlıdır, yoksa binasını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da 

onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı daha hayırlı? ALLAH, zalimler güruhunu 

hidayete erdirmez. 
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110 - Onların kurmuş oldukları bu türlü binalar, kalpleri parça parça olmadıkça, 

kalblerinde bir nifak düğümü olup kalacaktır. ALLAH , alîmdir, hakîmdir. 

 

-Sahte din adamlarını tarikat ve  cemaatleri  bir çok kere yazdık.Bu da, daha 

Peygamber efendimiz hayatayken  yapılan mescidle dine karşı fitne üretmeye çalışılan 

din karşıtı bir hareket.Mescid-i dırar adıyla anılıyor.Peygamber efendimizden namaz 

kılması isteniyor ve kendisi de mescide geleceğini söylüyor.Ebu Amir adında bir rahip 

bu fitne  hareketine önderlik yapıyor.Bu ayetler inince Peygamber Efendimiz mescidi 

yıktırıyor. 

Zamanımızda da, sahte  din adamları  çıkıyor ve ciltler dolusu kitaplar yazıyor.İlk 

okuyuşta insanlar onun derin bir din alimi olduğunu sanıyor.Ama Kuran’ın en 

muhkem temel  ayetlerine zıt yazılar yazıyor.Kuran’ın yazmamasına rağmen, 

zamanla günahkarların Cehennem  azabına dahi alışacaklarını ve kıyametin yılını 

yazıyorlar.Elbette Kuran’ın  anlamını okumayanlar onları bilemiyor.ALLAH  

korusun belki ahiretlerini dahi kaybedebiliyor. 

Her şeyi bildikleri halde ayetleri hiçe sayarak  ‘’mürşidimin bir bildiği vardır’’ 

diyenlerse Tevbe suresi -31, Ayetin yazdığı  gibi ALLAH yerine mürşidlerine tapıyor. 

Kuran ayetlerine  zıt yazılar yazanlar, ciltler dolususu kitaplar dahi yazsalar kitap 

yüklü eşeğin  durumuna benzerler.Yani yazdıklarının hiçbir hükmü yoktur. 

 

                                                     Cuma  suresi 

 

5-Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların durumu, sırtına 

kitap yüklü eşeğin durumu gibidir. ALLAH'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne 

kötüdür. ALLAH zalimler topluluğunu (kötü niyetleri yüzünden) doğru yola iletmez. 

 

          İNSAN   SADECE  İYİLİK  YAPMAK  İÇİN  İYİLİK YAPAR  MI? 

 

Yapmaz.Yapsa da  istisnadır.İstisnalar da kaideyi bozmaz.Hilal T.v’de izlediğim  

sahte bir din adamı  olan  Mustafa İslamoğlu yapabileceğini  söylüyordu.Kendisi 

evrim teorisini   savunuyor.Ancak, ALLAH  insanın nankör ve zalim olduğunu 

söylüyor.Böyle bir özellikte olan insan ancak yaptığı iyilikler ahirette karşısına 

çıkarsa iyilik yapar. 

 

                                                     İbrahim  suresi 

 

34-İstediğiniz her şeyden size verdi. ALLAH'ın nimetini saymaya kalksanız 

sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. 
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                      İYİ  VE  KÖTÜ  İŞLERE   ARACILIK  YAPMAK 

 

                                                        Nisa  suresi 

 

85-Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de 

kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. ALLAH  her şeyi 

gözetip karşılığını verir. 

 

-Müslüman daima iyi işlere aracılık yapar.Araları bozuk olanların aralarını 

düzeltir.Evlenmek isteyenleri evlendirir.Sahte din adamlarının peşinden gidenleri 

uyarır.Ancak hiçbir zaman  rüşvet işlerine aracılık yapmaz.İnsanların aralarını 

bozmaz. 

 

                                                   SELAMLAŞMAK 

 

                                                         Nisa  suresi 

 

86-Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık 

verin. Şüphesiz ALLAH , her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. 

 

                                                         Lokman  suresi 

 

18-'İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; ALLAH, 

kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.' 

 

-Bazılarının küçümsediği  selamlaşmayı  ALLAH  çok  önemsidiği için ayetlerine 

yazmış.Zenginliğine, bilgine, makamına kibirlenip insanları düşük görerek  selam 

vermeyen  yada  verilen selamı almayanı ALLAH  sevmez. 

 

                             İNSANLARIN  ÖLÜMÜ  DÜŞÜNMEMESİ 

 

Hangi  fikirden olsun sık, sık ölümü düşünen insanlar istisnadır.Buna Müslümanlar 

da  dahildir.Hatta insanlar günün birinde öleceklerini  dahi  düşünmezler.Bir insan  

yarın, hatta  bir saat  sonra  bu dünyada olmayacağını  düşünse belki niyet ettiği  

günahlardan  vazgeçecek.Eğer insanlar öleceklerini  düşünselerdi, bu kadar çok  

mahkeme,  polis olurmuydu?Bir  Müslüman için  her gün öleceğini  düşünerek geçmiş  

günahlarına tövbe etmek, işleyeceği  günahlardan da vazgeçmek  büyük bir ibadettir. 

Hatta öldüğünü hayal ederek gömüldüğünü ve bu dünyadan götürdüklerinin, 

Mevlananın da söylediği gibi imanı ve iyi işlerinden başka bir şey olmadığını  

düşünmelidir.Mevlana öleceği  güne düğün günü adını vermiştir.İnsanlar sadece 

ölüme değil, ağrılar, sakatlıklar, hastalıklar gibi musibetlere de bir adım kadar 

yakın.Müslümanlar bunları da düşünerek haline şükretmeli ve büyük günahlardan 

uzak kalmalıdır.Enam suresi-158.Ayet, büyük günahlardan uzak durmayan bir 

Müslümanın, imanlı olmasının ona bir faydası olmayacağını çok açık yazar.Bu  dünya  
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sevilecek  bir yer  değildir.Büyük  evliya Abülkadir Geylani bu kötü dünya  ile ilgili  

şu güzel  sözleri  yazmış. 

 

-Dünya tuzağı, öldürücü zehirleri ile düşkünlerine verilmiştir. Gafletle Dünyayı, 

zahirdeki güzelliği ile görürsen aldanma... O, hilesi, dokunanı derhal öldürür. Onda 

sadakat, onda vefa diye bir şey yoktur. Ona iyi gözle bakıp hoşlanma; şöyle ol: 

Sahrada bir adam çırılçıplak kazayı-hacete oturmuş. Hem edep yeri görünüyor, hem 

de koku geliyor. Sen mecbursun; hem burnunu tutacak, hem de gözünü 

kapayacaksın. İşte dünyanın hali. Ondan kurtulmak için hem gözünü kapa, hem de 

burnunu tut... 

 

Dünyaya ihtiyacın kadar bağlan! kalpten sevme; Nasibin ne ise gelir üzülme..! 

                                                                                                                   (A.Geylani) 

 

                                                 Kıyamet  suresi 

 

26 - Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, 

 

27 - "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir. 

 

28 - Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar. 

 

29 - Bacak bacağa dolaşır.. 

 

30 - İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir. 

 

31 - Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. 

 

32 - Fakat yalanladı ve döndü. 

 

33 - Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. 

 

34 - Gerektir o bela sana, gerek. 

 

-Ölüm  saatin geldi ve geriye baktın.Artık ayrılıyorsun.Her şey bitti.Zenginliğinde 

bitti, fakirliğinde.Zenginliğine boşuna sevindin.Ancak sadaka olarak verdiklerini 

götürüyorsun.Vermediysen de malın ahirette ayağına dolanacak.Fakirliğine ve 

acılarına da boşuna üzüldün.İsyan ettiysen yine zarar ettin.Ama sabrettiysen, hamd 

ettiysen iyi ki fakir oldum, iyi ki sabrederek ahireti kazandım dersin. 

Geride ne kaldı?Bir avuç hayal.Ne götürüyorsun?İmanını ve iyi işlerini ya da ebedi 

bir azap.Artık perdeler yırtıldı.Gerçeği gördün.İyi bir insansan ‘’iyi ki öldümde 

Rabbime kavuştum’’ dedin.Bu kötü dünyadan kurtulduğuna sevindin.Kötü bir 

insansan, ‘’keşke daha önce ölseydim de, günahların daha az olsaydı’’dedin.Bu 

dünyanın bir avuç hayalden, bir gecelik rüyadan farkı olmadığını çok geç  anladın. 
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Beni yeniden dünya ya gönder de iyi işler yapayım,diye Rabbine yalvardın.Ama artık 

çok geç. Kıyamet gününe kadar derin bir pişmanlık içinde kalacaksın.Sonrasında da 

pişmanlık ve azap  peşini bırakmayacak. 

 

                                                   Müminun   suresi 

 

99-Nihayet  onlardan  birine  ölüm  gelince,  der ki:’’Rabbim! Beni  dünyaya  geri  

döndür.’’ 

 

100-‘’Ta ki  yapmadan  bıraktığım  iyi  işleri  yapayım.’’ Hayır,  bu  sadece  kendi 

söylediği  boş bir sözüdür. Tekrar  (ahrette)  diriltilecekleri  güne  kadar,  arkalarında  

bir  engel(berzah)   vardır. 

 

                                       FAYDALI  DOST  TUTMAK 

 

                                                   Bakara  suresi 

 

221- İman etmedikleri sürece ALLAH’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. 

ALLAH’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir cariye ALLAH’a ortak 

koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece ALLAH’a ortak koşan 

erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. ALLAH’a ortak koşan hür erkek hoşunuza 

gitse de; iman eden bir köle, ALLAH’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. 

Onlar ateşe çağırırlar, ALLAH  ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, 

insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler. 

 

-Bu  ayet  bir ayrımcılık  değildir.Ayet hayatın  acı  gerçeklerini yazıyor.Müslüman ve 

ateistler arasında yapılan evliliklerde büyük sorunların çıktığı yaşanmış  olaylarla 

görülmüştür.Eşine türbanı yasaklayan,  namaz kılmasına engel olan  hatta ikisi de 

ateist olan eşlerden birinin Müslüman olması durumunda eşini  boşayan kişilere 

rastlanmıştır.Ancak bir  çok ayet  Müslümanları  ‘’İman edip, iyi işler yapan’’ kişiler 

olarak  tanımlıyor.Evlenilecek  kişi  inkar etmediğini söylüyor, ancak  büyük 

günahlardan  bazılarını alışkanlık  haline getirmiş ise, elbette böyle bir kişi de 

sakıncalıdır. 

 

                                                   Âl-i İmrân Suresi 

 

28-Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa 

ALLAH ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız 

başkadır. ALLAH asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. 

Çünkü dönüş ALLAH 'adır. 

 

                                                       Nisâ Suresi 

 

144-Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi 

aleyhinize ALLAH 'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 
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                                                       Mâide Suresi 

 

51-Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin 

dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz  

ALLAH zalimler topluluğunu doğruya iletmez. 

 

57-Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp 

oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'minler iseniz ALLAH 

'a karşı gelmekten sakının. 

 

                                                     Tevbe Suresi 

 

23-Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi 

bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta 

kendileridir. 

 

                                                     Lokman  suresi 

 

15-Eğer  annen ve  baban, hakkında  bilgin  olmayan  bir  şeyi  bana  ortak  koşman  

için  seni  zorlarlarsa,  onlara  itaat  etme. Dünya  işlerinde  onlara  iyi  davran. Bana  

yönelen  kimsenin  yoluna  uy; dönüşünüz  ancak  banadır. O zaman  yaptıklarınızı  

size  haber  vereceğim. 

 

Dost  edinmemek  küsmek, ilişkileri tamamen  koparmak  düşmanlık  ve  adaletsizlik 

yapmak  manasında  değildir.Konuştuğunuz birçok  insan  vardır.Ancak hepsi  

dostunuz  değildir.Dost  olmamak, güvenmemek  ve samimi olmamak  diye  

tanımlanabilir.Anne ve  babayı da  dost tutmamak  onlara küsmek,  kötü  davranmak  

anlamına gelmez.Lokman suresi-15.Ayet bu durumu çok açık yazıyor.Zaten  senin 

dost bildiğin  bir  ateist  sana hiçbir zaman  dost  olmaz.Sana  öyle  görünür. 

Bir zamanlar  Müslümanla,  ateist olduğunu söyleyen  birinin  dostluğuna  şahit  

olmuştum.Aralarından  su  sızmıyordu.Hatta ateist kişinin çocuğu  vefat  etmiş, 

Müslüman arkadaşı ondan daha çok  ağlamıştı.Konuşurlarken ateist  kişi  Müslüman 

arkadaşının kişiliğine karşı çok  kırıcı bir laf etti.Çok  şaşırmıştım.Müslüman tek söz  

etmedi, ancak  onun da hayret  ettiği  yüz ifadesinden  belli oluyordu. 

T.v’de  izlediğim  Boşnak bir kız ise Bosna savaşını  anlatırken, ‘’Bizi  en 

güvendiğimiz  Sırp  komşularımız kesti’’ diye  yakınıyordu. 

Birinci dünya ve  Kurtuluş savaşlarında da  halkımız böyle durumları yaşamadı mı? 

Yıllarca bu ülkenin ekmeğini yemiş, mutlu ve huzurlu yaşamış  Hıristiyan azınlıklar 

Yunan ve Rus ordularına katılıp bu halkla  savaşmadı mı?Peygamber Efendimizin 

zamanında olan  Hendek savaşında da Yahudiler tarafsız kalacaklarına dair 

Müslümanlarla anlaşmıştı.Ancak Medineyi kuşatan 10 bin kişilik Mekke ordusunu  

görünce  Müslümanların yenileceğini düşünerek anlaşmayı bozdular.Müslümanları 

arkadan  vurdular. 
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Ancak  onları  dost tutmamak onlara karşı  adaletsizlik yapmak,  iyilik  yapmamak 

anlamına gelmez.Hatta sadaka dahi  verilir.Aşağıdaki  Ayetler de bunu  çok  iyi  izah  

ediyor. 

                                                 Maide  suresi 

 

8-Ey iman edenler! ALLAH  için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden 

kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. 

Bu, ALLAH’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. ALLAH’a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz ALLAH, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

 

                                                  Mümtehine  suresi 

 

8 - ALLAH  sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan 

kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü  ALLAH 

adalet yapanları sever. 

                                                   Tebagün  suresi 

 

12-Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler 

vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe 

yok ki ALLAH  çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

 

-Muhtelif  nedenler sebebiyle aile içinde ve akrabalar arasında sizden hoşlanmayan, 

hatta düşman olan kişiler olabilir.Bunun farkına  varırsanız onlara belli etmeyin.Bu  

düşmanlıktan vazgeçirmek için onlara dostça davranın.Çünkü aile içinde yüzyüze 

bakıyorsunuz.İlişkinizi koparmak düşmanlıkların katlanarak artmasına ve  aile içi 

huzursuzluğa neden olur.Ancak önemli sırlarınızı açmayın ve onlara güvenmeyin. 

Tüm malını çocuklarının ve eşinin üzerine yapan, sonrada yaşlılığında sokağa 

konulan insanlar vardır.Bir Müslüman sofrasına oturduğu birine düşmanlık 

yapmamalı.Yapanların başına acı  musibetler geldiğini görmüşümdür. 

 

                                                        Fussilet  suresi 

 

34 - Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman 

seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samimi bir dost gibi 

olduğunu görürsün. 

 

35 - Bu  olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur, buna ancak hayırdan büyük bir 

pay sahibi olan kavuşturulur. 

 

36 - Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen ALLAH'a 

sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir. 

 

-Sana kötülük  yapan birine kötülükle karşılık verme.O’na  ateist  dahi olsa bir iyilik 

yap.Mesela bir hediye al.Peygamber Efendimizin de ‘’birbirinizle hediyeleşin’’ diye 

bir hadisi vardır.Hatta dostlarına dahi arada bir hediyeler al.Sana  kötülük yapan kişi 
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yaptığın iyilik karşısında utanıp, vazgeçecektir.’’Kötülüğe, kötülükle karşılık’’ ver  

diye şeytandan bir vesvese  gelirse ALLAH’a sığın ve vazgeç. 

 

                  DÜNYAYA  MUTLU YAŞAMAK İÇİN Mİ GELDİK? 

 

İnanmayanlar farklı düşünebilir, ancak  bir Müslümanın maksadı bu 

değildir.Müslüman ALLAH’ı  tanımak, bilmek ve  büyük günahlardan uzak kalarak 

iyi işler yapmak için gelmiştir.Çünkü fani olan  şeylerin insana mutluluk vermediğini 

çok iyi  bilir.Kendisi rahat dahi olsa, acı çeken insanları görüp de mutlu olamaz.Asıl 

mutluluk ALLAH’ın sevgisindedir.Cennet dahi ikinci istekleridir. 

ALLAH, kullarına hem bu dünya, hem de ahiret de rahat etmeleri için iki yol  

göstemiştir.Birincisi ALLAH’a iman ve büyük günahlardan uzak kalmaktır.Çünkü 

imansızlık ve büyük günahlar hem bu dünyada musibetlere, hem de ahiret de 

Cennetin kaybedilmesine sebep olur.İkincisi sabırdır. 

 

                                                      Nisa  suresi 

 

32-Yasaklandığınız  büyük  günahlardan  sakınırsanız, diğer (küçük)              

günahlarınızı örter ve  sizi  ikram  olunan  bir yere(cennet)  sokarız. 

 

                                                      Secde  suresi 

 

21-Belki  günahlarından  dönerler  diye ant  olsun onlara büyük azaptan önce Dünya 

azabını  tattırırız. 

                                                     Nisa  suresi 

 

79-Sana  gelen  iyilik ALLAH’tandır. Başına gelen musibet ise kendi nefsindendir. 

             

                                                     Rum  suresi 

 

36-İnsanlara bir rahmet tattırdığımız  zaman,ona  sevinirler,  fakat kendi yaptıkları  

kötülük yüzünden kendilerine bir musibet   gelirse hemen ümitsizliğe düşerler. 

 

-Ancak insan Müslüman dahi olsa, yanılıp günah işleyebilir.Günahı sebebiyle başına 

gelen musibetten ümitsizliğe ve  mutsuzluğa düşmemelidirBakara suresi-156.Ayetin 

yazdığı gibi’’Biz ALLAH’tan geldik ve  O’na döneceğiz’’ diyerek sabretmelidir.İkinci 

yol olarak ALLAH  sabırı tavsiye ediyor.Sabır bizleri hem mutsuzluktan korur, hem 

de büyük bir ibadettir.Sabretmeyerek isyan edenler ise,hem bu dünyalarını, hem de 

ahiretlerini kaybetmiştir.ALLAH, Müslümanları böyle gerçek musibetten korusun. 

Bizlere  gerçek  ve  güçlü iman  sahipleri olmamız için yardım etsin. 

Bir Müslüman başına  gelen  musibete  hangi  günahı  sebebiyle müstehak olduğunu  

tesbit  ederek  o günahı  bir daha işlemez.Eğer tekrar işlemeye devam ederse, sakatlık 

gibi hayatının sonuna kadar çekeceği  çok daha ağır bir musibet gelebilir.’’Şu kişi her 

çeşit günahı işliyor, ama başına bir şey  gelmiyor’’, deme.Senin  en mutlu bildiklerinin 

dahi bilmediğin bir derdi vardır.Musibetler karşısında da paniğe kapılma ve 
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ALLAH’a küsme.Çünkü dünya fanidir.Sonunda musibetlerden kurtulursun ama 

küstüğün zaman  ahiretinde ebedi  hüsrana uğrarsın. Bizi  günahlarımızdan  

uzaklaştıran ve  aklımızı kullanmamıza sebep olan  ağrı ve  musibetleri  verdiği  için  

ALLAH’a  şükürler  olsun. 

 

                                                       Hac  suresi 

 

11-İnsanlardan öylesi de vardır ki, ALLAH’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer 

kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir musibet 

gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu 

apaçık ziyanın ta kendisidir. 

 

                                                     Zümer    suresi 

 

10-Ey  iman  eden  kullarım!Rabbinizden  sakının.Bu  dünyada  iyilik  yapanlara 

iyilik  vardır. ALLAH’ın  arzı  geniştir. Sabredenlere  ecirleri  hesapsız  

verilecektir.(Makam-ı mahmut) 

 

                                                     Rad       suresi 

 

24-Ve  sabretmiş  olmanız  nedeniyle   selamette  olunuz. ‘’ Dünyanın  akıbeti  olan  bu  

cennet  ne  güzel!’’  diyeceklerdir. 

 

                                                   Bakara   suresi 

 

156-Nitekim bunlar, kendilerine bir musibet geldiği zaman ,’’biz ALLAH’a aidiz ve 

elbette ona döneceğiz.’’derler. 

                                                    Yusuf  suresi 

 

18 - Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Babaları dedi ki: 

"Hayır, nefisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırtmış. Artık bana güzel bir sabır 

gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak ALLAH'dır." 

 

-Kıskanıldığı için çocuk iken kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hz.Yusuf’un babası 

bizlere çok iyi bir yol  gösteriyor. 
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                                 ÖNEMLİ    AYETLERİN  AÇIKLAMALARI 

 

                                                          Bakara  suresi 

 

286-ALLAH  hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı 

her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. Ey Rabbimiz! Unutur veya 

bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin 

gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize 

taşıtma! Günahlarımızı affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen yüce mevlamızsın, 

hakikatı inkâr eden topluma karşı bize yardım et. 

 

 

-Her insanın katlanabileceği   musibet ve yapacağı  iş farklıdır.Kör bir adama bir 

zamanlar bu musibetin  zor bir musibet olduğunu söylemiştim.Alıştığını ve  dert 

etmediğini söylemişti.Bize zor gelenler başkalarına  hafif gelir. 

Etrafımızda ağır işleri yapanlar görüyoruz.Bize çok zor geliyor, ama o kişiler bu işleri 

sevdiklerini ve  zorlanmadıklarını söylüyorlar.Ayetin ‘’ Ey Rabbimiz! Güç 

yetiremeyeceğimiz  yükleri bize taşıtma!’’cümlesini ben de tekrarlıyorum. 

 

                                                   Enfal  suresi 

 

67 - Hiçbir peygamberin, yeryüzünde ağır basmadıkça (kesin zafere ulaşıp üstün 

gelmedikçe) esirleri olması layık değildir. Siz dünya malını istersiniz, oysa ALLAH 

ahireti kazanmanızı murad eder. ALLAH azizdir, hakimdir. 

 

68 - Eğer ALLAH'dan bir yazı (hüküm) bulunmasa idi aldığınız fidyeden dolayı size 

mutlaka büyük bir azab dokunurdu. 

 

69 - Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve ALLAH'a karşı 

gelmekten sakının. Muhakkak ki, ALLAH bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir. 

 

70 - Ey Peygamber, elinizdeki esirlere de ki: "Eğer ALLAH sizin kalblerinizde bir 

hayır bulursa, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. 

Çünkü ALLAH  bağışlayıcıdır." 

 

67.Ayet de  yazanlar merhametsizlik gibi geliyor.Ancak, durum öyle değil.İnsanların 

ağrı ve  sızı çekmeleri ve  musibetler de merhametsizlik değil.Bir yerin şiddetle 

ağımaya başladığı zaman  düşünmeye başlarsın.Ne kadar nimet içinde olduğunu 

anlar, günahlarından pişman olur ve tevbe  edersin.Arslanların dev gibi yabani 

mandaları da parçalaması merhametsizlik değil.Çünkü genelde zayıf ve hasta 

mandaları avladıkları için sürüyü hastalıklardan korurlar. 

ALLAH ,  zayıf durumda olan Müslümanları da korumak için Müslümanları 

uyarıyor.Peygamber Efendimiz merhameti sebebiyle esir alınmasına karşı 

çıkmıyor.Ancak bazıları savaşırken esir alıp para karşılığı onları serbest bırakmayı 

düşünüyor. 
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Oysa savaş da ilk hedef  savaşı  kazanmaktır.Fidye ile serbest bırakılanlar tekrar 

savaşlara katılarak  Müslümanların aleyhine bir durum yaratıyor.Bir de karşılarında 

hem insan hem de silah gücü olarak büyük bir güç var.Zaten bunun geçici olduğunu  

ve ganimetlerin yeteceğini ,düşmanlıktan vazgeçmeleri  durumunda affedileceklerini 

ALLAH  bildiriyor.Müslümanlar  güçlendikten  sonra da esirlerin fidye karşılığı 

serbest bırakılabileceklerini Muhammed suresi-4.Ayet yazmış.Enfal suresindeki  

ayetler  zamana göre  değişen, yani nesh edilen ayetlerin en çarpıcı misalidir. 

 

                                               Muhammed  suresi 

 

4 - Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet 

onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını 

atıp, savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak, ya da fidye ile salıverin. ALLAH'ın 

emri budur. Eğer ALLAH  dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat 

böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. ALLAH yolunda öldürülenlere gelince, 

ALLAH onların amellerini asla boşa çıkarmaz. 

 

                                                     Saffat  suresi 

 

6 - Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik. 

 

7 - Onu her inatçı şeytandan koruduk. 

 

8 - Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup 

atılırlar. 

 

9 - Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azab vardır. 

 

10 - Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder. 

 

                                                    Hicr  suresi 

 

16 - Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik. 

 

17 - Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk. 

 

18 - Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder. 

 

                                                     Mülk  suresi 

 

5 - Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları, şeytanlar için 

taşlamalar yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık. 

 

-Bunlar elek ayetlerdir.Yani, gerçek iman sahipleri okuyunca imanları artar ve 

‘’Kuran da yazan herşey doğrudur’’ diye düşünür.Ancak büyük günahları işlemekte 
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ısrar ederek inkar etmek için bahane arayanlar böyle elek ayetleri  görünce ‘’yıldızlar 

şeytanlara nasıl  atılır’’ diyerek inkar ederler.Böyle çok sayıda  Müslümanlarla, 

ateistleri birbirinden ayıran elek ayet vardır. 

Evren bizim düşündüğümüzden de ilginç olaylarla doludur.Evrenin genişlemesine 

dahi ünlü bilim adamı  Albert Einstein inanmamış, genişlemeyen evren modeliyle ilgili 

formül hazırlamıştı.Sonradan, ‘’bu benim en büyük yanılgım’’demişti. 

Evren de çok  çeşitli  yakıcı  ateşler ve atom altı parçacıklardan oluşan tehlikeli ışınlar 

vardır.Nötron yıldızlarından fışkıran gama  ışın sütunları, başka yıldızların karbon 

elementini emerek onun patlamasına sebep olan ve patlamanın şiddetiyle uzaya 

savrularak çok hızlı hareket eden başı boş yıldızlar, kuyruklu yıldızlar mevcuttur. 

Şeytanlar Cin taifesinden olup enerjiden yaratılmışlardır.Enerji nasıl büyük 

mesafeleri  çok hızlı katediyorsa Cin ve şeytanlarda uzayda  çok  hızlı yol alabilirler. 

Nasıl kötü bir insan başına gelecek belaları bildiği halde kötülüklerinde inat ediyorsa, 

şeytanlarda gelecekten  bilgi almak için bu kötü yolu kullanmak isterler.Ancak yakıcı 

ışınlarla cezalandırılırlar. 

 

 

                                               Al-i imran  suresi 

 

7-Sana  bu  kitabı  indiren  O’dur. 

  Bu  kitabın  bir  kısım  ayetleri  kesin  anlamlı(muhkem)   olup,  bunlar  o’nun  

özünü  oluşturur. Diğer  kısmı da  anlamı  henüz  çözülememiş(müteşabih)  ayetlerdir. 

Kalplerinde  eğrilik  olanlar  fitne  çıkarmak  ve  keyfi  yorumlar  yapmak  için  

müteşabih  ayetlerin  peşine  düşerler. 

Oysa ,onların  anlamlarını  ancak  ALLAH  bilir. İlimde ileri  gidenlerse  ‘’Bu  kitaba 

inandık, o’nun  hepsi  ALLAH  katından  gelmiştir.’ ’derler. 

Bunları  ancak  akıl  sahipleri  düşünür. 

 

                                                   Bakara  suresi 

 

         26-Gerçekte, ALLAH  bir sivrisineği ,hatta ondan daha küçüğünü  misal 

vermekten  çekinmez.İman edenler bilirler ki ,o Rablerinden gelen bir haktır. 

Kafirler ise,’’ ALLAH bu misalle ne kastediyor’’? derler. Bununla çok kimseyi 

saptırıyor;çok kimseye de hidayet ediyor.O,  bu misallerle fasıklardan  başkasını 

saptırmaz. 

 

-Fasıklar  büyük günahlardan vazgeçmeyenlerdir. 
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              BİR   NURCU   İLE  İNTERNET DE YAPILAN  SOHBET 

 

F. Yamanoğlu - Aralık 4th, 2016 at 10:45 none Comment author #5756 on Büyük 

günahlar / Kebâir by Sorularla Said Nursi 

 

Selamünaleyküm. 

Bediüzzamanın Kuranda geçen 20’den fazla büyük günahı 7’ye indirmesini ve 

faizciliği de çıkarmasını açıklamalısınız. 

 

Cevapla 

 

M. Ali KAYA - Aralık 6th, 2016 at 11:44 none Comment author #5777 on Büyük 

günahlar / Kebâir by Sorularla Said Nursi 

 

SA 

Bediüzzaman hazretleri Peygamberimizin (asm) bir kaç farklı rivayet ile “Ekberü’l-

Kebair” ve “Ukubat-ı Seb’a” olarak ifade ettiği En büyük günahlara yine Ukubat-ı 

Seb’a olarak saymıştır. Öyle indirme falan yok… Kur’an-ı Kerimde geçen 20 veya 

daha fazla günahlar da Büyük günahlardır. Ancak 20 ile sınırlı da değildir. İslam 

Bilginleri Büyük Günahları 70 kadar saymışlardır. Ancak bunlardan 

Peygamberimizin asm saydığı 7 tanesi “En Büyük Günahlardır.” En büyük günah 

olmaları da bunlar hakkında Kur’an-ı Kerimde Kısas ve Ceza takdir edildiği içindir. 

 

Hadislerde büyük günahlardan “mûbikât (helak edici davranışlar), kebâir, a’zamü’z-

zünûb” gibi tabirlerle bahsedilir. Çeşitli hadis rivayetlerinde Allah’a ortak koşmak, 

adam öldürmek, ana babaya karşı gelmek, yetim malı yemek, faiz yemek, dürüst 

kadınları iffetsizlikle suçlamak, büyü yapmak, savaştan kaçmak, yalancı şahitlikte 

bulunmak ve ödenemeyecek miktarda borçlu olarak ölmek büyük günahların başında 

zikredilmiştir. (Müsned, 2:201, 214; 4:392; 5:413; Müslim, imân, 143-146.) Hadislerde 

ayrıca Hz. Peygamber (asm)’in büyük günah işlemiş Müslümanlara da âhirette şefaat 

edeceği belirtilmiştir. (Tirmizî, Kıyamet, 11.) 

 

Müslümanlar arasında vuku bulan ilk ihtilâfların en önemlisi, büyük günah işleyen 

kişinin (mürtekib-i kebîre) durumudur. Erken devirlerde tartışılmaya başlanan bu 

problemle ilgili olarak literatürde iki mesele öne çıkmıştır. Bunlardan biri hangi 

fiillerin büyük günah olduğu, diğeri de bu günahı işleyen kişinin dinî statüsüdür. 

Büyük günahların belirlenmesi konusunda ortaya çıkan görüşlerden birine göre, ilâhî 

emirlere aykırı olan bütün fiiller büyük günah kapsamına girer. Bunların sayısını 

yedi yüze çıkaranlar bulunduğu gibi, yetmişle sınırlandıranlar da vardır. İbn Hacer 

el-Heytemî dört yüz altmış yedi büyük günahtan bahseder. (ez-Zevâcir, 1:270-275; 

2:265-27) 

 

Ekbberu’l-Kebair denen en büyük günahlar zamanla farklılık göstermektedir. Allah 

için savaş yapıldığı dönemlerde elbette “Harpten kaçmak” en büyük günahtır. 

Büyünün yaygın olduğu zaman da Büyü Yapmak en büyük günah sayılmıştır. Bu 
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zamanda ise Allah için savaş olmadığı için Harpten kaçmak en büyük günahtır 

denemez. Aynı şekilde “Kanun ve Yasalarla” devletin faizi helal saydığı ve herkesi 

faize zorladığı bir dönemde nasıl ki yasa ile şapka giymek, yasal ve zorunlu olduğu 

zaman insanı küfre götürmüyor ise yasal faizi “Umumu’l-Belva” olduğu için 

Mubikat-ı Seb’a, Ekberü’l-Kebair saymak doğru olmaz. Onun yerine “Deccal ve 

Süfyana” taraf olmak, “İslamda Başörtüsü yoktur” diye tesettürsüzlüğü savunmak 

gibi Bid’alar “Ekberü’l Kebair” olmak gerekir. Zira bu daha büyük günahtır ve 

insanı Allah korusun küfre kadar götürür. 

 

Bu sebeple Bediüzzaman Şapka’yı giymek küfürdür diyen İslam bilginlerine mukabil 

“Kanun zoru ile cebren giydirildiği” ve secdeye mani olsun diye giydirildiği halde ters 

çevirip onunla da secde ettikleri için “Mecbur olarak giyen kafir olmaz” diye fetva 

vermiştir. Aynı şekilde faiz yasal olduğu ve zorunlu hale geldiği için istemeyerek ve 

helaldir demeyerek faize girenlerin “En büyük günahı” değil, zaruretten dolayı diğer 

sayılan “70 adet Büyük Günahların” içinde sayması bir nevi hafifletme olarak 

görülmelidir. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri şöyle demektedir: “Hem 

mektubunuzda “yedi kebair“i soruyorsunuz. Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve 

mubikat-ı seb’a tabir edilen günahlar yedidir: 

– Katl,(öldürmek) 

– Zina, 

– Şarab, 

– Ukuk-u vâlideyn (yani kat’-ı sıla-yı rahm), 

– Kumar, 

– Yalancı şehadetlik, 

– Dine zarar verecek bid’alara tarafdar olmak“tır. (Barla Lahikası, sh. 335.) 

 

Baki Selamlar… 

 

Cevapla 

 

F. Yamanoğlu - Nisan 3rd, 2017 at 15:21 none Comment author #6665 on Büyük 

günahlar / Kebâir by Sorularla Said Nursi 

 

SA 

”Fitne çıkarmak öldürmekten daha beterdir” Ayetine rağmen fitne çıkarmayı 7 

büyük günah arasında saymamayı da anlamıyorum.Bir de, Zülkarneyn’in seddine 

Çin seddi, diyor.Kuran’a göre Zülkarneyn’in seddi bakır ve demirden oluşuyor.Yani 

Çin seddi ile, sed olması dışında hiç bir benzerliği yok.Yine Kuran’a göre Arasatta 

bekleyecekler de yok.Bir din alimi böyle hataları nasıl yapabilir? 

 

Cevapla 

 

Ali KAYA - Haziran 12th, 2017 at 00:19 none Comment author #6682 on Büyük 

günahlar / Kebâir by Sorularla Said Nursi 
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SA 

F. Yamanoğlu’nun mantığına ve anlayışına göre kebairi belirleyemeyiz. Bu konuda 

yetki ve ehliyet sahibi BEDİÜZZAMAN’dır. Ferda’nın kabul edip etmemesinin bir 

önemi yoktur. 

Selamlar. 

 

Cevapla 

 

F. Yamanoğlu - Haziran 19th, 2017 at 12:17 none Comment author #6684 on Büyük 

günahlar / Kebâir by Sorularla Said Nursi 

 

 

SA 

Ben Kuranın anlayışını yazdım.Bakara-191.Ayet yazıyor, fitne çıkarmanın adam 

öldürmekten beter olduğunu.Yetki ve ehliyet ALLAH’ın dır.Kuran Peygamber 

Efendimizin hatalarını yazıyorken sizin onu hatasız kabul etmeniz çok tehlikeli bir 

yoldur.Bu yolu bırakmadığınız takdirde sizi Tevbe suresi-31.Ayetin yazdığına 

götürür, ALLAH  korusun.Yazılarımı yayınlayanlardan ALLAH razı olsun. 

 

 

 

-Sohbeti  okudunuz.M.Ali Kaya büyük günahların zamana göre değiştiğini yazıyor ki, 

bu doğru değildir.Yedi büyük günah dediğiniz zaman Kuranda 25 cıvarında olan 

diğer büyük günahlar sanki küçük günahmış gibi insanlarca algılanır.                                                    

Hıristiyanlar da 7 büyük günaha inanır.Ancak onlara göre 7 büyük günah Said 

Nursi’nin yazdıklarından farklıdır. 

 

                      ESKİ  BİR  ATEİST  PİŞMANLIĞINI  ANLATIYOR 

 

Alya 

 

08 Şubat 2018, 07:23 Cevapla 

 

Ya söyleğiniz bir çok şeye katılıyorum.Ben küçük yaşta Allahı ve dini sorguladım ve 

bir ara ateist bile oldum ama şöyle ki bu beni nerdeyse bir ara intihara sürükledi. 

Çünkü amaçsız ve sadece öleceğinizi düşünüyorsunuz.Madem öleceğim  istediğim her 

şeyi yaparım ama bu bile benim istediğim şey değildi. Sonra dinle ilgili bir çok 

araştırma yaptım. 

Ama bunlar da hep dini övüyordu benim istediğim şeyi vermiyordu. Dine yine 

şüphelenmeden inanmam annemin ölümüyle başladı.  

 

Ferda Yamanoğlu 

 

08 Şubat 2018, 11:07 Cevapla 
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Sevgili Alya tam da benim dertlerimi açmışınız.Sizin gibi milyonlar var.Ateizmin en 

büyük sebebi din dersi kitaplarının yetersizliği.Kuranda o devrin bilgisiyle bilinmesi 

mümkün olmayan onlarca ayet var.Tarık suresinin ilk 3 ayeti evrenin uzay, zaman 

dokusunu delen kara delik yıldızları, bilimin karanlık madde dediği ve evreni 

dağılmaktan koruyan gücün ALLAH olduğunu Fatır-41. Ayet yazar.Daha onlarca 

var.Atmosferi çok açık yazan Enbiya-32 dahi din dersi kitaplarında yazmıyor.Genetik 

bilimi mitokondiriyal d.n.a’yı takip ederek Havva’ya ulaştı.O, dünyada yaşayan ilk 

kadın ve annesi yok.Yani evrim denen bir şey yok.Bu da yazmıyor.Işık damlaları 

adındaki tefsir kitabımı http://www.isikdamlalari.com sitesinden okuyabilirsiniz.Bir 

ay içinde de, yeni bilgilerle güncelleyeceğim.Selametle kalın. 

 

                            KÜRTAJ   BÜYÜK  GÜNAHLARDANDIR 

 

                                                       İsra  suresi 

 

31-Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı 

veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. 

 

                                                       Enam  suresi 

 

151- De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi 

ortak koşmayınız; anne babaya iyilik ediniz; fakirlik korkusuyla çocuklarınızı 

öldürmeyiniz! Sizin de onların da rızkını biz veririz; kötülüklerin açığına da gizlisine 

de yaklaşmayınız ve ALLAH'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayınız! İşte, aklınızı 

kullanasınız diye ALLAH  size bunları emretti.” 

 

140- Bilgisizlikleri yüzünden öz evlatlarını akılsızca katledenler; ALLAH'a iftirâ 

ederek, ALLAH'ın kendilerine verdiği rızıkları haram kılanlar, manen iflas 

etmişlerdir. Onlar gerçekten sapıtmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir. 

 

 

-Müslüman olmayan  bir çok ülkede  kürtaj  yasak.Ama, Türkiye de yasak değil. 

Bu  ülkeyi  yönetenler  her halde bu ayetleri  okumuyor. 

 

                                        HARAM   AYLAR  NEDİR? 

 

                                                   Bakara  suresi 

 

124 - Şunu da unutmayın ki, bir zamanlar İbrahim'i Rabbi, birtakım kelimeler ile 

imtihan etti, o, onları sona erdirince, Rabbi ona, "Ben seni bütün insanlara imam 

yapacağım." buyurdu. İbrahim, "Zürriyetimden de yap!" dedi. Rabbi ona "zâlimler 

benim ahdime nail olamaz!" buyurdu. 

 

125 - Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri 

kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim 
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ile İsmail'e şöyle ahid verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete 

kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!" 

 

126 - Ve o vakit İbrahim "Ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl, halkından 

ALLAH'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvalarla rızıklandır" diye 

yalvardı.  ALLAH buyurdu ki: "küfredeni dahi rızıklandırır da hayattan biraz nasip 

aldırırım, sonra da onu ateş azabına uğratırım ki, orası ne yaman bir duraktır!" 

 

127 - Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile 

birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, 

bilen sensin. 

 

128 - Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen 

müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen müslüman bir 

ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle 

bakıver. Hiç şüphesiz Tevvâb sensin, Rahîm sensin. 

 

129 - Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, 

onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve 

dışlarını tertemiz yapıp onları pâk eylesin. Hiç şüphesiz Azîz sensin, hikmet sahibi 

Sensin. 

 

130 - İbrahim'in milletinden, kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir? Biz 

onu dünyada seçkin birisi yaptık, hiç şüphesiz o, ahirette de iyilerden biridir. 

 

131 - Rabbi ona, "İslâm ol!" emrini verince, o "Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum." 

dedi. 

 

132 - Bu dini İbrahim, kendi oğullarına vasiyyet etti, Yakub da öyle yaptı: "Ey 

oğullarım! Muhakkak ki, bu dini size ALLAH seçti, başka dinlerden uzak durun, 

yalnızca müslüman olarak can verin!" dedi. 

 

133 - Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz; Yakub'a ölüm hali gelip çattığı zaman, 

oğullarına; "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" dediği zaman, oğulları; "Senin 

ALLAH'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ALLAH 'ına, tek olan o ALLAH 

'a ibadet edeceğiz. Biz ancak O'na boyun eğen müslümanlarız." dediler. 

 

-Bu  ayetler  Hz.İbrahim ve oğullarının Mekkeye ilk yerleşmesini  ve Kabeyi  inşa 

etmelerini  yazar.Oğullarından İsmail  Arapların, İshak  ise Yahudilerin atasıdır. 

Araplar İsmailden sonra Kabeyi  tavaf  etmeye  başladılar. Ancak  zamanla Kabe’nin 

içini putlarla doldurdular. Haram  aylar Hz.İbrahimin zamanında da vardı.Asıl 

maksadı belli bir süre Arapları savaş ortamından uzaklaştırmaktı.Çünkü Araplar 

basit meselelerde dahi  savaşıyorlardı.Bu aylarda savaş ve  avlanmak  yasaktı.Bu 

aylarda  savaşmayan Araplar bu ayların zamanını değiştirmeye başladılar.Bu ayların 

isimleri Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Recebdi. 
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Aşağıdaki ayetler haram aylarda Müslümanlara saldırılması durumunda 

Müslümanlara kendilerini savunma hakkı tanımıştır.  

 

                                                  Tevbe  suresi 

 

36 - Doğrusu, ALLAH  katında ayların sayısı oniki aydır. Gökleri ve yeri yarattığı 

günkü ALLAH  yazısında (böyle yazılmıştır). Bunlardan dördü haram aylardır. Bu 

da doğru olan dinin hükmüdür. Bu sebeple bunlar hakkında nefislerinize haksızlık 

yapmayınız. Müşrikler size karşı topyekün savaşırlarsa siz de onlara karşı topyekün 

savaş açın. Ve iyi bilin ki, ALLAH  müttakilerle beraberdir. 

 

37 - O "Nesi'" (denilen bir haram ayı geciktirmek âdeti), olsa olsa küfürde fazlalıktır 

ki, kâfirler onunla şaşırtılır, onu bir yıl helâl, bir yıl haram sayarlar ki, ALLAH 'ın 

haram kıldığının sayısına uydursunlar da ALLAH 'ın haram kıldığını helâl kılsınlar. 

İşte böylece kendilerine kötü işleri güzel gösterildi. ALLAH da kâfir olan bir kavmi 

doğru yola iletmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


