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Önsöz 

ِح�ِم  ْحَمٰ�ن� الرَّ ِ الرَّ
�

 ِ�ْسِم ا�

Her kitabın kendine has bir argümanı olduğu gibi Kur’an’-
ın da kendine has söylemleri yani her bir konuda kendi 
öğretisi vardır. Ahirete iman ile alakalı konuda da durum 
böyledir ve Kur’an’ın mesajını doğru kavrayabilmek ahire-
timiz için oldukça önemlidir.  

Bizi test eden İslam’ın yegâne kaynağı olan Kur’an’ın, oku-
yucusu tarafından doğru anlaşılaşılabilmesi için bazı şart-
lar öne sürdüğünü, yani kitabın kendine has bazı şartları 
olduğunu ayetlerden öğreniyoruz. Kur’an’ı anlama çabası 
içine girecek kişilerin, Kur’an’ı doğru anlayabilmesi için 
bazı ön şartları yerine getirmesi gerektiğine dair ayetler/-
deliller var. Bu ön şartlara sahip olmayan kişilere ise Kur’-
an kendini adeta açmayabiliyor ve/veya birtakım yanlış 
anlamalara bile sebep olabiliyor. Bu yönde oldukça fazla 
sayıda Kur’an ayeti var. Bu ayetler, elçilerin muhatapları-
nın Allah’ın gönderdiği mesajları neden kavrayamadıkları-
nı açıklıyor.  Bu söylemlerin iddialı olduğunun farkında-
yım, lakin milyarlarca Müslümanın Kur’an’ı okuduğu hal-
de neden bu kadar farklı anladığını da bu argüman açıklı-
yor. Kitabımın içinde bu iddiayı yeterince delillendirmeye 
çalıştım.  

Tüm evrenleri Yaratan sonsuz ilim sahibi bir Yaratıcı tara-
fından test ediliyoruz. Ve bu testin oldukça zor bir test ol-
duğunu ayetlerden öğreniyoruz.  



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam  9 

Zalim ve Cahil İnsan! 

Ahzap: 72 Biz sorumluluğu (sınanmayı) göklere, yere, 
dağlara sunmuştuk da onlar onu yüklenmekten çekin-
mişler ve kabul etmemişlerdi. Ancak onu insan yüklendi; 
o zalim ve cahil olmuştu.  

 

Bu ağır testin ne kadar bilincinde ve bu ağır sorumluluğun 
ne kadar farkındayız? Ayetteki bitiş cümlesi oldukça ilginç 
; emaneti almakla ‘’zalim ve cahil’’ olduğumuz haber veri-
liyor. Bu oldukça dikkat çekici bir durum tespitidir. İnsan-
ların sınanmayı kabul ederek kendileri için pek hayırlı bir 
şey yapmadıkları gibi bir sonuç çıkıyor. Kur’an çoğunluğu 
sürekli olarak eleştiri konusu yaparak cahil ve zalim olan-
ların nasıl hatalar yaptıklarını kanıtlarıyla gösteren bir ki-
taptır.  

Ayetler benzer hataları yapmamamız için bir uyarı niteli-
ğindedir. Ayetlerin uyarılarını dikkate almak ya da alma-
mak seçimlerimize bağlıdır. Seçimlerimizin sonuçlarıyla 
hem dünyada hem ahirette yüzleşmek zorunda kalacağı-
mızı hatırlatırım. Hesap vereceklerine gerçekten inanan 
kişiler hesabını verecekmiş gibi yaşayacaklardır. Dünya’-
daki yaşamımızla kıyasladığımızda sonsuz diyebileceğimiz 
uzunlukta olan ahiret yaşamımızı ilgilendiren her konu, ü-
zerinde hassasiyetle düşünmeyi fazlasıyla hak ediyor.  

‘’Neden bizden önceki insanların çoğu iman edemedi?’’ 
sorusunun cevabını Kur’an’da aradım ve inceleme sonuç-
larımı sizinle bu kitapta paylaştım.  

Kitabımın konusu olan ayetler oldukça önemlidir ve bu a-
yetler hakkında ciddi mesai ayırarak üzerinde hassasiyetle 
düşünülmelidir. Konuyla alakalı ayetleri, konu bütünlüğü-
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ne sadık kalarak bir araya getirmeye çalıştım ve ayetler-
den anladığım fikirleri sizinle paylaştım. Hatalar benden, 
doğrular Allah’tandır.  

 

Allah’a yönelmeli ve O’ndan yardım dilemeliyiz: 

Lokman: 22 Kim, güzel davranarak tümüyle ALLAH'a yö-
nelirse en sağlam bağa sarılmıştır. Tüm işleri ALLAH kon-
trol eder. 

Kötülük Değil İyilik Biriktirmeliyiz! 

Ali İmran: 30 Gün gelecek, her kişi yaptığı her iyiliği ö-
nünde hazır bulacaktır. İşlediği her kötülük ile kendisi a-
rasında uzun bir mesafe olmasını isteyecek. ALLAH ken-
disi hakkında sizi uyarıyor. ALLAH kullara şefkatlidir. 

 

Hakikat arayışında samimi olanlara Allah mutlaka yar-
dım edecektir. 

Ahmet Murat SAĞLAM 

01.07.2018 / İstanbul, TÜRKİYE 

Eleştiri ve önerileriniz için; 

bilgi@ahmetmuratsaglam.com 

adresine mail atabilirsiniz. 

twitter@ahmetmuratsgl 

Yazar Sayfam: www.facebook.com/NedenSadeceKur’an/ 

Sosyal medyada yapılan AKTİF PAYLAŞIMLARA VERECE-
ĞİNİZ DESTEKLERDEN dolayı şimdiden teşekkür ederim. 



 

Saff: 4
düzenli birlikler halinde savaşanları sever.

 

 

Temel İddia:
ise pratiktir. Kur’an’daki detayları sadece peygamberimiz 
anlar ve bize anlatır. 

Hadisler olmasaydı Kur’an’ı anlayamazdık. Kur’an an
cak hadislerle birlikte anlaşılabilip uygulanabilir. 

 

İddiaya Cevap:
olmadan Kur’an anlaşılmaz
tarafından açıklanmış, apaçık ve anlaşılır olduğunu belir
ten ayetlere farkında olmadan iman etmemiş ve bu ger
çeği inkâr etmiş olurlar. Kur’an kendini oldukça detaylı, 
Allah tarafından a
labilecek bir kitap olarak tanımlıyor. 

Bu üç husus oldukça önemlidir. Din adamları bu üç 
su tahrif etmek yoluyla dine ilaveler yapmayı geçmişte 
başarmışlardır. Kur’an, gerçek inanan insanlar için önyar
gısız 
ve okuyanı zihnen geliştiren bir kitaptır. Kur’an’ın hedef 
kitlesi gerçekten iman eden, düşünen, sorgulayan bir kafa 
yapısıdır ve bu kafa yapısına sahip kişiler ayetler arasında 
olan bağlar üzerinde düşünüp d
rabilirler.
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Kur’anın anlaşılması ile akalalı ayetler net bir tanım yapar 
ve aşağıda konuyla alakalı verdiğim ayetler bu konuya son 
noktayı koymaktadır. 

Kur’an Kolaydır, Bunu Allah Söylüyor! 

Kur’an Anlaşılması İçin Allah Tarafından Kolaylaştırıl-
mıştır! 

Kamer: 17 Kur’an'ı öğüt için KOLAYLAŞTIRDIK; öğüt alan 
yok mudur? 

Kamer: 22 Kur’an'ı öğüt için KOLAYLAŞTIRDIK; öğüt alan 
yok mudur? 

Kamer: 32 Kur’an'ı öğüt için KOLAYLAŞTIRDIK; öğüt alan 
yok mudur? 

Kamer: 40 Kur’an'ı öğüt için KOLAYLAŞTIRDIK; öğüt alan 
yok mudur? 

 

Müslüman olduğunu söyleyen kişiler, Allah’ın kolay dediği 
bir kitaba hangi cüretle ‘’zor ve anlaşılmaz’’ diyorlar, ger-
çekten anlamak zor! Ayetler gayet açıktır; Kur’an kolay-
laştırılmış bir kitap olarak tanımlanır ve öğüt alınması ge-
rekmektedir. İnşallah Kur’an’dan neden yeterince öğüt a-
lınamadığının ipuçlarını kitabın ilerleyen sayfalarında gö-
receğiz. Kur’an’ı anlamanın kolay olduğunu kabul etmek 
imanın bir gereğidir! 

Ayetler din adamlarının iddialarını net olarak çürütüyor. 
Peygamberimizin ölümünden sonra din adamları tarafın-
dan uydurulan anlayışın temel iddialarını, Kur’an ayetleri 
adeta sihirbazların asalarını yutar gibi birer birer yanlışlı-
yor. Kur’an, anlaşılmasının zor olduğunu iddia edecek kişi-
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lere gereken cevabı vermiştir. Kamer suresindeki dört a-
yette gördüğünüz gibi bu gerçek tekrarlarla vurgulanıyor.  

Allah’ın vahyinin zor ve anlaşılmaz olduğunu iddia edenler 
elbette yukarıdaki ayetleri biliyorlar, bunu biliyoruz. Fakat 
Kur’an’ın onlara gerçekten zor, hadisler olmadan anlaşıla-
mayacak karmaşık/kapalı bir kitapmış gibi geldiğini kendi 
açıklamalarında görüyoruz. Bu bir gerçek değil, sadece bir 
itiraftır. Bu itirafın nedenlerini göstermek kitabımın ana 
konusudur.  

Din adamlarının dini geçim kapısı haline getirip dini kar-
maşık bir şeymiş gibi göstermeleri yeni bir şey değildir. 
Bunun, dini uzman işi gibi gösterip kendilerine muhtaç 
kılmanın bir yolu olduğu söylenebilir. Kur’an’ın hadisler 
olmadan anlaşılamayacağını söylemeleri, hadislerle oluş-
turdukları mevcut inançlarına yöntemsel bir altyapı da 
hazırlıyor. Uzman olmayan kişileri din adamlarına bağlı 
kılmanın tek yolunun bu olduğu da ayrıca söylenebilir. Ku-
r’an’ın kolay olduğunu halka anlatsalardı, Müslümanların 
Kur’an ile ilişkisi bu halde olur muydu? Bir düşünün!  

Kur’an ayetlerinin kolay, apaçık ve anlaşılır olduğunu be-
lirten ayetleri herhangi bir din adamından duydunuz mu?  

Üzerinde konuşulmayan birçok ayet benzer bir akıbete 
uğruyor. Ne Kur’an’ın anlamamız için Allah tarafından ko-
laylaştırılmış olduğunu, ne de din üzerinden ücret kazanıl-
mamasının gerektiğini buyuran ayetleri din adamlarından 
pek duyamıyoruz. Ayrıca Kur’an’ın anlaşılması için kendi 
dilimizde okunmasını da din adamlarının pek teşvik ettiği-
ni göremiyoruz. İnandıkları kitabın anlaşılarak okunmasın-
dan bile rahatsız olan din adamları var ve bunların sayıları 
az değildir. Bu noktalar önemlidir. Çünkü din adamlarının, 
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Kur’an’ın kolay ve anlaşılabilir olmasını ve dinden para 
kazanmamaları gerektiğini söylemeleri, kendi durumları-
na göre pek de izah edilemez. Ayrıca, herhangi bir Müslü-
manın kolayca yapabileceği namaz kıldırmak ve ezan oku-
mak gibi bir iş için para ödenmesi ve bunun meslek haline 
getirilip maaşlı din adamı ordusu oluşturulması hangi dini 
gerekçe ile açıklanabilir?  

Hiçbir elçi dinden para kazanmamıştır ve bu konu oldukça 
önemlidir. Peygamberimizi örnek aldığını söyleyen din a-
damları, onun mesleği olan ticaret yoluyla geçimini sağla-
masını örnek almayıp, onun hiç yapmadığı bir iş olan din 
anlatarak geçimlerini sağlıyorlar; hani din adamları pey-
gamberimizi örnek alıyorlardı? Neden dini meslek haline 
getirip geçim kapısı yapıyorlar? Din adamları bırakın Kur’-
an’ın kolaylaştırıldığını söylemeyi, ellerinden geldikçe hal-
kı Kur’an mealinden uzak tutmaya çalışıyorlar. İnsanların 
Kur’an’ı kendi dillerinde okumaları işlerine gelmiyor ve ra-
hatsızlık duyuyorlar. İnandıkları kitabın anlaşılarak okun-
masından rahatsızlık duyan kişiler, sizce kitaba gerçekte 
iman ediyor olabilirler mi?  

Pek az din âlimi istisna olmakla birlikte, yukarıdaki ve 
benzeri birçok ayet sanki hiç yokmuş gibi hareket ediyor-
lar. Kur’an’daki birçok ayeti gizliyor, üzerinde hiç konuş-
muyorlar ya da çarpıtarak ayetleri kullanıyorlar. Böyle 
davranmaları kendilerinin Allah tarafından cezalandırıl-
malarına yol açıyor ve bu yüzden sapmış olduklarının da 
farkında olamıyorlar. Neredeyse dünya üzerindeki tüm 
din adamları gibi az bir bedel karşılığında atalarından öğ-
rendikleri dini (kendi mezheplerinden öğrendiklerini) hak 
zannedip halka anlatıyorlar. Kendi inançlarındaki bazı 
yanlışları elbette bu kişiler görmüyor olamazlar.  



 

Her dönemde din adamları mesleklerinin bir gereği olarak 
maaşlarını ödeyenlere sadık kalıyor ve kendi ülkelerinde 
olan batıl anlayışların açıklarını kapatarak, onları mantık
lıymış gibi göstermek suretiyle h
başarıyorlar. Din adamları en saçma dini anlayışa bile 
inandırmak için, ikna etme noktasında ustadırlar. 
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ların Kur’an’a zor ve anlaşılmaz deme lüksü yoktur. Bize 
düşen, kolay olduğu açıklanan kitaba karşı sorumlu bir ta
vır almaktır. 

Tüm Elçiler Halklarına Apaçık ve 
Gittiler!

Allah Hep Açık Mesajlarla Elçileri Gönderir!
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di. Ama daha önceden yalanladıklarına inanacak değiller
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di. ALLAH kâfirlerin kalplerini böyle damgalar. 

Yunus: 74 Sonra onun ardından, elçiler gönderdik, halk-
larına apaçık ayetler/deliller getirdiler. Geçmişte yalanla-
mış bulunduklarına inanacak değillerdi. Azgınların kalple-
rini böyle damgalarız. 

Ali İmran: 105 Kendilerine apaçık ayetler/deliller geldik-
ten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. 
Onlar için büyük bir azap var.   

 

Tüm insanların test edildiği bir kitabın, zor anlaşılacak bir 
kitap olması zaten beklenemez. Elçiler halklarına apaçık 
ve kolay anlaşılır mesajlarla gittiler, fakat bu o toplumla-
rın iman etmeleri için yeterli olmadı. Oysa elçileri kuşku 
ile karşılayan başta kendi aileleri de dahil olmak üzere, 
dostları, komşuları vs. bu kuşkuyu atalarından öğrendikle-
ri din için göstermediler. İman edenler için apaçık ve anla-
şılır olan ayetler/deliller, onlar için aynı tepkiyi vermeleri-
ne neden olmuyordu. Elbette bunun nedeni onlara gelen 
mesajla ilgili değildi. Mesajı iletenlerin yetenekleriyle iliş-
kili de değildi. Aşağıdaki ayetler konuyu anlamak açısın-
dan oldukça önemli: 

 

Mesajı İşitmeye Layık mıyız? 

Hicr: 10 Senden önce, geçmiş topluluklara da elçiler gön-
derdik. 

Hicr: 11 Onlara her ne zaman bir elçi geldiyse onu alaya 
aldılar. 

Hicr: 12 İşte suçluların kalbine böyle (bir tavrı) sokarız. 
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Hicr: 13 Nitekim, ona inanmazlar. Kendilerinden önceki-
lerin sünneti (adeti) de böyleydi. 

 

Allah hak etmeyenlerin aklına hükmediyor ve mesajı algı-
lamalarını nasip etmiyor. Böylece gelen mesajı işiten top-
lumların verdikleri olumsuz tavır işledikleri günahların bir 
sonucu oluyor.  

Elçilerin mesajlarına kişilerin önce kalplerini uygun hale 
getirmesi gerekiyor. Davranışlarımız sürekli bir biçimde ki-
şiliklerimize etki yaparak değişmemize yol açar. Bu değişi-
min yönü ayetler arasında doğru ilişkileri kurabilmemiz 
için belirleyici bir rol oynuyor.  

Zalimlerden Başkası, Kur’an’a Kapalı / Mücmel Bir  Kitap 
Demez! 

 

İMAN EDENLER İÇİN KUR’AN APAÇIKTIR 

Ankebut: 49 Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanla-
rın göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayet-
lerimizi reddetmez. 

Fussilet: 53 Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya 
kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde ayetlerimizi 
(işaret ve kanıtlarımızı) göstereceğiz. Rabbinin her şeye 
tanık olması yetmez mi? 

Bakara: 99 Sana apaçık ayetler indirmekteyiz. Yoldan çık-
mış olanlardan başkası onları inkâr etmez. 

 

Kur’an Allah’ın Bilgisi İle Detaylandırılmıştır! 



 

Araf: 52
çin yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

 

Önemli olan Kur’an’ın 
şüphesiz doğru söyler. Yüce Allah, doğru anlamı ancak 
gerçek müminlerin kalbine yerleştirmeyi garanti ediyor. 
Yani Kur’an’ı ancak gerçek bir mümin adayı olursak doğru 
anlayabiliriz. Bu nedenle, ayetleri düzgün anlamak iç
Kur’an’ın önerdiği asgari ahlak kriterlerini karşılamamız 
gerekiyor. Kur’an’ı herkes okuyabilir ama sadece mümin
ler/ahlaklı bireyler Yüce Allah’ın mesajını kavrayarak doğ
ru anlayabilirler. Bu önemli detayı sonraki makalelerde bi
raz daha detaylı işlem

Kur’an’ın kolaylaştırılmış ve anlaşılabilecek bir kitap oldu
ğunu kabul etmek imanın bir gereğidir. Kur’an’ın öğret
meni Allah’tır (
bir anlayışı bahşeder (
(Kur’a
Kur’an’ın birçok ayetiyle çeliştiği gibi akılla da çelişir. Bu 
iddia sahiplerinin, Allah kullarına din adamları olmadan 
anlayamayacakları ya da zor anlaşılan bir kitap gönderir 
mi diye düşünmeleri gerek
lerine değil, hakikati bulmak isteyen tüm insanlara gönde
rmiştir. Tüm dini konuları, üzerinde yeterince araştırma 
yaparak, düşünerek veya din öğrenmeyi ve öğretmeyi gö
nüllü yapan kişilerden yardım alarak çözebiliriz. 
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Kur’an’ın Tefsirini Kim Yaptı? 

 

Öncelikle şunu belirterek başlamalıyım ki Kur’an hem so-
rulara hem de iddialara cevap veren bir kitaptır. Yani kay-
da değer iddiaların ve sorularımızın yeterli cevabını Kur’-
an’da bulabiliriz.  

Kuran’ı anlamanın zor olduğunu ve anlamak için tefsir, 
hadis, siyer, fıkıh vs. bilmek gerektiğini iddia eden din a-
damları oldukça fazla sayıda mevcuttur. Oysa Kur’an’ı an-
lamanın Allah tarafından kolaylaştırılmış olduğunu ve id-
dia edilen bu gerekçelerin Kur’an’da dayanaklarının olma-
dığını ayetlerden öğreniyoruz. Esas sorulması gereken Ku-
r’an’ı anlamanın kimler için kolay ve kimler için zor olaca-
ğı sorusudur. Bu sorunun cevabını kitap boyunca vermeye 
çalışacağım inşallah.  

En Güzel Tefsiri Allah Yapar! 

Allah’ın Tefsiri Bizim İçin Yeterli Olmalı! 

Furkan: 33 Onların sana yönelttikleri her teze karşı, biz 
sana gerçeği ve en güzel açıklamayı (ahsene tefsira) geti-
ririz. 

 

Allah’ın en güzel tefsiri yaptığını kabul ediyor muyuz? Din 
adına Kur’an’da yapılan açıklamaları yeterli görüyor mu-
yuz? 

Bu önemli sorulara vereceğimiz cevap bizi iman ehli veya 
inkâr ehli yapıyor. Günümüzde din adamlarının neredeyse 
tamamına yakını, Kur’an’ın din adına ihtiyacımız olan tüm 
sorulara cevap vermediğini iddia ediyor ve buna inanıyor-
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lar. Hâlbuki Yüce Allah en güzel tefsir ile sorularımıza ce-
vap verildiğini yukarıdaki ayette açıklamıştır. Yukarıdaki a-
yetin mesajı hakkında dikkatle düşünmeliyiz.  Sonsuz bilgi 
sahibi Yüce Allah’ın bir din gönderip bu dinde eksiklikler 
bırakacağı ve bu eksik hükümlerin yüzyıllar sonra derlen-
miş rivayetler yoluyla tamamlanacağı elbette aklın kabul 
edebileceği bir iddia değildir. Allah din için gerekli olan 
açıklamaları tefsiri ile birlikte yapmıştır ve dinimiz Maide 
3. ayette de açıklandığı üzere tamamlanmıştır. Dolayısıyla 
dini grupların her türlü iddialarına karşın, görmek isteyen-
ler için ayetler gayet güzel cevaplar içeriyor. Sorun, bazı 
insanların ya doğru soru soramamasından ya da din hak-
kındaki verilmiş olan bu cevapları yeterli görmek isteme-
mesinden kaynaklanıyor.  

Gördükleri Cevap Onları İkna Etmiyor! 

Mezheplerin bazı sorulara verdikleri cevaplar inkârcı yapı-
yor!  

İnkârcı Yapan Sorulara Karşı Allah Uyarıyor! 

Maide: 101 İnananlar, açıklandığı vakit hoşunuza gitme-
yecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kuran'ın ışığında 
sorarsanız size açık olurlar. ALLAH özellikle onlardan söz 
etmedi. ALLAH Bağışlayandır, Yumuşaktır.  

Bizden Önceki Ümmetlerin Önemli Hatası! 

Maide: 102 Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu 
da, O SORULARINDAN DOLAYI İNKÂRCI OLDULAR.  

 

Din adına Allah’ın Kur’an’da verdiği cevapları yeterli gör-
memiz gerekiyor. Yukarıdaki ayet Allah’ın özellikle bah-
setmediği sorular olduğunun altını çiziyor. Oysa mezhep-
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ler Allah’ın özellikle bahsetmediği konularda gereksiz so-
rular ve cevaplar üreterek inkâr suçu işlemişlerdir. Her 
mezhep sayısız fıkıh hükmü üreterek dini tahrif etmiş ve 
tanınmaz hale getirmişlerdir. Bazı soruların inkârcı yapa-
bildiğini gördük. Gerçek Müslümanlar bu uyarıları dikkate 
alıp soru soracakları zaman bu soruları dikkatle soracak-
lardır. Gereksiz bazı sorulara cevap vermek dinin tahrif ol-
masına yol açıyor bunu görmeliyiz. Kur’an bize soru sorar-
ken bile hassas olmayı öğretiyor.  

İnkârcılar Allah’ın dinini beğenmezler!  

Yunus: 15 Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu za-
man, bize kavuşmayı ummayanlar, "Bundan başka bir 
Kur’an getir, yahut onu değiştir!" derler. De ki: "Onu 
kendi tarafımdan değiştiremem. Ben yalnız bana vahye-
dilene uyarım. Rabbime karşı gelirsem, büyük günün aza-
bından korkarım." 

 

Yukarıdaki ayet çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor. 
Mekke müşrikleri Kur’an’ı beğenmemişler ve değişmesini 
talep etmişlerdi. Bu haberin bizimle paylaşılması ve ayet 
haline getirilmesi günümüzde olası benzer taleplere dik-
kat çekmek içindir. Peki günümüzdeki yansımaları ne ola-
bilir? Kanaatime göre bu tavır günümüzde de değişmiyor 
ve bu beğenmeme durumu, Kur’an’ın açıklamalarını ye-
tersiz görerek ve dine hadisler yoluyla eklemeler yaparak 
ortaya çıkıyor. Ayette verilen cevap oldukça önemlidir; 
‘’ben sadece vahyedilene uyarım…’’ Sadece vahyedilene 
uymak bizi Allah’ın gerçek dinine götürmeye yetecektir. 
Sadece vahye uymayı yeterli görmeyenler ise, indirilen di-
ni yetersiz görüp beğenmedikleri için bunu yapıyorlar. 
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Hadislerin Tamamı Zandır! 

Yunus:36 Onların çoğu, ancak zanna uyarlar. Zan ise ger-
çeğin yerini tutamaz. ALLAH onların yaptıklarını Bilendir. 

 

Dinin ikinci kaynağı yapılan hadislerin tamamı zandır ve 
din zanlar üzerine inşa edilemez. Dinin zanni kaynaklar o-
lan hadisler üzerine inşa edilmesi ümmetin mezheplere 
bölünmesine ve birçok konuda sayısız ihtilaflar oluşma-
sına yol açmıştır. Konuyu diğer kitaplarımda eleştirdiğim 
için kısaca geçiyorum.  

TESTİN KONUSU! 

Aslında bu konu da testin bir parçasıdır. Bu test, din hak-
kında Allah’ın buyruklarını tam ve mükemmel gören bir 
Müslüman olmamız ya da indirilmiş dini yeterli görmeye-
rek din adına üretilmiş hükümlerin takip edilmesi hakkın-
dadır. Bu yolla tahrifatın önü açılıyor, üretilen hükümlerle 
dinde bozulma süreci gerçekleşiyor ve test başlıyor. Yani 
Allah’ın emirlerine gerçekten inananlar ile sahteleri ara-
sında bir ayrım bu yolla gerçekleşiyor.  

Allah’ın kitabını yetersiz ve açıklanmaya muhtaç kabul e-
den kişiler peşinen kendi algılarını mahkûm etmiş ve bu 
testi kaybetmeye aday olmuş oluyorlar. Allah nasıl olur da 
kul sözüne muhtaç ve başkaları tarafından açıklanmadık-
ça anlaşılmayan bir kitapla bizi test eder diye düşünmü-
yorlar! 

Kalabalıkların Önemli Etkisi! 

Din adına yapılan tahrifatları ne kadar görüyoruz ve konu 
hakkında yeteri kadar araştırma yapıyor muyuz? 
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Bir öğretiyi kalabalık insan gruplarının kabul etmesi, o öğ-
retiyi sonradan gelen kişilerin kabul emesinde oldukça et-
kileyici ve belirleyici oluyor. Böylece toplumlar psikolojik 
olarak etkilenip üzerinde pek düşünmeden o şeye inana-
biliyorlar. Kalabalıklar inandıktan sonra artık üzerinde dü-
şünseler de araştırsalar da bu etkiden yeterince kurtula-
mayabiliyorlar. Bu güçlü etkiden kurtulabilmek için Allah’-
ın yardımı ve kişinin hakikate tanık olma isteğinin gerçek-
ten olması gerekiyor.  

Dinlerde Bozulma Süreci Nasıl İşliyor? 

Elbette çoğunluğu oluşturan insanlar, bazı şeylere inanır-
ken bunları uzman gördükleri kişilerden öğrenirler. Bu uz-
man kişiler kendilerine gelen dini öğretileri (veya Kur’an’ı) 
bir şekilde yorumlarlar. Bu yorumlar kişiye ve zamana gö-
re değişkenlik arz eder. Zamana ve zemine göre dini yo-
rumlayan bu din adamları, dini kaynaklardaki kendi mez-
heplerinin yorumları eşliğinde sürekli dine ilaveler yapa-
rak dini tanınmaz hale getirirler. Dinin sınırları ve sabitele-
ri dini gruplardaki mezheplere, bölgelere ve kavme göre 
ciddi değişkenlik arz etmektedir. Bizim karşı çıktığımız 
nokta işte burasıdır; gerçek din kişilere ve bölgelere göre 
değişkenlik arz edemez. Dinin sınırlarında farklılık olan 
yerde tahrifatlar olduğunu görmemiz gerekir. Zaman iler-
ledikçe kendi dinini tahrif etmemiş hiçbir dini grup olma-
mıştır. Zaten elçilerin çoğu yapılan tüm bu tahrifatları dü-
zeltmek için gönderilmiştir. İndirilmiş dini tahrif etmek i-
çin şeytanlar hep tetiktedir.  

Bazı din adamlarının Kur’an’ı halkımızın kendi dillerinde 
okumasından rahatsız olduklarını görüyoruz. Bu rahatsız-
lık yeni bir şey değil. Atalarına tapınan her meşrepten din-
dar dinsizler, geçmişte de ayette belirtildiği üzere rahatsız 
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olmuşlardır. Kur’an’ın anlaşılmasından hiçbir Müslüman 
rahatsız olamaz ve okunup anlaşılması için elinden gelen 
gayreti gösterir. Bu önemli konuya verilen tavır farkı kişi-
lerin kitaba olan imanları ile alakalı ipuçları veriyor. 

Allah Uyarıyor: Yanlışı Güzel Gösteren İnsanlara Dikkat! 

Fussilet: 25 Geçmişlerini ve geleceklerini onlara güzel 
gösteren birtakım arkadaşları onlara atadık. Kendilerin-
den önce gelip geçmiş cin ve insan toplumları için ger-
çekleşen o söz kendileri için de geçerli oldu. Onlar kay-
betmişlerdi. 

Kur’an’ın Anlaşılmasını Engellemek İsteyenler Olacak! 

Fussilet: 26 İnkâr edenler, "Başa çıkmanız için, bu Kur’-
an'ı dinlemeyin, anlaşılmasını engelleyin" dediler. 

 

Yanlışı doğru gibi ambalajlayıp sunan oldukça fazla dini 
grup var. Fakat bu dini grupların içine giren insanlar ol-
dukça açık çelişkileri bile çoğu zaman göremiyorlar. Din 
adına anlatılan çelişkileri, açık yanlışları neden göreme-
diklerini ve Allah tarafından yanlışı doğru gösteren birta-
kım arkadaşların neden atandığını kitap boyunca işleme-
ye çalıştım.  

Allah kuluna dini bildirmede yeterli değil mi? 

Bu önemli soruya ya Allah’ın din adına yaptığı açıklamala-
rı yeterli görerek cevap vereceğiz ya da bu açıklamaları 
kendi bölgemizdeki din adamlarının söylemleri ile tahrif 
edeceğiz.  

Kur’an’a önyargılarımızı bırakarak yaklaşmalı ve onu anla-
maya çalışırken Allah’ın yardımını dilemeliyiz.  
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Bundan sonraki makalelerin ana konusu, bazı kişilerin Ku-
r’an’ı okuyup neden yanlış anladığı ile alakalı olacaktır. 
Çoğunluğun yanlışları savunmaları hiçbir yanlışı doğru 
yapmaz. Bu yüzden her Müslümanın kendi dinini incele-
mesi ve anlamak için çabalaması gerekiyor.   

 

ŞEYTANIN ÖNEMLİ İDDİASI! 

Araf: 17 "Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 
sollarından kendilerine sokulacağım. BÖYLECE ÇOKLARI-
NI ŞÜKREDER bulmayacaksın." 

 

Şeytana Uymayan Bir Grup! 

SONUÇ! 

Sebe: 20 İblis, onlar hakkındaki beklentilerini doğru 
çıkardı. İnanan bir grup hariç ona uydular. 

 

Bu inanan grup kimler olabilir? Bu soru üzerinde düşün-
meli ve samimi bir şekilde çabalamalıyız. Bize verilen öm-
rü iyi değerlendirmeli ve bizden önce yaşamış olan kişile-
rin düştükleri hataları tekrarlamamak için ayetlerdeki u-
yarıları gereği gibi dikkate almalıyız.  

 

Hicr: 39 Dedi ki: "Rabbim, beni yoldan çıkarttığın için, 
onları yeryüzünde ayartıp topluca saptıracağım." 

Şeytan Kimleri Saptıramaz? 

Hicr: 40 "Kendilerini sadece sana adayanlar hariç." 

 



 

Allah kendisine gereği gibi yönelen halis kullarını şeytanın 
saptıramayacağını garanti ediyor. Peki şeytanın bile saptı
ramayacağı kullardan olmayı ne kadar istiyor ve bunun i
çin ne kadar gayret gösteriyoruz? Aslında tüm yaşantımız 
bunun bir c
sipler ile şekillendirdiğimizde Yüce Allah bize yardım edi
yor ve şeytanın olası saptırmalarına karşı olabilecek etki
lerini engelliyor. Yani ne kadar erdemli bir yaşam sürer
sek, Allah’ın koruması altına o kadar
lu olmayı gerçekten isteyip istemediğimizi Allah çok iyi bi
liyor; bunun farkında mıyız?

 

 

 

Bakara: 2
kitaptır.

Lokman: 3
rahmettir.

Ali İmran: 138
bir yol gösterici ve öğüttür.

 

Kur’an’ı Sağlıklı Anlamanın Ön Şartı ERDEMLİ OLMAK
TIR!

Kur’an kendine has argümanları olan bir kitaptır. Yüce Al
lah’ın ins
ru yolu isteme noktasında samimi kişilere yol göstermek 
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yor ve şeytanın olası saptırmalarına karşı olabilecek etki
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için indirilmiş olduğunu ayetlerde açıklıyor.  Yani Kur’an 
kalbinde ve yaşantısında fesatlık olan kişilere değil, davra-
nışlarında takva sahibi olan kişilere yol göstereceğini be-
lirtiyor. Bu her Müslümanın üzerinde önemle durması ge-
reken bir konudur ve Kur’an’ı okuyan insanların dikkat et-
mesi gereken oldukça önemli bir detaydır. Kur’an’a mu-
hatap olmak isteyen kişilerin ayetleri okurken doğru anla-
yıp aynı zamanda doğru uygulaması gerekiyor. İnsanlarla 
Kur’an yoluyla iletişim kuran Rabbimiz, ayetleri düzgün 
anlamayı ancak arınmak isteyen samimi kişilere nasip edi-
yor. Toparlamam gerekirse, Kur’an’ı anlamak isteyen kişi-
lere bu önemli ayrıntının bir ön şart olarak konulduğunu 
söyleyebilirim. Dolayısı ile ayetleri ancak erdemli, kendisi-
ni düzeltebilen, yani takva sahibi kişilerin anlayabileceği 
sonucunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Kur’an’la ara-
mızda algı problemi oluşmasını istemiyorsak, tüm davra-
nışlarımızda Kur’an’ın tanımlarına uygun hareket etmeye 
çalışmamız gerekiyor.  

Allah Kimleri Sever? 

Yüce Allah, emirlerine karşı duyarlı olanları, iyilik yapanla-
rı, sabredenleri, O’na güvenenleri, arınanları, adaletli o-
lanları vs. sevdiğini ayetlerinde açıklıyor. Bu sevgi karşılık-
sız değildir ve ödenmesi gereken bedeli vardır. Allah ken-
di buyruklarına uygun davranan kişilere yol göstereceğini 
garanti ediyor. Eğer Kur’an’ı okuyan bazı kişiler anlama sı-
kıntısı çekiyorsa, bunun nedeni Kur’an değil okuyan kişi-
nin kendisidir, yeterli ahlaki ölçütleri karşılamamasıdır. 

Tüm Elçilerin Ortak Mesajı: Erdemli Olun! 

Şuara: 124 Kardeşleri Hud onlara demişti ki, "Erdemli 
davranmaz mısınız?" 
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Şuara: 142 Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Erdemli ol-
maz mısınız?" 

Şuara: 161 Kardeşleri Lut onlara demişti ki, "Erdemli ol-
mayacak mısınız?" 

Şuara: 177 Kardeşleri Şuayb onlara demişti ki, "Erdemli 
olmayacak mısınız?" 

 

Ayetlerden anlaşılacağı üzere, erdemli olmak temel me-
sajlardan biridir ve ziyadesiyle önemlidir. Erdemli olmanın 
önemi, elçilerin getirdiği mesajı anlamanın ÖN ŞARTI ol-
masından kaynaklanmaktadır. Yani şirk ve tevhidi tam o-
larak anlamak, ancak erdemli biri olduğumuzda (Kasas: 
56, Enfal:23 bakınız) mümkün olabiliyor. Bu yüzden elçi-
lerin muhatapları olan kavimleri, yeterince erdemli dav-
ranmadıkları için elçilerin getirdikleri mesajı tam olarak 
kavrayamadılar. Bazı elçilerin birinci dereceden yakınları 
olan baba, oğul ve eşleri bile bu sebepten dolayı onları 
yeterli olarak anlayamadı ve onları izleyemediler. Bu 
üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Al-
lah’ın mesajını işitmeye layık olanlara hep işittiriyor ve bu 
işittirme söz konusu olduğunda herhangi bir torpilde söz 
konusu olmuyor. 

Bir elçinin getirdiği mesaja en yakınlarının bile inanmama-
sı, elçinin çevresinde mesajı anlatırken olumlu bir etki 
yapmaz. En yakınlarının inanmadığı bir elçiye kim ve nasıl 
inanır? Bu elçinin muhatapları için testi zorlaştıran bir un-
surdur. Yani test edilen kişiler için, aşılması gereken kritik 
test unsurları her zaman olabiliyor. Düşünelim.  

Takvalı/Erdemli İnsan Nasıl Olunur?  
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Erdem-infak ilişkisi oldukça önemlidir. 

Sevdiği Şeylerden Vermeyen Kişi Erdemli Olamaz! 

Ali İmran: 92 Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım ola-
rak vermedikçe erdemli bir kişi olamazsınız. Her neyi ve-
rirseniz ALLAH mutlaka onu bilir.  

Allah Yolunda Harcamanın Önemi! 

Ali İmran: 134 O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım 
için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların 
kusurlarını görmemezlikten gelirler. ALLAH iyilik yapan-
ları sever. 

İyiler Kimdir? 

Bakara: 177 Yüzlerinizi doğu veya batı yönüne çevirme-
niz iyilik değil. İyiler o kimseler ki ALLAH'a, ahiret günü-
ne, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanırlar; akra-
balara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışlara, dilenci-
lere ve köleleri özgürlüğe kavuşturmaya seve seve para 
yardımında bulunurlar; namazı gözetir, zekâtı verir, söz-
leştikleri vakit sözlerinde dururlar; zorluğa, sıkıntıya ve 
zulme karşı direnirler. İşte doğru olanlar onlardır, erdem-
li olanlar da onlardır. 

 

Sevdiğimiz şeylerden vermediğimiz sürece erdemli biri o-
lamayacağız; bunu Allah söylüyor. Kur’an’ın bu ifadelerini 
önemli bir uyarı olarak görebiliriz. Paylaşmak, erdemli ol-
mak isteyen birinin geçmesi gereken önemli testlerden 
sadece biri. Bunu sadece mal ve para olarak sınırlamamı-
za da gerek yoktur. Ayetlerde sayılan her tanım önemlidir 
ve erdemli insan Allah’ın emirlerine hassasiyetle uyan ki-
şidir. Kişiler Yüce Allah’ın emirlerine uyarak özlerindeki 
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erdemi sergilemiş olurlar. Yani ne kadar hassasiyetle Al-
lah’ın emirlerine uyarsa, kişi o kadar erdemli olmuş olur 
diyebiliriz. Kişi ne kadar zeki olursa olsun, eğer cimrilik ya-
pıyorsa ve ihtiyaç sahiplerini görmüyorsa vs. hakikate ta-
nık olamayacaktır. Kur’an’ı doğru anlayamayacak; hatta 
çoğu zaman Kur’an ile temas bile kuramayacaktır. Bu tip 
ahlaki zaaflarımızın çokluğu ile mesajdan uzaklaşmamız 
doğru orantılı gerçekleşir. Ne kadar erdemli olursak, Allah 
bize o kadar yol gösterecektir. 

Ayetlerdeki takvalı kişilerin tanımlarının sadece akide ile 
ilgili tanımlar olmadığını görebilirsiniz. Her neyi infak e-
dersek Allah görecek ve bunun için bize büyük bir ödül 
verilecek! Allah’ın her an bizi gördüğüne ve böyle davra-
nışlar neticesinde kendisini seveceğine ve yardım edece-
ğine gerçekten inanan biri, elbette muhtaçları gözetir, sö-
zünde durur, zulme karşı çıkar ve tüm bunları seve seve 
yapar.  

Sevdiği şeylerden veren kişi bunu ancak içinde hissettiği 
erdeminden dolayı yapabilir. Darlıkta infak etmenin ne 
kadar zor olduğunu da takdir edersiniz. Bollukta şımarma-
dan Allah’ın rızası için yardıma muhtaçları gözetmek ö-
nemlidir. Dolayısıyla insan ne kadar erdemli olursa o ka-
dar cömert olabilir, içindeki öfkeye rağmen sakinleşebilir, 
insanların kusurlarına karşı tolerans gösterebilir ve Allah 
rızası için affedebilir. Ayet tek tek erdem vasıflarını sayar-
ken, erdemli olanların onlar olduğu söylenerek sonlanı-
yor. Mesele davranışlarımızı ne ölçüde sayılan vasıflarla 
eşlediğimiz ile doğrudan ilişkilidir. Emirlere göstereceği-
miz sadakat Allah’a karşı duyduğumuz sevgi ve saygının 
önemli göstergeleri olacaktır.  

Yeryüzünde Çıkan Kötülüklere Engel Olmak Görevimiz! 
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Hud: 116 Sizden önceki nesillerin erdem sahibi olanları, 
yeryüzünde kötülüklere engel olmalı değil miydiler? On-
lardan kurtardığımız az kişi hariç... Zalimler ise, kendileri-
ne verilen refaha dalıp şımardılar; böylece suçlulara ka-
tıldılar. 

 

Kur’an erdemli olmanın tanımı ile ilgili önemli bir unsur a-
çıklıyor; erdemli olmak isteyen insanlar yeryüzünde çıkan 
kötülüklere engel olmaya çalışmalıdır. Bunu yapmayan ki-
şileri yukarıdaki ayet ciddi bir şekilde eleştiriyor ve bu ko-
nu bizi düşündürmelidir. Yeryüzünde kötülüklere engel 
olmaya çalışmak da en az infak kadar insanı zorlayan bir 
eylemdir. İnsanın çok değer verdiği iki şey olan can ve mal 
söz konusu olduğunda, insandaki sahiplenme duygusu ve 
yaşama tutkusu Allah’ın emirlerine ve O’na itaatin önüne 
geçirilebiliyor. Bu yüzden tamamen dünya hayatına olan 
meyletme Kur’an’da eleştirilir ve sürekli ahiretin daha ö-
nemli ve sürekli olduğu hatırlatılır.  

Her koşulda ve kime karşı olursa olsun adaletli ol! 

Adaletle Davranmak Büyük Erdem! 

Maide: 8 İnananlar! ALLAH için adaleti gözeterek tanıklık 
edin. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan 
alıkoymasın. Adaletli davranmak daha erdemlidir. AL-
LAH'ı dinleyin. ALLAH yaptıklarınızı haber alır. 

 

Kin duyduğunuz bir kişiye/topluma bile adaleti gözeterek 
şahitlik yapmak erdemli olmanın bir koşulu olarak sayılı-
yor. Kişiliğini yeterince geliştirmemiş biri elbette bunu ba-
şaramayabilir. Tanıdıkları aleyhine bile olsa şahitlik yapa-
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bilecek ne kadar insan çıkar? Biz bunu yapabilir miyiz? A-
yetlerde sayılan erdemlerin bizi zorlayan eylemler oldu-
ğunu görmeli ve kendimizi değiştirerek güçlü karaktere 
sahip bireylere dönüşmeden bunları başaramayacağımızı 
bilmeliyiz.  

Dünya Süsü Bizi Etkilememelidir! 

Taha: 131 Onların bazılarına, sınamak için verdiğimiz 
dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin senin 
için hazırladığı nimetler daha iyidir ve süreklidir. 

 

Ahiret konusu, üzerinde ciddi şekilde düşünülmesi gere-
ken çok önemli bir konudur. Ahiret nimetleri daha iyi ve 
süreklidir. Ancak insan, elindeki peşin olanı daha gerçekçi 
buluyor, seviyor ve bu da dünyayı tercih etmesine neden 
oluyor.  

Ayrıca bencillik ve sadece kendimizi düşünmeye yatkın ol-
mamız da ayrı bir sorundur. İçimizdeki arzular çok güçlü-
dür ve bu arzuları kontrol edemeyen kişiler kendi egosu-
nun esiri/kulu haline gelerek kendilerini yeterince kontrol 
edemezler. Zaten dünyada bulunuş amacımız içimizdeki 
kötü arzulardan arınmakla doğrudan alakalıdır.  

 

Kendimizi Arındırıyor muyuz? 

Şems: 7 Nefse ve onu düzenleyene, 

Şems: 8 Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildi-
rene andolsun ki; 

Şems: 9 Onu temizleyen kurtulmuştur. 
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Şems: 10 Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir. 

Yüce Allah Düşüncelerimizden Sorumlu Tutuyor! 

Bakara: 284 Yerde ve göklerde olanlar ALLAH'ındır. İçi-
nizdekini açıklasanız da gizleseniz de ALLAH sizi ondan 
sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. 
ALLAH herşeye gücü yetendir. 

 

Kendimizi (düşüncelerimiz dahil) arındırıp iyi insanlar ol-
mamız gerekiyor. Kötü davranışlar, düşünceler ve hisler 
her insanı bozar ve insanın içindeki erdem duygusunun a-
zalmasına ya da kaybolmasına yol açar. İçinde erdem duy-
gusu azalan biri böylece Allah’ın vahyini anlama yeteneği-
ni yitirebilir. O yüzden Kur’an sürekli iyi ve güzel davranış-
lar yapmamız gerektiğinin altını çizer. Bu önemli soruyu 
kendimize içtenlikle sormalıyız; aklımızdan geçenler dahil 
olmak üzere kendimizi düzeltmek için ne kadar çaba gös-
teriyoruz?  

İnsanın düşüncelerini bile düzeltmesi gerektiğini Bakara 
284. ayet belirtiyor. Bu ayet ihmal edilen önemli bir yanlı-
şa atıf yapıyor.  Düşüncemizde gerçekleşen olası kötü kur-
guların kişiliğimize olumsuz etkiler yapmasının ancak bu 
şekilde önüne geçilebilir. Bu yüzden ayetlerde şeytandan 
bir kışkırtma size ulaşırsa Allah’a sığının diyerek bize ö-
nemli bir yöntem öğretilir ve bu yolla şeytanın düşünceler 
yoluyla bizi etkilemesinin önüne geçilebilir. İnsanın kötü 
fiilleri gerçekleştirmeden önce zaten düşünmesi gerekli-
dir. Bundan dolayı kötü düşünce ne olursa olsun zihnimiz-
de şekillendirmeden sonlandırmanın bize faydası dokuna-
caktır. Düşüncelerimizi kontrol etmeliyiz.  
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Kendimizi Temize Çıkarmamalıyız! 

Nisa: 49 Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? 
Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir 
haksızlık yapılmaz.  

Allah Bizi Bizden İyi Biliyor! 

Necm: 32 Onlar, büyük günahlardan ve kötülüklerden 
kaçınırlar, yalnız küçük suçlar işlerler. Rabbinin bağışla-
ması engindir. Sizi topraktan yaratırken ve annelerinizin 
karınlarında cenin (fetus) durumundayken sizi iyi bilmek-
tedir. Öyleyse kendinizi (övüp) temize çıkarmayın. O, er-
demlileri iyi bilir. 

 

Yüce Allah, ‘’kendinizi övüp temize çıkarmayın’’ diyor. Ya-
ni her birimizin aslında ne olduğunu çok iyi biliyor. Oysa 
çoğu insan benim kalbim temiz diyor ve kendini temize çı-
karıyor. Acaba bu cümleyi kuran kişilerin kalpleri yeterin-
ce temiz mi? Bu anlamda Kur’an’ın hangi tanımına uygun 
olarak yaşadığımız bu sorunun cevabı olacaktır. Yaşarken 
karşımıza çıkan durumlarda verdiğimiz her tepkinin ö-
nemli olduğunu bilmeli ve vereceğimiz tepkilerde Allah’ın 
rızasını gözetmeliyiz. Sadece dille söylenen fakat davra-
nışlarda karşılığı olmayan iddiaların bir değeri yoktur. 

 

İnsanların Yok Olmama Sebebi! 

Nahl: 61 ALLAH zulümlerinden dolayı insanları cezalan-
dırsaydı orada bir yaratık bırakmazdı; ne var ki onları bel-
li bir süreye kadar erteler. Sürelerinin sonu geldiği zaman 
da ne bir saat öne alınırlar, ne de ertelenirler. 
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Tek bir canlı kalmazdı… Her insan yaşamı boyunca kimbilir 
ne tür kötülükler işliyor. Allah’ın verdiği bu süre olmasay-
dı yaşamımız süresince işlediğimiz bazı günahlar helakımı-
za neden olabilirdi!..  

Şöyle bir düşünce deneyi yapalım: Bir anlığına yeryüzün-
deki tüm insanlara para, makam ve şöhret verdiğimizi dü-
şünelim ve sonra da onların nasıl kişiler haline dönüşebi-
leceğini test edelim! Sizce bu test edilen kişiler nasıl tepki 
verirlerdi? İçlerindeki ego ne kadar masum kalabilirdi? İş-
te Yüce Allah bizim her ne durumda olursak olalım nasıl 
tepkiler vereceğimizi iyi biliyor ve uyarıyor; kendinizi te-
mize çıkarmayın diyor. Hayatımızın sonuna kadar kendi-
mizi düzeltme süreci devam etmeli değil mi sizce?  

Yüce Allah Kullarının Zaaflarını İyi Biliyor! 

Muhammed: 36 Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden i-
barettir. İnanıp erdemli davranırsanız, ödüllerinizi verir. 
O sizden paralarınızı istemiyor. 

Muhammed: 37 Onları sizden isteseydi ve sizi sıkıştırsay-
dı cimrilik ederdiniz ve SİZİN GİZLİ KÖTÜLÜKLERİNİZİ AÇI-
ĞA ÇIKARIRDI. 

Muhammed: 38 Sizler, ALLAH yolunda harcamaya çağrı-
lıyorsunuz, ancak bir kısmınız cimrilik etmektedir. Kim 
cimrilik ederse kendisine karşı cimrilik etmiş olur. ALLAH 
zengindir, siz ise yoksulsunuz. Yüz çevirirseniz, yerinize 
başka bir topluluk getirir de onlar sizin gibi olmazlar.  

Ali İmran: 180 ALLAH'ın lütfundan kendilerine bağışladığı 
nimetlerde cimrilik edenler onu kendileri için hayırlı san-
masın. Aksine, o kendileri için zararlıdır. Toplayıp biriktir-
dikleri, Diriliş Günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve 
yerin mirası ALLAH'ındır. ALLAH yaptıklarınızdan haber-
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dardır. 

 

İnkârcılar erdemli olduklarını iddia ederler ama onlarda 
yeterince erdem oluşursa Allah zaten onlara doğru yolu 
gösterecektir. Bu bir alışveriş gibidir, oldukça adildir ve 
herhangi bir ayrıcalık yoktur. Kim olursanız olun temel 
şart, Allah’ın emirlerine karşı duyarlılıktır! Elçinin akrabası 
olmanın bile mesajı anlamak için yeterli olmamasının ne-
deni işte buydu.   

Her akıllı insan ahiretin önemini kavrayabilir, Allah’a tes-
lim olmanın ne kadar değerli olduğunu bilebilir ve bunlar-
dan dolayı erdemli bir hayat sürebilir. Kısa dünya hayatı 
için süresiz ahireti kaybetmek ne kadar akıllıca olabilir…! 

En Önemli Elbise! 

Araf: 6 Âdemoğulları, size, bedeninizi örtecek ve süsleye-
cek elbiseler hazırladık. Erdemlilik elbisesi ise daha hayır-
lıdır. Bunlar, ALLAH'ın işaretleridir, olur ki öğüt alırsınız. 

 

İnsanların çoğu dış elbiselerine gösterdiği önemi maalesef 
kendilerini düzeltmek için göstermiyorlar. Oysa daha ha-
yırlı olan iç elbisemiz olan içimizdeki arınmışlık duygusu-
dur. İnsanlar maalesef dış elbise konusunda kılı kırk yarar-
ken, Kur’an diğer elbisenin (davranışlardaki güzellik) daha 
önemli olduğunu vurgulamasına rağmen buna gereken ö-
nem gösterilmiyor! Müslümanlar takva elbisesini giymiş 
olsalardı İslam dünyası hiç bu durumda olur muydu? 

Sorunun Temeli İnsanların Allah’ın Varlığına Yeterince 
İnanmamış Olmalarıdır! 
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Allah’a Gerçekten İnanmak Erdemli Olmayı GEREKTİRİR! 

Yunus: 31 De ki, "Size gökten ve yerden kim rızık veriyor 
? İşitme ve görme duyularınızı kim kontrol ediyor? Ölü-
den diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Tüm işleri kim yö-
netiyor?" "ALLAH" diyecekler. De ki: "Öyleyse neden er-
demli davranmıyorsunuz?" 

Müminun: 86 De ki, "Yedi göğün Rabbi, büyük yönetimin 
Rabbi kimdir?" 

Müminun: 87 "ALLAH" diyecekler. De ki, "Öyleyse neden 
erdemli davranmıyorsunuz?" 

 

Neden Yeterince Erdemli Davranmıyoruz? 

İnsanların çoğu Allah’a inandığını söylüyor ama bu inanç 
davranışlarına etki yapmıyor. Sorun Allah’a olan imanın 
kalplerde yeterince karşılık bulmaması ile alakalıdır. Kur’-
an Allah’a inanmanın, erdemli davranışı beraberinde ge-
tirmesi gerektiğine dair eleştirilerde bulunuyor. Hem Al-
lah’a inanıp hem de bizi hiç görmüyormuş gibi, hesap gü-
nünü pek düşünmeden yapılmış olan davranışlar içinde 
yaşamamız   çelişki değil midir? Her an gören ve yapıp et-
tiklerimizi kaydeden, bunun sonucunda ağır bir hesap gü-
nüyle bizi uyaran bir Yaratıcımız olmasına rağmen kötü-
lükler dünyayı kaplamış durumdadır. Sorun Allah’a inanıl-
dığı halde Allah yokmuş gibi yaşanması ile direkt olarak i-
lişkilidir.  

Allah’ın varlığından emin olsaydık, Allah yokmuş gibi u-
mursamaz bir hayat yaşayamazdık. Ağzımızla ‘’Allah var’’ 
dememiz hayatımıza yansımıyorsa samimi olduğumuzu 
nasıl söyleyebiliriz? Öncelikle, Allah’ın varlığına inanma-



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam  38 

nın hayattaki her seçimimizi derinden etkileyeceğini, ha-
yata ve olaylara bakış açımızı kökten değiştireceğini fark 
etmeliyiz. Ve ardından kendimize şu önemli soruları sami-
miyetle sormalıyız: Allah’ın varlığına gerçekten inanıyor 
muyum? Bu inancımda ne kadar samimiyim? Hayatıma 
ne kadar yansıtıyorum? Allah’ın her an benimle olduğu-
nun, beni işittiğinin, beni gördüğünün, bu dünyadaki se-
çimlerimin sonucunu ahiret hayatında alacağımın ne ka-
dar farkındayım?  

Evet, bu soruları kendimize samimiyetle soralım. Kendi-
mizi temize çıkarmayalım, eleştirelim ve değiştirelim. Al-
lah’tan yardım da isteyerek bu eleştiriyi kendimize yapa-
lım.  

Kimi Önemsiyoruz? 

Nisa: 108 Halktan gizlerler de ALLAH'ı umursamazlar. Oy-
sa O'nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla 
beraberdir. ALLAH onların tüm yaptıklarını Kuşatır. 

 

Günah işlenirken Yüce Allah ne kadar umursanıyor? Hal-
kın görmesini ve ayıplamasını mı yoksa Allah’ın sevgi ve 
rızasını kaybetmeyi mi önemsiyoruz? Halkın içinde bulun-
duğu bu önemli yanlış tavır hepimizin kolayca yapabilece-
ği bir şey değil midir?  İşte ayetin dikkat çektiği bu husus 
insanların çoğunun içinde bulunduğu derin gafletin net 
bir göstergesidir. 

Allah düşüncelerimize bile not veriyor ve O’na kul olmayı 
hak edebilmek için Kur’an’ın bildirdiği önemli detaylar bu 
konuda ipuçları veriyor.  
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Tutulmayan Sözler! 

Bakara: 84 Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz ve birbiri-
nizi yurtlarından çıkarmıyacaksınız diye de sizden söz al-
mıştık. Bunu kabul etmiş ve tanık olmuştunuz. 

Eyleme Dökülmeyen İman Geçersiz Sayılıyor 

Bakara: 85 Tüm bunlardan sonra, sizler hala birbirinizi 
öldürüyor, aranızdan bir grubu yurtlarından çıkarıyor, 
kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. On-
ları yurtlarından çıkarmanız zaten size haramken, bu 
yetmiyormuş gibi size esir düştüklerinde bir de onlardan 
fidye istiyorsunuz. YOKSA SİZ KİTABIN BİR KISMINA İNA-
NIP BİR KISMINI İNKÂR MI EDİYORSUNUZ? Böyle davra-
nanların cezası dünya hayatında rezil olmak ve Diriliş Gü-
nünde de azabın en çetinine uğratılmaktan başka ne ola-
bilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değil. 

Dinlerini Kaybeden İnsanlar! 

Bakara: 86 Onlar, ahiret karşılığında dünya hayatını satın 
alan kimselerdir. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve ken-
dilerine yardım edilmez. 

 

Ayette gördüğümüz gibi, kitaba iman iddiası eyleme dö-
nüşmüyorsa kabul edilmiyor ve inkâr etmek olarak nitele-
niyor. Kur’an’ın sözlü iddialarımızı hayata yansıtmamızı is-
temesi son derece anlamlıdır. Sevdiğimiz bir insana sözle 
‘’Seni Seviyorum’’ cümlesini kurmayı yeterli görmeyiz. 
Sevgi iddiamızda samimi olduğumuzu eylemlerimizle ka-
nıtlamaya çalışırız. Sadece sözden ibaret bir sevgi iddiası-
nın samimiyetsizlik olduğunu hepimiz biliriz. Kur’an’a i-
nandığını söyleyen ama hayatına yansıtmayanların da bu-
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na benzer bir samimiyetsizlik içinde olduğunu, inanç iddi-
ası eyleme yansımadığı için yeteri kadar samimi olunma-
dığını söyleyebiliriz. 

Ayrıca ayetlerde önemli bir gerçek de açıklanıyor ki birbir-
lerini öldüren, yurtlarından çıkaran, kötülük ve düşmanlık 
için birleşen bu kişiler hesap gününde büyük bir ceza ala-
caklar. Kitaba inanmaları onları bu cezadan kurtaramaya-
cak. İslam tarihinde ayetteki eleştirilen fiilleri neredeyse 
tüm İslam devletleri yapmıştır. Ayetlere inanmanın gereği 
olan kardeşlerine kötülük yapmamaları onlar tarafından 
önemsenmemiştir.  

Çok Geç! 

Secde: 12 Suçluları, Rab'leri huzurunda başlarını öne eğ-
miş durumda iken bir görseydin: "Rabbimiz, gördük ve i-
şittik. Bizi döndür de erdemli davranalım. Şimdi biz kesin 
olarak inandık."  

Müminun: 100 "Ki terk etmiş bulunduğum şeylerde er-
demli işler yapayım." Hayır. Bu onun söylediği bir laftan 
ibarettir. Diriliş gününe kadar onların ardında bir engel 
vardır. 

 

Yukarıdaki ayetler kanıtlıyor ki, erdemli davranmamış o-
lanlar ahirette kaybediyor ve tekrar şansları yok. Kesin o-
larak ahirete inanmak kişiyi değiştirir, lakin kuşku barın-
dıran bir inanç ise insanı gevşekliğe sürükler. Ayete dikkat 
edersek, suçlular kesin olarak inandıklarını ve tekrar geri 
gönderilirlerse erdemli olacaklarını söylüyorlar. Bunun 
nedeni, Allah’ın varlığına dair artık kuşkularının kalmamış 
olmasıdır. Allah’ın varlığına kesin olarak tanık olmak el-
bette kişilerde çok güçlü bir davranış değişikliğine yol a-
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çar. Ayetlerden çıkarmamız gereken sonuç, iş ahirete kal-
madan bu dünyadayken Allah’ın varlığına olan inancımızı 
içselleştirip pekiştirmek zorunda olduğumuzdur. Allah’a 
iman ne kadar bilgiye dayalı olursa o kadar güçlü olacak-
tır.  

Gerçekten Allah’a İnananlar Ne Yapar? 

Kehf: 110 De ki, "Ben sizin gibi bir insandan başka bir şey 
değilim. İlahınızın bir tek İlah olduğu bana vahyedildi. 
Rabbiyle karşılaşmayı uman herkes erdemli işler yapsın 
ve Rabbine olan kulluğa hiç kimseyi ortak koşmasın."  

 

Yeterince erdemli olmayan biri ahirete olan inancını sor-
gulamalıdır. Allah’a gerçekten iman eden biri bunun gere-
ğini yapacak, hesap vereceği bilinciyle yaşayacaktır. Allah-
’a ve ahirete gününe gereği gibi iman etmek erdemli ol-
mayı gerektirir.  

Ki Kur’an’da örnek olarak gösterilen elçilerin ve müminle-
rin hayatlarında bunu görebilirsiniz. Tüm dünyevi çıkar ve 
menfaatler onları cezbetmemiş, ölüm dahil her türlü güç-
lüğe göğüs germeyi becerebilmişlerdir. Bu ahirete iman 
etmenin doğal bir sonucudur ve tesadüf değildir. Yine yu-
karıdaki ayette elçiye ‘’ben sizin gibi bir beşerim’’ dedirtil-
dikten sonra kimseyi Allah’a ortak koşmamamız gerektiği-
nin söylenmesi son derece anlamlıdır. Elçiler dahil kimse 
Allah’ın dengi değildir. Allah’ın dengi olmayan kişilerin Al-
lah’tan daha fazla anılıp yüceltilmeleri de anlaşılır bir dav-
ranış değildir. Ayetteki her uyarı dikkatle değerlendirilme-
lidir! 

Önemli İpuçları! 



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam  42 

Ali İmran: 14 Kadınları, çocukları, yığınlarla altın ve gü-
müşü, eğitilmiş atları, davarları ve ekinleri sevmek gibi 
zevkler insanlara alımlı görünür. Bunlar dünya hayatının 
nimetleridir. Oysa gidilecek en güzel yer ALLAH katında-
dır. 

Ali İmran: 15 De ki: "Bundan daha iyisini size haber vere-
yim mi? Erdemliler için Rab'lerinin yanında altlarından ır-
maklar akan, içinde sonsuz kalacakları cennetler (bahçe-
ler), tertemiz eşler ve ALLAH'ın onayını kazanmaktan do-
layı mutluluk vardır." ALLAH kulları görür. 

Gerçek Müslüman Davranışları 

Ali İmran: 16 Onlar ki: "Rabbimiz, biz inandık, günahları-
mızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru" derler. 

Cennetlik İnsanların Vasıfları! 

Ali İmran: 17 Onlar, sabredenlerdir, doğru sözlülerdir, 
gönülden teslim olanlardır, insanlara yardım edenler ve 
seherlerde bağışlanma dileyenlerdir. 

 

‘’Onlar’’ diye başlayan ayetlerdeki tanımlar adeta cenne-
tin anahtarı olan davranış kalıplarını gösterirler. Allah’ın 
rızasını ve cenneti arzulayan biri, ayetteki örnek verilen 
davranışları uygulamaya çalışacaktır.  

Dünyanın Oyalayıcı Yüzünü Görmeliyiz 

Bizden önce kendini dünyaya kaptıran kişiler gibi olma-
mamız için Allah bize örnekler veriyor. Gerçek Müslüman-
lar için bu örnekler kendilerini düzeltmeleri için fırsatlar 
sunar. Bu dünya hayatı bir tarladır ve ne ekersek onu bi-
çeceğimizin iyice farkında olmamız gerekir. 
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Elbette erdem/takva dediğimiz şey çok detaylıdır ve başlı 
başına bir kitap konusudur. Konuyu burada noktalıyorum. 
Bu konu üzerinde araştırma yapmak ve düşünmek her 
Müslümanın yapması gereken önemli bir görevdir. Allah-
’ın rızası gibi değerli şeye sahip olmaya çalışmak insanın 
en akıllıca yatırımdır. Evrende Allah’ın rızası ve sevgisin-
den daha değerli ne olabilir? Elbette aklını gereği gibi kul-
lanan biri için Allah’ın rızasını kazanmak bir amaç ve dün-
yadaki her şey bu rıza ve sevgiyi kazanmak için bir araç 
olacaktır.  

Şimdiye Kadar Verdiğimiz Ayetleri özetleyelim! 

 Kur’an’ı anlamak kolaydır. (Kamer:17) 

 Kur’an gerçek müminler için apaçıktır. (Ankebut:29) 

 Kur’an erdemli insanlara yol gösterir. (Bakara:2) 

 Erdemli olmak test edilmenin ana konusudur.(Kehf:7) 

 Elçiler erdemli olmaya davet etmiştir. Çünkü Mesajı 
anlamak için erdemli olmak ön şarttır. (Şuara:124-
142, Bakara:2) 

 İnfak etmek erdemin en önemli şartlarından biridir. 
(Ali İmran:92, Ali İmran:134, Bakara:2) 

 Sevdiğimiz şeylerden vermezsek erdemli biri olama-
yız. (A-li İmran:134) 

 Yeryüzünde kötülüklere engel olmak da erdemli 
olmanın bir parçasıdır. Erdemli olmanın, sözünde dur-
mak gibi birçok gerekliliği vardır. (Hud:116) 

 Erdemli olmak oldukça zordur. (Bakara:177, Hud:116) 

 İçimizdeki kötü duygulardan arınmak için bu dünyada-
yız. (Şems:9) 

 En önemli elbise erdem/takva elbisesidir. (Araf:6)  
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Kimse Kimseye Hidayet  Edemez/Veremez! 

 

Erdemli Olmayan Kişiler Hidayete Erişemezler! 

Kasas: 56 Sen sevdiğini hidayete/doğruya iletemezsin. 
Dilediğini doğruya ileten sadece ALLAH'tır. Doğruya ulaş-
mayı hak edenleri en iyi bilen de O'dur.  

Hidayet İçin Gayret Etmeliyiz! 

Bakara: 272 Onları hidayete/doğruya iletmek sana düş-
mez. Ancak ALLAH dilediğini doğruya iletir. Muhtaçlara 
ettiğiniz her iyilik kendi yararınızadır. Yardımlarınız yalnız 
ALLAH için olmalı. Yaptığınız her iyiliğin karşılığı size ek-
siksiz ödenecektir. Haksızlığa uğratılmayacaksınız. 

 

Peygamberimiz/tüm elçiler bile sevdiği insanları hidayet 
dediğimiz yola İLETEMEDİ. Akrabaları, arkadaşları, komşu-
ları yani neredeyse tüm Mekke toplumu onu önce yalan-
cılıkla, sonra delilikle suçladılar. Sonunda kendisiyle defa-
larca savaştılar ve tüm Müslümanları öldürmek için elle-
rinden geleni yaptılar. Yani hakikate tanık olamamakla 
kalmayıp, kin ve nefret kusarak düşmanlık da yaptılar. Ha-
kikati göstermek için kişinin elçi olması ve mükemmel 
tebliğ yapması muhataplarının indirilen ayetlere tanık ol-
ması için yetmedi. Çünkü muhataplarının hakikate tanık 
olmalarını sağlamak ve gerçeği göstermek elçilerin imkânı 
dahilinde değildi.  

 

Halkın Çoğunluğunun Sonu! 

Yusuf: 103 Ne kadar istesen de halkın çoğunluğu 
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inanmıyacaktır. 

 

Ne kadar arzu etsek bile, biz de sevdiğimiz kişileri doğruya 
iletemeyeceğiz. Allah insanların basiretine hükmediyor ve 
ayetlerine tanık olma şansını bazı nedenlerden dolayı her-
kese nasip etmiyor. Çünkü insanların çoğunluğu hakikate 
tanık olmayı hak edecek kadar temiz bir kişiliğe sahip de-
ğillerdir. Allah her an bizimle ve hepimizin en gizli düşün-
celerini biliyor. Dolayısıyla kimin gerçeğe tanık olmayı hak 
ettiğini en iyi bilen sadece Allah’tır. 

Kur’an’ı okurken kişinin kendinde gördüğü yanlışları dü-
zelterek uygulamalı okuması gerekiyor. Örneğin: Allah’ın 
kibirlileri, saldırganları, zalimleri, gerçeği gizleyenleri, gü-
nahkârları, bozguncuları, kendini beğenmişleri ve kötü dil 
kullananları vs. sevmediği Kur’an’da açıklanıyor. Peki, bu 
karakterleri barındıran kişiler Kur’an’ı hidayet için gerekli 
seviyede anlayabilirler mi? Elbette Allah kitabını bu tipte 
kişilere açmayacaktır. Kur’an’ı okusalar bile bu davranış-
larını terk etmedikleri sürece kitabı yanlış anlamaya daha 
müsait olacaklardır. Öncelikle kişiler ayetlerdeki uyarıları 
gördüklerinde kendilerinde gördükleri hataları düzeltmeli, 
öz eleştiri yaparak Allah’ın emirleri hayatlarına aktarmalı 
ve kalplerini Allah’ın ayetlerine uygun hale getirmelidir-
ler. 

Bizim atalarımızdan öğrendiğimiz din doğru mu? 

Elçileri dinleyen kavimleri onları anlamadılar ve ataların-
dan öğrendikleri dini onların ilettikleri mesaja tercih etti-
ler. Peki biz kendi elçimizin ilettiği mesaja sadık kaldık mı? 
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Neredeyse Tüm Kavimler Kendilerine Gelen Elçileri Ya-
lanladılar! 

Kaf: 12 Onlardan önce Nuh'un halkı, Res'liler ve Semud 
da yalanlamıştı. 

Kaf: 13 Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri... 

Kaf: 14 Eyke'liler ve Tubba' halkı da... Hepsi elçileri ya-
lanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti. 

Elçilerin Mesajı Talep Görmedi! 

Müminun: 44 Sonra biz, elçilerimizi ardı ardına gönder-
dik. Her ne zaman bir elçi toplumuna gittiyse onu yalan-
ladılar. Biz de onları birbiri peşinden sürüp tarihe göm-
dük. İnanmayan bir topluluk yok olmayı hak etmiştir. 

 

İnsanların ellerine güç ve fırsat geçse nasıl kişilere dönü-
şeceklerini iyi bilen Yüce Efendimiz, bir şekilde davranışla-
rımızı test ederek gösterdiğimiz tepkilere göre bize gerçe-
ği görme fırsatı veriyor ya da vermiyor. Hakikate tanık ol-
mak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de gerçekten bunu 
hak eden erdemli kişilere nasip oluyor/olacaktır.  

 

Bizi Hidayete Kim Ulaştırabilir? 

Araf: 43 Göğüslerinden kin ve kıskançlık duygularını çı-
kardık. Altlarından nehirler akarken: "Bizi buna ulaştıran 
ALLAH'a övgüler olsun. ALLAH bizi doğruya iletmeseydi 
biz doğruyu bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçeği getir-
mişlerdi" dediler. Kendilerine: "İşte bu cennet sizindir. 
Yaptıklarınıza karşılık olarak onu miras aldınız" diye ses-
lendik. 
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Hakikate tanık olmamız Allah’ın bize yol göstermesi ile i-
lişkilidir. Kur’an sürekli bir şekilde hidayetin Allah’ın elin-
de olduğunu ve buna layık olmayanların sahip olamayaca-
ğını bildiriyor. Allah’ın bize hidayet etmesi için gerekli 
şartlara sahip olanlara ayetler bir ışık oluyor ve yol göste-
riyor, aksi takdirde ise dinleyen kişiler mesajı doğru bir şe-
kilde kavrayamıyorlar. İşitileni kavramak inkarcılar için bu 
yüzden mümkün olamamıştı; layık değildiler.  

Yukarıdaki ayetler, görmek isteyenlere çok şey anlatıyor. 
Geçmişteki toplumların hakikate tanık olmak için pek is-
tekli olmadıklarını öğreniyoruz. Atalarından öğrendikleri 
dini öğretileri izlemek daha mantıklı ve cazip gelmiş, elçi-
leri dinlemek ve ne söylediklerini anlamak yerine onları 
yalancılıkla suçlamayı tercih etmişlerdi.  

Durum bugün olsa farklı olur muydu? 

Bir zaman makinasına girip geçmişe gitme imkânımız ol-
saydı, yukarıda eleştirilen kavimlerde yaşasaydık bizim 
tavrımız nasıl olurdu? Elçilere iman mı edecektik? Kanaa-
tim, çoğumuz yine olumlu tepki vermeyecekti. Yani insan-
ların çoğu dinlemeden benzer bir tepki gösterecek ve in-
kârcı kişiler olarak öleceklerdi. Peki, Allah günümüzde ya-
şayan insanların inkârcı mı yoksa mümince mi bir tavır i-
çinde olacaklarını nasıl ortaya çıkaracaktır?  Geçmişte ya-
şayan kişiler gibi tavırlarımız olumsuz olacaksa bunun gü-
nümüzdeki yansımaları nasıl olur? Aslında meselenin püf 
noktası ve düşünülmesi gereken yeri burasıdır.  Kısaca bu 
konuyu açalım. 

Dinde İhtilaflar Üretmek Şirke Açılan Kapıdır! 

Müşrikler dini saf şekliyle kabullenemezler ve elçilere va-
hiy edilen din, şirk koşanlara ters gelir. Günümüzde de bu 
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gerçek değişmeyecek ve şirk koşmak isteyen kişilere Kur’-
an’ın saf öğretisi yeterli gelmeyecektir. Müşriklerin ortak 
özelliği ihtilaflar ederek dinlerini bozmalarıdır. İhtilaf et-
melerinin nedeni ise; saf dini yetersiz görüp bazı neden-
lerle dinde ayrılığa düşmeleridir.  

 

İhtilaf ETMEMEK Şirk Koşanlara Ağır Gelir! 

Şura: 13 Daha önce Nuh'a buyurduğu dini size yasa ola-
rak belirledik. Sana vahyettiğimiz gibi İbrahim'e, Musa'ya 
ve İsa'ya da öğütledik: "Bu dini doğru tutun ve onda ayrı-
lığa düşmeyin." Fakat kendilerini çağırdığın şey, ortak ko-
şanlara ağır gelmektedir. ALLAH dileyeni kendine seçer 
ve kendisine yöneleni doğruya ulaştırır. 

 

Tüm elçilere öğütlenen önemli bir buyruğun ‘’dini doğru 
tutmak ve onda ayrılığa düşmemek’’ olduğunu ayetten 
öğreniyoruz. Peki, İslam ümmeti tarafından din doğru tu-
tuldu mu? Bu önemli emir önemsendi mi? Elbette bizim-
kiler de bizden önceki insan topluluklarında olduğu gibi 
bu ayetlerden gereği gibi ders almamışlardır. Geçmiş üm-
metlerde yapılmış hataların benzerlerinin günümüzde de 
yapıldığını görmek isteyenler için, Mezheplere bölünmek 
ve binlerce konuda yapılan ciddi ihtilaflar yeterli kanıtlar-
dır. 

Peki, gerçeği gören kimse yok mu? Özellikle din adamla-
rı… 

Din adamları aslında korkuyorlar. Çelişkilerini kısmen fark 
eden din adamları, gerçeği söylemek yerine susmayı veya 
gerekli gördükleri yanlışları yüzeysel olarak eleştirmeyi 
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yeterli görüyorlar. Oysa Kur’an’a göre gerçeği gizleme su-
çu lanetlenme sebebi olarak açıklanıyor. Ve tüm dünyada 
din adamları gerçeği ya kısmen ya da tamamen gizliyorlar. 
Ve bu durum bu kadar din adamının, birbirinden farklı di-
ni anlayışları (ne kadar saçma olursa olsun) hararetle sa-
vunmalarının ve gerçeği tam olarak fark edememelerinin 
sebebi olarak karşımıza çıkıyor.   

Kim hakikate tanık olmayı hak ederse Allah onun gönlüne 
yol gösterir! 

 

Enam: 125 ALLAH kimi doğru yola ulaştırmak dilerse o-
nun gönlünü İslam’a (Allah’a teslim olmaya) açar. Kimi 
de saptırmak dilerse göğsünü, göğe yükseliyormuş gibi 
dar ve sıkıntılı kılar. ALLAH inanmayanları işte böyle kötü 
duruma sokar. 

Hidayet İçin Allah’ı Dinlememiz Şart! 

Enfal: 29 Ey inananlar, ALLAH'ı DİNLERSENİZ, size doğru-
yu yanlıştan ayıracak anlayışı verir, kötülüklerinizi örter 
ve sizi bağışlar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir. 

 

Yüce Allah’ın, doğruyu yanlıştan ayırmamız için gereken 
farkındalığı bize vermesini gerçekten istiyor muyuz? Bu 
soruya ne kadar samimiyetle cevap verdiğimizi Allah iyi 
biliyor. Davranışlarımız bu soruya vereceğimiz cevabın da 
delili hükmündedir. Yani Allah hem kalbimize hem de 
davranışlarımıza göre bize yol gösterecektir.  

Kur’an’da hayatları anlatılan birçok elçinin birinci derece-
den yakınları bile iman ile şereflenememiştir. Bunun ne-
deni kitap boyunca işlediğim üzere iman etmeye layık ol-
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mamalarıydı. Eğer biz de hidayete layık değilsek, sadece 
atamızın Müslüman olmasından dolayı nasıl doğruyu bul-
muş olabiliriz? Üzerinde düşünmeli ve sorgulamalıyız!... 
Sadece babamızın Müslüman olması veya bir İslam ülke-
sinde doğmamız bizim de hidayete sahip olmamızı müm-
kün kılmaz ve bununla alakalı tek bir garanti Kur’an’da 
yoktur; lakin aksi yönde ayetler çoktur. Üstelik erdemli bir 
yaşam sürmezsek ve gerçeği samimiyetle araştırmazsak 
atalarımızın hakikat üzerine olduğundan nasıl emin olabi-
liriz? 

Nuh peygamber oğlunu ve karısını, Lut peygamber karısı-
nı, İbrahim peygamber ise babasını hidayete erdiremedi. 
Ve onlar cehenneme gidecekler. Kur’an’ın bu örnekleri ü-
zerinden, kendi ailemizden öğrendiğimiz din üzerinde de 
düşünmemiz ve gerekli sorgulamaları yapmamız gerekti-
ğini anlamalıyız. Kur’an’ı anlamaya çalışırken kalabalıkla-
rın etkisine kapılmamalıyız. Aklımızı kullanmalı, ayetleri 
düzenli okuyup doğru yaşamalı, samimi bir şekilde Allah’-
ın yardımını istemeli ve anladığımız gerçeklere uygun bir 
yaşam sürmeliyiz.  

Tüm elçiler toplumlarından ciddi tepkiler gördüler. Elçiler 
bugün de gelseydi benzer şekilde yine düşmanlıkla karşı-
lanırlardı. Bunun nedeni elbette toplumların inandığı şey-
lere ters gelen şeyler söylemeleriydi. Aynen bugün de 
toplumumuzda inanılan birçok şeyin aslında İslam dinine 
ters olması ve bunu dile getiren bazı âlimlerin ciddi tepki-
lere maruz kalması gibi.  

Mevcut yanlışları topluma anlatmak ciddi bir tepki ile yüz 
yüze gelmek anlamına geliyor. Din adamlarının çoğu, elçi-
ler gibi cesur olamıyor, gerçeği tüm açıklığı ile anlatamı-
yor ve Allah’tan daha fazla halktan korkuyorlar. Ahirete 
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gerçekten inanan kişiler elbette böyle davranmayacak ve 
gerçek çekinilmesi gerekenin sadece Allah olması gerekti-
ğinin bilincinde olarak hareket edeceklerdir. Hidayetimiz 
için gerekli olan bildiğimiz hakikatlere ihanet etmeden ya-
şamanın önemini kavramalıyız. 

 

Hidayet ile ilgili ayetleri formüle edersek: 

 Herkes hidayet bulamaz. 

 Ailemizin Müslüman, hatta elçi olması bizim hidayeti-
miz için yeterli değildir. Aynı zamanda gerekli de de-
ğildir.  

 Hidayet bulmamız bizim hidayete layık olmamıza bağ-
lıdır. 
 

Meryem: 76 ALLAH, doğru yolu seçenlerin hidayetini art-
tırır. Erdemli işler, Rabbinin katında ebedi olarak en iyi ö-
dülü ve en iyi sonucu hak eder. 

 

Allah bizi Kur’an yoluyla karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kur’-
an’ı okuyup aydınlığa çıkamayan, saf dini Kur’an’dan öğ-
renmeyen halkımızı, din adamları kandırmaya devam edi-
yor ve edecektir.  

Kur’an, Allah’ın izniyle bizi karanlıklardan aydınlığa çıkara-
caktır. Yeterli derecede istekli olan herkes için bu Allah ta-
rafından garanti edilmiştir. İman edip salih davranışlar iş-
leyen kişilere Allah geçmişte hakikate tanık olmayı nasip 
etmiştir ve günümüzde de benzer şekilde davrananlara 
süreç yine aynı şekilde işleyecektir. 

 



 

KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARAN KİTAP

İbrahim: 1
Rab'lerinin izniyle karanlıklardan AYDINLIĞA ÇIKARSIN, O 
Güçlü ve ÖVGÜYE LAYIK olanın yoluna. 

 

Kur’an Allah’ın layık gördüğü kişile
iletir. Layık olmayanları ise sapkınlıkları ile baş başa bıra
kır, hatta sapkınlıklarını arttırır (

 

 

 

Din üzerinden geçinmemeyi, din üzerinden kazanç el
dilmemesi gerektiğini söyleyen ve bu ayetler üzerinde ko
nuşan kaç din adamı tanıdınız?

  

Din Ücretsiz Anlatılır!

Yasin: 21
doğru yoldadır.

Yunus: 72
bir ücret
üzerinedir. Müslümanlardan olmakla emredildim.

Yusuf: 104
temiyorsun. Bu, sadece halka bir uyarıdır.
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İslam’da maaşlı ve maaşsız ruhban sınıfı yoktur. Dolayısıy-
la din konusunda uzmanlaşan kişiler olabilir, ama bu uz-
manlıktan maaş, çıkar ve karşılık beklenemez. Karşılık sa-
dece Allah’tan beklenir, Allah’ın rızasından daha kıymetli 
bir şey de yoktur. Fakat maalesef din adamlarının çoğu 
bunu yapmadıkları gibi, Allah ile kulu arasına kendilerini 
yerleştirip bundan oldukça fazla menfaat sağlıyorlar. Bu 
yüzden Kur’an sürekli olarak din adamlarının gerçeği giz-
lediğini ve halkın parasını haksız yoldan yiyerek onları 
saptırdıklarını açıklıyor. Kur’an’ın din adamlarını eleştiren, 
halkı din adamlarına karşı uyaran ayetlerinden gereği gibi 
ders almayan Müslümanlar, bu konudaki çok sayıda ayete 
kör ve sağır kalmalarının bedelini çok ağır ödüyorlar.  

Toplumları Saptıranlar! 

Din adamları sınıfı hemen hemen her toplumda dini tahrif 
eden ve tahrif olmuş dini koruyan kişilerden oluşur. Bu sı-
nıf, dini yapının içinde bir şekilde çöreklenip hem geçimini 
sağlamakta hem de bu işten itibar edinmektedir. En saç-
ma dini inançları o inançların din adamı sınıfı ayakta tut-
makta ve devamını sağlamaktadır. Problemin temelini o-
luşturan unsur, atalarından dini öğretileri devralan kişile-
rin, kendilerine din adına ulaşan bilgileri yeterince sorgu-
lamamasıdır. Dini ciddiye alarak atalarının inançlarını sor-
gulayamamasının asıl sebebi ise Allah’ın hidayet etmesi 
için gerekli olan erdemli bir yaşamı sürmemesidir.  

Bozulma Süreci Nasıl İşliyor? 

Dinde bozulma süreci, geçmişte bazı din adamlarının far-
kında olarak veya olmayarak bazı konularda yanlış hü-
kümler üretmesiyle başlıyor. Bu verilen yanlış hükümler, 
o dini inancın takipçileri üzerinde, zaman ilerledikçe ade-
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ta uyutucu bir etki yapıyor. Geçmişte yaşamış kişiler önce 
kutsanıyor, sonra yanılmaz kutsal kişiler gibi algılanıyor-
lar. Ve böylece bu bir kısır döngü gibi tüm toplumları etki-
si altına alıyor.  

Din Adamları Halkı Yanlışa İkna Etmeyi Başarıyorlar! 

Herhangi bir insan nasıl rab edinilebilir? Bu sorunun ceva-
bını doyurucu bir şekilde bilmemiz bizim için hayati önem 
taşıyor. Allah uyarıyor; din adamları dâhil elçiler bile rab-
ler/efendiler edinilebilir. Bize düşen, kimseyi rab edinme-
mek için gerekli bilgileri edinmektir. Peki bu bilgilere sa-
hip miyiz? 

 

DİN ADAMLARINI RAB/EFENDİ EDİNMEYİN! 

Tevbe: 31 Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğ-
lu Mesih'i ALLAH'tan AYRI RABLER EDİNDİLER. Oysa yal-
nız tek bir İlah’a kulluk etmekle emredilmişlerdi. O'ndan 
başka ilah yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok 
Yücedir. 

 

Elçiler dahil herkes bir kişinin ilahı veya rabbi olabilir. Al-
lah gibi onları sevdiğinizde, onları dinde yanılmaz otorite-
ler olarak gördüğünüzde, duanıza aracılar olarak koydu-
ğunuzda, şefaat ve benzeri türden kavramlarla hesap gü-
nü kurtarıcılar olarak ilan ettiğinizde, evet bu vasıflar ve 
saymadığım ilaha ait olan vasıfları kullara verdiğinizde her 
biri ilah konumuna koyulmuş olur ve bu şirktir. Elçiler top-
lumlarına elbette ‘’beni ilah edinin’’ demezler, lakin din a-
damları bir şekilde elçilerin mesajlarını bozarak toplumları 
saptırmayı başarırlar. 
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ELÇİLER HALK TARAFINDAN KABUL GÖRMÜYOR! 

Zuhruf: 22 Hayır, "Biz atalarımızı bir yol üzerinde bulduk 
ve biz onların öğretilerini izliyoruz" dediler. 

Zuhruf: 23 Tıpkı bunun gibi, senden önce, bir kente her 
ne zaman bir uyarıcı gönderdiysek elit tabaka, "Biz, ata-
larımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini 
izliyoruz" derlerdi. 

Zuhruf: 24 O da, "Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuz-
dan daha doğrusunu getirmiş isem de mi?" derdi. Onlar 
da, "Sizin getirdiğiniz mesajı inkâr ediyoruz" derlerdi. 

 

Elçiler kendi toplumlarına mesajları ilettiklerinde, özellikle 
din üzerinden geçinen kesimden yoğun tepki görüyorlar-
dı. Bu kesim, atalarından öğrendikleri dine sıkı sıkıya bağlı 
olan ve öğrendikleri dinin elçinin getirdiği dinden daha 
doğru olduğunu zanneden bir kesimdi. Din adına konuş-
ma yetkisini kendinde gören bu kişiler, elçilerin getirdiği 
mesajları anlamak yerine üzerinde buldukları atalar dini-
ne mensup olmayı tercih etmişlerdir. Dini geçim kapısı 
haline getiren bu kişiler mevcut yapıdan beslendikleri i-
çin, bu yapının değişmesine karşı çıkmışlardır.  

Namaz Kıldırmak/Din Anlatmak/Cemaat Liderliği Meslek 
Olabilir mi?  

Din Adamları Halkın Parasını Yer ve Allah’ın Yolundan 
Saptırır! 

Tevbe: 34 Ey inananlar, din bilginlerinin ve din adamları-
nın çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve ALLAH'ın 
yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolun-
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da harcamayanlara acı bir azap müjdele. 

Din Adamları Esas Konuları Değil, Tali Konuları Konu-
şur! 

Maide: 63 Hahamları ve din adamları onları bu günah 
sözleri söylemekten, haram yemekten menetmeli değil 
miydi? İşledikleri ne fena! 

 

Kur’an’ın açık ve anlaşılır olduğundan bahseden yüzlerce 
ayete rağmen, din adamları Kur’an’ın anlaşılmasının zor 
olduğunu ve hadisler/tarih/fıkıh/tefsir vs. olmadan anlaşı-
lamayacağını söylediler. Oysa bu söylem, bunu söyleyen 
kişilerin inandıkları kitaba ihanet ettikleri manasına geli-
yor. Kur’an’ın kendini tarif eden ayetlerdeki ‘’apaçık, de-
taylı, her örneği içeren’’ gibi güçlü tanımsal vurgularına 
rağmen bu ayetler ya görmezden gelindi ya da gizlendi. 
Yukarıdaki ayetlerdeki eleştiriler oldukça önemlidir ve gü-
nümüzde de geçerlidir. Dinden geçinen kişilerin çoğu hala 
ana konuları değil tali ve çoğu zaman topluma pek faydası 
dokunmayacak konuları konuşmaya devam ediyorlar.  

Din tüccarları yıllarca sakızın orucu bozup bozmayacağını 
konuşup tartıştılar. Neredeyse bir kez bile şirk konusunda 
veya Kur’an’ın kendi dilimizde okunup anlaşılmasının öne-
mi hakkında konuşmuyorlar, gündeme getirmiyorlar ya 
da konuları çarpıtarak aktarıyorlar. Toplumumuz dindeki 
birçok konudan habersiz ve şirkin içine batmış durumda-
dır. Şirk konusunu doğru bir şekilde aktararak açıkça ko-
nuşan kişiler neredeyse yok gibidir. Ve bu konuyu konu-
şan az sayıda kişi de konuyu yumuşatarak anlatmaktadır. 
Gerçekler o kadar serttir ki, karşılaşacağı büyük tepkiye 



 

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli
pabileceği bir iştir. 

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (
ran:7, Müddessir:31
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele
yeceğim. 

 

 

 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu
ları uyaran şaşırtıc

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Neden Müslüman Olamadılar                   

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli
pabileceği bir iştir. 

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (
ran:7, Müddessir:31
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele
yeceğim. 

 

 

Kur’an Bazılarına Neden  

 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu
ları uyaran şaşırtıc

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Neden Müslüman Olamadılar                   

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli
pabileceği bir iştir. 

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (
ran:7, Müddessir:31
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele
yeceğim.  

Kur’an Bazılarına Neden  

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu
ları uyaran şaşırtıc

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Neden Müslüman Olamadılar                   

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli
pabileceği bir iştir. 

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (
ran:7, Müddessir:31
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

 

Kur’an Bazılarına Neden  

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu
ları uyaran şaşırtıc

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Neden Müslüman Olamadılar                   

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli
pabileceği bir iştir.  

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (
ran:7, Müddessir:31
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

Kur’an Bazılarına Neden  

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu
ları uyaran şaşırtıcı bir kitaptır. 

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Neden Müslüman Olamadılar                   

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli
 

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (
ran:7, Müddessir:31) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

Kur’an Bazılarına Neden  
Ge

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu

ı bir kitaptır. 

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Neden Müslüman Olamadılar                            

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (

) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

Kur’an Bazılarına Neden  
Geliyor?

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu

ı bir kitaptır. 

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

                

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (

) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

 

Kur’an Bazılarına Neden  Açıklanmaya Muhtaç 
liyor? 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu

ı bir kitaptır.  

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

          Ahmet Murat Sağlam

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (

) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini gr
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

Açıklanmaya Muhtaç 
 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Ahmet Murat Sağlam

rağmen gerçekleri anlatmak ancak yürekli insanların ya

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (

) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 
Bu konu önemlidir. Kur’an’ı birçok dini grup okuyor ama 
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

Açıklanmaya Muhtaç 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Ahmet Murat Sağlam

insanların ya

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor?

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (

) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 

up okuyor ama 
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

Açıklanmaya Muhtaç 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

Ahmet Murat Sağlam 

insanların ya

Kur’an Okunuyor Ama Neden Doğru Anlaşılamıyor? 

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 
alakalıdır. Allah faklı anlamlar yüklenmeye müsait (Ali İm

) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za
manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 

up okuyor ama 
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele

Açıklanmaya Muhtaç 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları

 

 58 

insanların ya-

 

Bu kitap boyunca üzerinde durduğumuz temel konu; Kur’-
an’ın neden yanlış anlaşılmaya müsait bir kitap olduğu ile 

Ali İm-
) bir kitap göndermiştir. Bu aynı za-

manda YÜCE ALLAH’IN TEMİZ OLANI PİS OLANDAN AYIK-
LAMA METODUDUR. Kur’an’ı herkes okur ama sadece te-
miz kalp sahibi, gerçek iman eden insanlar doğru anlar…! 

up okuyor ama 
her biri farklı anlıyor. Bu farklı anlamaların nedenleri ve 
bazı ayetlerin kafa karıştırıcı gibi gözükmesinin altında ya-
tan temel unsurlarla ilgili, Kur’an’ın açıklamalarını incele-

Açıklanmaya Muhtaç 

Bir kitap düşünün ki, sahibi tarafından tanıtılırken, bazı ki-
şilerin kitabı okurken birtakım nedenlerden dolayı anla-
malarının mümkün olamayacağının detaylarını açıklasın. 
İşte Kur’an tam da böyle açıklamalar içeren ve okuyucu-

Peki, Kur’an Allah tarafından anlamamız için kolaylaştırıl-
mış bir kitap olduğuna göre, neden özellikle din adamları-

 



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam  59 

na ve halka zor anlaşılan ve kapalı bir kitapmış gibi gelebi-
liyor? Bu sorunun cevabını yine Kur’an veriyor. Okuyucu-
nun, ayetlerle doğru ilişkiyi kurabilmesi için, Kur’an’ın tak-
va olarak adlandırdığı minimum davranış düzgünlüğüne 
sahip olması gerekiyor.  

Peki, kişide yeterince takva yoksa sonuç ne olacaktır? 

Allah’a Gerçekten İman Etmemiş Marazlı Kişilere Kur’-
an Kapalıdır! 

Fussilet: 44 Onu yabancı dilde bir Kur’an kılsaydık, "O-
nun ayetleri açıklanmalı değil miydi?" diyeceklerdi. İster 
yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, "O, inananlar için 
(dilleri söz konusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnan-
mayanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki 
uzak bir yerden sesleniliyor gibi ONLARA KAPALIDIR."   

 

Takvasız Mekke Müşriklerinin Kur’an’a Olan Tavrı! 

Kur’an’ın Uydurulduğunu İddia Ettiler! 

Hud: 13 "Onu (Kur’an'ı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: 
"Haydi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. ALLAH'-
tan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlülerse-
niz!" 

 

Mekkeliler Arap’tı ve iyi derecede Arapça bildikleri halde 
Kur’an onlara da apaçık gelmemişti (Muhammed:16, E-
nam: 25). Günümüzde de Kur’an’ın kapalı ve anlaşılamaz 
olduğunu söyleyenler kısmen doğru söylüyorlar ama bu 
Kur’an’ın kapalı ve anlaşılamaz olmasından kaynaklanmı-
yor. Allah gerçek inanan kişileri ayette istisna yapıyor. A-
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yet, inkârcıların işitip algılamalarında sorun olacağını ve 
onlara kapalı geleceğini söylüyor. Günümüzde ayette e-
leştirilen cümlelerin benzerini kuranlar kendini sorgula-
malıdır.  

Allah bazı nedenlerden dolayı hakikate tanık olmayı nasip 
etmiyor. Bunun nedeni, Allah’ın bize olan tavrının davra-
nışlarımıza göre belirlenmesidir. Allah, her an aklımızdan 
geçenler de dahil olmak üzere yapıp ettiklerimize göre bi-
ze not veriyor da diyebiliriz. Notu geçer not olanlar Allah’-
a kul olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gör-
meye başlıyor ve davranışlarını düzeltme sürecine giriyor-
lar. Bu aynı zamanda Kur’an’ı okuyan kişilerin neden çok 
farklı inançlara sahip olabildiğini de açıklıyor. Bir ömür 
test ediliyoruz… 

 

İnkârcı Olarak Ölmeyi Hak Edenler Var! 

Tevbe: 85 Paraları ve çocukları seni etkilemesin. ALLAH 
bunlarla, onları dünyada cezalandırmayı ve canlarının in-
kârcılar olarak çıkmasını ister. 

 

Müminlerin Allah’ın vahyine yaklaşımları ile, inkârcıların, 
ortak koşanların ve kalbinde hastalık olanların yaklaşımı 
ne geçmişte aynı olmuştur ne de gelecekte aynı olacaktır. 
İnkârcılar Kur’an’ı inkârcı gibi okurlar/dinlerler, Müminler 
ise hayatlarına anlam katıp yol gösterecek bir kitap ola-
rak. Hayata aktarılmadan hikâye kitabıymış gibi okunan 
Kur’an, okuyan kişilere pek fayda sağlamaz. 

Allah’ın buyruklarını okuyan bir Müslüman o buyruklara 
duyarsız kalamaz. Örneğin Kur’an’ı okurken gördüğü 
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‘muhtaçları gözet’ emrinin kimden geldiğinin bilincinde o-
lur ve muhtaçları gördüğünde duyarsız kalamaz. Veya 
‘Gerçeği gizlemeyin’ diyen Kur’an ayetini bilir ve buna uy-
gun davranarak hakikatleri anlatır ve gizlemez. ‘’Aklını 
kullan, düşün’’ diyen ayetlerin gereğini yapar ve din gibi 
önemli bir konuda koyun gibi din adamlarını izlemez. Ör-
nekler çoğaltılabilir. 

Dinde Kaynak Farkı! 

Din söz konusu olduğunda müminlerin hayatını şekillendi-
ren vahiydir, inkârcıların hayatını şekillendiren ise atala-
rından öğrendikleridir. Çoğu insan atalarından öğrendikle-
rini sorgulayacak cesareti kendisinde bulamamaktadır. 
Sorgulayan az sayıdaki insan da uzun yıllar kendi toplum-
larından öğrendiklerinin etkisinde kalmaktadırlar. Bu yak-
laşım farkından dolayı, Kur’an kendisine inkârcı gibi yakla-
şanlara zor ve kapalı bir kitap olarak gözüküyor.  

Kur’an’da çelişki ve hata arayan Ateist kafa ile, Kur’an’da 
eksik arayan Sünni/Şii vs. kafa birbirine epey benziyor. Bu 
tip zihin durumları, Kur’an’ın Allah’tan geldiğine veya din 
için gerekli olan tüm detayları içeren üstün bir kitap oldu-
ğuna tanık olamıyor. Kişinin bu zihin durumlarında olma-
sının ve hakikatlere tanık olamamasının arkasındaki temel 
sebeplerden en önemlisi ise, bu kitabın konusu olan Kur’-
an’ın kriterlerine uygun ERDEMLİ BİR YAŞAM SÜRMEMEK 
ve/veya yeterince sorgulamamak olduğu kanaatindeyim.  

Kur’an, Kendisini Herkesin Anlayacağı İddiasında 
Değildir!..  

Kur’an herkes tarafından anlaşılacağını iddia etmez. Aksi-
ne, çoğunluğu oluşturan insanlar için tam tersi bir iddiaya 
sahiptir. Din adamları Kur’an’daki algı kapanması ile ala-
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kalı ayetlerin sadece Mekke müşrikleri için indiğini zan-
netmeye devam etsinler, din günü bu yanılgılarını ciddi 
pişmanlık eşliğinde kavrayacaklardır. Kur’an, iman eden-
ler ve hakikati arayanlar için kalplerine bir şifa, bir yol 
göstericidir. İnkâr eden zalimler için ise bir körlüktür ve 
onların zarar ziyanını arttıracak bir kitaba dönüşür. 

  

İnkârcılar Atalarının İsimlerini Gözlerinde Büyütür! 

Araf: 71 Dedi ki: "Rabbinizden bir azap ve öfkeye mah-
kûm edilmiş bulunuyorsunuz. Sizin ve atalarınızın uydur-
duğu ve ALLAH'ın kendilerine hiçbir güç vermediği isim-
ler konusunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyiniz, 
ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim."  

Din Adına Her şeyi Kur’an Açıklar! 

Yusuf: 111 Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders 
vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden 
öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin detaylı açıklaması ve 
inananlar için bir hidayet ve Rahmettir. 

 

Yukarıdaki ayette eleştirilen toplumla aynı davranışları 
sergileyen kişiler, benzer bir sonuçla karşılaşacaklardır. 
Din adamlarının, apaçık ayetlere rağmen ‘’Kur’an’ı zor, 
hadisler olmadan anlaşılamayan ve kendi izahlarına muh-
taç bir kitap’’ olarak ilan etmeleri zalimlik değilse nedir? 
Elbette bunu yaparlarken bazı isimlere dayanarak bunu 
yapıyorlar. Kutsallaştırılmış, hata yapmaları mümkün ol-
mayan(!) ataları var ve onlardan dini bu şekliyle öğren-
mişler. Çoğunluğun etkisinde kalan kişiler (apaçık ayetlere 
rağmen) din adamlarının söylemlerini tam olarak kavraya-
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masalar da kabul edeceklerdir. Tüm dünyada benzer bir 
durum söz konusudur.  

Oldukça fazla sayıda din adamının benzer cümleleri tek-
rarlamaları o öğretileri doğru yapmaz. Milyarlarca Hris-
tiyan, din adamlarından yaklaşık iki bin yıldır teslisi/üçle-
meyi öğreniyor, öğretiyor ve savunuyorlar. Fakat milyon-
larca din adamının teslisi savunması onu doğru yapmıyor. 
Aynı şekilde tüm diğer dini gruplarda da benzer bir duru-
mu gözlemliyoruz. 

Sapma Sabit, Yöntem Farklı! 

Bizim cephede de durum bundan farklı değildir. Hadisle-
rin Kur’an’ın açıklaması olduğunun iddia edilmesinde de 
benzer bir yanlışın kanıksanmış olduğunu görüyoruz. A-
yetlerin net ifadelerine değil, atalarının çıkarsamalarına 
daha çok güveniyorlar. Miras olarak devralınan uydurulan 
din ile Kur’an’da açıklanmış indirilen din birbirinden farklı-
dır. Fakat kalabalıkların etkisi bireylerin bu farkı görmesini 
engelliyor. Müşriklerin ortak özelliği Allah’ın indirdiği dini 
yetersiz görüp, dine ekleme yapmak suretiyle indirilen di-
ni bozmaları ve yapılan tahrifatları da görmek istememe-
leridir.  

Elbette yeterince sorgulayan erdemli insanlar kalabalıkla-
rın bu etkisine kapılmayacak, Allah’a ortak koşmayacak ve 
delil üzerine, doğru bir inanç üzerine olacaktır. 

Ne kadar tahrifat olursa olsun her dini grup babalarından 
öğrendiklerini sıkı sıkıya takip edebiliyor.  

 

Atalarından Öğrendikleri Dinin Kötü Yönlerini Göremi-
yorlar! 
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Araf: 28 Herhangi bir kötü şey işledikleri zaman, "Ataları-
mızı böyle yapar bulduk; ALLAH da bize öyle emretti" 
derler. De ki: "ALLAH kötü bir şeyi emretmez. ALLAH 
hakkında nasıl olur da bilmediklerinizi söylersiniz?" 

 

Yapılan Tahrifatlara Birkaç Örnek! 

Recm/taşla zina edenlerin öldürülmesi, çocuk yaşta kızlar-
la (6-9 yaş civarı) evliliğin meşrulaştırılması, dinden döne-
nin öldürülmesi, dayak yoluyla çocuklara ibadet yaptırıl-
ması, namaz kılmayan kişilerin öldürülmesi, kadın sesinin 
haramlaştırılması vs. gibi birçok din adına yapılan uygula-
maları Allah’ın emri gibi gördüler ve gösterdiler.   

Allah insanlara kötü şeyler yapmasını emretmez, bunu bi-
liyorlar ama yaptıkları bu çirkin inanç ve uygulamaların 
kötü olduğunun farkında da değiller. Allah kötü şeyleri 
emretmez ama din adamları hem kendilerini hem de halkı 
atalarından öğrendikleri dini uygulamaların güzel ve doğ-
ru olduğuna ikna etmeyi başarırlar.  

Dinin En Saf Hali Kur’an’da Bizi Bekliyor! 

Oysa Kur’an dinin doğrusunu öğretiyor. Bu dini doğru öğ-
renmenin yolunun sadece Kur’an’dan geçtiğine iman et-
meyen kişilere, Kur’an zor ve anlaşılmaz gelmeye devam 
edecektir. Kur’an’ın din adına her şeyin detaylı açıklayıcısı 
olduğuna iman edenler ise Allah’ın kitabının apaçık ve ko-
lay anlaşılır bir kitap olduğunu göreceklerdir. Hidayet bü-
yük bir nimettir ve Allah’ın hidayet etmesi için gayret gös-
termek elimizdedir.  

Kur’an Farklı ve Muhteşem Bir Kitaptır! 

Haşr: 21 Bu Kur’an'ı bir dağın üzerine indirseydik, ALLAH-
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'a olan saygıdan ötürü onun titreyip paramparça olduğu-
nu görecektin. Belki düşünürler diye biz insana böyle ör-
nekler vermekteyiz. 

 

Kur’an’ın içindeki bilgilere gerekli önem ve hassasiyeti 
gösteriyor muyuz? Düşünmemiz için hem çarpıcı hem de 
önemli bir örnek verilmiş. Kitabın kimden geldiğinin bilin-
cinde olmanın önemine vurgu yapan bir atıf. ‘Farkında o-
labilirseniz saygıdan dolayı benzer tepkiyi verebilirsiniz’ 
denmeye getiriliyor. Bu örnek üzerinde iyice düşünmeli-
yiz.  

Yüce Allah Kelime Sıkıntısı Çekmez! 

Lokman: 27 Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem osa, 
denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa ALLAH'ın keli-
meleri tükenmez. ALLAH Üstündür, Bilgedir. 

Kehf: 109 De ki, "Rabbimin sözleri için okyanus mürek-
kep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Rabbimin söz-
leri tükenmeden okyanus tükenir." 

 

Neden yukarıdaki gibi örnekler bize verildi?  

Elbette Allah, birtakım kişilerin kitabında bazı eksiklikler 
icat edeceğini ve kitabını yetersiz göreceğini biliyordu. Di-
ne eklemeler yapmaya hevesli bu kişilere Allah kelime sı-
kıntısı çekmediğini bildirerek cevap veriyor. Allah herhan-
gi bir kulunun kuracağı birkaç cümleye muhtaç değildir. 
Kur’an’ı Kerim küçücük tahta parçası görünümündeki bir 
tohuma, minicik bir sperm zerresine koskoca canlıların 
büyük bilgilerini sığdıran Yüce Allah’ın kendi ilmi ile de-
taylandırdığı bir kitaptır.  



 

Kur’an’ın kul sözü ile açıklanmaya muhtaç ve din hakkın
da yeterince detay
denlerin, Kur’an’ın Allah’ın ilmiyle detaylandırılmış bir ki
tap (
düklerini sanmıyorum. Küçücük bir tohuma milyonlarca 
sayfaya ancak sığdırabileceğimiz bilgileri koyabilen
Allah, hiç Kur’an kalınlığında bir kitapla eksik bilgiler içe
ren (
lik iddia edilen eksikler birkaç cümle ile özetlenebilecek
ken… Allah elbette eksik ve kulların tamamlayacağı bir din 
göndermedi.
gereği gibi takdir edemiyorlar…

 

 

 

İsra: 82
indirdik. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

 

İsra suresi 82
rinden biridir ve çok mühim bir gerçeği açıklamaktadır. A
yet çok açık bir şekilde, zalimlerin Kur’an vesilesiyle zarar 
göreceğini söylüyor. Davranışlarında zalimlik olanlar Kur’
an’ı okuduklarında bunun sonuçları onlar iç
mayabilir! Nitekim ayetin kast ettiği zalimliğin artmasının 
ne demek olduğunu, ‘’İslami gruplara’’ bakarak gözlemle
yebilirsiniz. 
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İsra suresi 82. ayeti daha iyi anlamak için ‘’zalim’’ kelime-
sinin nasıl kullanıldığına ve ne anlama geldiğine dikkat et-
memiz gerekiyor. Zalim nedir/kimdir? Kısaca değinelim.  

 

KUR’AN’A GÖRE ZALİMİN TANIMINA BAZI ÖRNEKLER: 

 Allah’ın bildirdiğini gizleyenler (Bakara:140) 

 Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler (Maide:45) 

 Allah’a iftira atanlar (Hud:18) 

 Allah’a ortak yakıştıranlar (Lokman:13),  

 Allah’ın ayetlerinden yüz çevirenler (Kehf:57) 

 Allah’ın berisindeki kişilere dua edip yardım bekleyen-
ler (Yunus:106) 

 Allah’ın çizdiği sınırları çiğneyenler (Bakara:229) 

 Dini kurallar, yasalar uyduranlar (Şura:21) 

 Müslümanlara ve İslam’a düşmanlık yapanları dost / 
hami edinenler (Tevbe:23, Maide:51). 

 

Ayetlerden çıkarılabilecek sonuçlar: 

Kur’an Müminler için şifadır. (İsra:82) 

Allah’ın yasakladığı bazı fiilleri işleyenler zalimdir. (Yukarı-
da örnekleri verilen ayetler) 

Sonuç: Kur’an zalim kişiler tarafından kavranamaz ve za-
limlerin kaybını arttırır. (İsra:82) 

Zalim olanlar, Kur’an’ı zararlarını arttıran yönde anlaya-
caklardır. Her Müslüman bu ayeti (İsra:82) sürekli aklında 
tutmalı, zalimlik nedir bilmeli ve zalimlik olarak anılan fiil-
leri yapmamalıdır.  
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Özellikle din adamlarının ‘’gerçeği gizlemek, hükümler uy-
durmak, Allah’a ortaklar yakıştırmak, iftiralara alet olmak 
’’ gibi fiilleri işlemek suretiyle zalimlik yaptıklarına tanık 
oluyoruz. Yukarıda anılan fiilleri sürekli işleyen kişilerin bu 
fiilleri işlemekten vazgeçmedikleri sürece Kur’an’ı doğru 
anlamaları sürpriz olur. Din adamlarına güvenen kişiler 
onlardan hakikati anlatmalarını beklediklerinden, bizzat 
din adamlarının zalim olmalarından dolayı dini tam olarak 
anlayamamış olabileceklerini elbette ki düşünemezlerdi.  

Özellikle din adamlarının, Kur’an’ı tam olarak anlayama-
mış olmaları oldukça şaşırtıcı ve dikkat çekici bir durum-
dur. Fakat bu durum nedensiz değildir. Dünyada yaşayan 
insanların çoğu, din adamları tarafından aldatılıyor. Yani 
her toplum kendi din adamlarına inanmanın ve dinlerine 
yeterince önem vermemenin bedelini oldukça ağır olarak 
ödüyorlar. Eğer dini kendiniz araştırmazsanız size anlatı-
lan dinin gerçeğe ne kadar uygun olduğunu elbette bile-
mezsiniz.  

Dinden geçimini sağlayan bu sınıf; ayetleri bağlamından 
kaydırıyor, gerçeği kısmen gizliyor, birçok ayeti topluma 
anlatmıyor ve anlattığı bazı kısımları ise çarpıtarak anlatı-
yorlar. Bu şekilde toplumdaki çoğu yanlışa kör ve sağır 
kalan din adamları, Kur’an’ı doğru anlamayı hak ediyor 
olabilirler mi? Yine bu insanlar, ‘’nesh iddiası’’ ile Kur’an’-
daki inanç hürriyeti ile alakalı birçok ayetin tek bir ayet 
(Tevbe:5) ile hükmünün kalktığını söyleyip türlü zalimlik-
ler yapılmasına, birçok ayetin de yanlış anlaşılmasına ne-
den olmuşlardır. Ayrıca ayetlerin bağlamını çarpıtarak yo-
rumlamak, din adamlarının Kur’an’a en çok yaptıkları ağır 
ihanetlerden sadece biridir. Özellikle Haşr:7, Necm:3-4, 
Ahzap:21, Ahzap:33, Maide:35 gibi ayetler bağlamı 
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kaydırılan ayetlerin başında gelir. Bu liste oldukça uzun-
dur.  

Önemli Bir Kısır Döngü! 

Kur’an tarafından sürekli atıf yapılan din adamlarının, en 
önemli ayırt edici özelliklerinden biri de bazı gerçekleri 
fark etmelerine rağmen GİZLEMELERİDİR. Bu, Kur’an tara-
fından ÇOK ELEŞTİRİLEN BİR ZALİMLİKTİR. Ortada bir kısır 
döngü var; halkın çoğu bazı din adamlarına ve cemaat li-
derlerine sonuna kadar güveniyor, lakin güvenilen bu kişi-
ler ise halkın tepkisinden korktukları için fark ettikleri bazı 
gerçekleri gereği gibi açıklayamıyorlar. Oysa halk onlar-
dan gerçekleri duymayı bekliyor. Dünya’nın tamamında 
bu kısır döngü devam ediyor.  

Hakikati zaman zaman kısmen açıklamaya çalışan azınlık-
taki âlimler ise oldukça ağır hakaret ve iftiralara uğruyor-
lar. Bu durumda geçim endişesi duyan din adamlarının 
gerçeği korkmadan açıklaması nasıl beklenebilir ki?! İşin-
den olma korkusu onların gerçeği açıklama isteğini bu şe-
kilde bastırıyor.  

Kur’an Herhangi Bir Kitap Değildir! 

Zalimlerin Kur’an’ı tam olarak kavrayamayacakları Kur’an-
’da açıklanmıştır. Kısmen de olsa bazı gerçekleri fark et-
melerine rağmen, açıklamayıp gizlemeleri din adamlarının 
zalim olmalarına neden oluyor. Hakikati gizleyen bu kişi-
ler zalim olmakla da kalmıyor, Allah tarafından lanetlen-
me gibi ağır bir cezaya da uğratılıyorlar. Hakikate tanık ol-
mak, hepimize tebliğ gibi ağır bir sorumluluk yüklüyor. 
Bunun farkında mıyız? 

Yeterince erdemli olmayan kişilere Kur’an’ın kendini ne-
den açmadığını, neden onlara kapalı ve karmaşık bir kitap 
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olarak göründüğünü Kur’an boyunca ayetlerde açıkça gö-
rüyoruz. Yani zalimlerin Kur’an’ı anlamasının önünde Al-
lah’ın engelleri bulunuyor.  

Hakikati Gizleyenler Lanetlenirler! 

Maaş Kesilir Korkusuyla Gerçeği Gizlemeyin! 

Bakara: 41 Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime i-
nanın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. Ayetlerimi değeri 
düşük şeylerle değişmeyin; SADECE BENDEN ÇEKİNİN.  

Bakara: 42 Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, ger-
çeği GİZLEMEYİN. 

Bakara: 159 İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, biz ki-
tapta halka açıkladıktan sonra GİZLEYENLERİ hem ALLAH 
ve hem de tüm lanetleyenler lanetler. 

Bakara: 174 ALLAH'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip o-
nu az bir değere değişenler, karınlarına ateş tıkınıyorlar. 
Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arın-
dırmaz. Onlara acı verici bir azap var. 

 

Gerçeği gizledikleri için lanetlenmiş kişilerin Kur’an’ı tam 
olarak anlaması elbette beklenemez. Kur’an herhangi bir 
kitap değildir ve Kur’an’ı anlamak isteyen insanların 
Allah’ın açıkladığı ölçütlere uyması zorunludur. Kur’an 
arınan, ahlaken düzgün ve Allah’ın emirlerini tutan 
insanlara yol gösterme iddiasındadır (Bakara:2) ve bu 
üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. 

Kur’an gerçek inanan kişiler için bir şifa, yol gösterici ve 
rahmettir. Fakat Kur’an’ı sadece okumak onu anlamak i-
çin yeterli değildir. Kur’an’ı anlamanın, erdemli/takvalı ol-
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mak, salih ameller yapmak gibi ön şartları vardır. Yani 
Kur’an uygulamalı olarak okunması gereken bir kitaptır. 
Eğer onu okuyan kişiler hayatına aktarmıyor ve bu kişiler-
de yeterince erdem oluşmuyorsa, Kur’an’ı yanlış anlama 
gibi aksi yönde bir etki yapabilecektir. Bunun kanıtlarını 
Kur’an’ı okuyup ayrışan gruplarda ve kişilerde görebilirsi-
niz. Onların Kur’an’daki bazı ayetleri delil göstererek, ne 
tür zulümler veya saçmalıklar yaptıklarına da tanık olabil-
irsiniz. Günümüzde ayetleri okuyup tarikat ayinlerinde 
dans eden Sofiler, kafa kesen Selefiler, buna iki ayrı uç ör-
nek olabilir. Kur’an, dini oyun ve eğlenceye çevirenlere 
delil olabildiği gibi; gaddar birinin yapacağı gaddarlıklara 
delil bulabildiği bir kitaba da dönüşebiliyor. Tarih bunun 
örnekleri ile doludur. 

Ayetlerin Bağlamının / Mevzilerinden Kaydırılması Yeni 
Değildir! 

Maide: 13 Sözlerini bozdukları için onları lanetledik, 
kalplerini katılaştırdık. Sözlerin anlamını bağlamından/-
mevzisinden kaydırırlar. Uyarıldıkları şeylerin bir kısmını 
unuttular. Onların çoğundan sürekli ihanet göreceksin. 
Onları affet ve aldırma. ALLAH güzel davrananları sever. 

 

Birçok dini grup, ayetleri mevzilerinden kaydırarak kendi 
görüşlerine alet etmişler, mesaja sadık kalmamış ve kendi 
söylemlerini ayetlere söyletmeye çalışmışlardır.  

Dini gruplar, inançlarında ne kadar bozukluk olsa da bunu 
fark etmiyor ve Kur’an’a ne kadar ters bir inanca sahip o-
lurlarsa olsunlar bunu önemsemiyorlar.  
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Yanlış Bir İnanca Sahip Olduklarının Farkında Değiller! 

Nahl: 28 Onlar ki, nefislerine zulmedip dururlarken me-
lekler canlarını alır. Sonunda teslim olup "Biz herhangi 
bir kötülük yapmıyorduk" derler. Hayır, ALLAH sizin yap-
tıklarınızı iyi bilir. 

 

Din adına edinilen inançların delilleri Allah katında geçerli 
deliller olmuyor. Kalabalıkların etkisinde kalarak ataların-
dan öğrendikleri dini inançlarını delilsiz veya sağlam ol-
mayan delillerle takip etmeyi benimsiyorlar. Buna her 
grubun, (özellikle de tasavvuf ekolünün) kendi inançlarına 
delil olarak kullandığı ayetleri inceleyerek tanık olabilirsi-
niz. Oysa Kur’an sürekli atalar dinine karşı Müminleri uya-
rır. Buna rağmen hem Müslümanlar hem de Dünya üze-
rinde yaşayan tüm dini gruplar atalarından öğrendiklerine 
sıkı sıkıya bağlıdır.  

Aşağıda örneğini verdiğim türden oldukça fazla sayıdaki a-
yete rağmen, ümmetin mevcut durumuna kör ve sağır 
davranmaları hem ibretlik hem de düşündürücü bir du-
rumdur. Yine Müslümanların, mezhepler yoluyla içine 
düştüğü kargaşa ve belirsizlik durumu, birbirlerine düş-
man gruplara bölünmesi (Sünni-Şii-Selefi-Vahhabi-Alevi 
vs.) umurlarında değildir. Neden ayrılığa düştüklerini dü-
şünmedikleri gibi, bu ayrılığa nasıl son vereceklerine dair 
en ufak bir düşünceleri yoktur. Müslümanların zaten yüz-
yıllardır bu sıkıntının içinde olmasının nedeni belli değil 
mi?! 

Kur’an’daki ayrılığa düşmeyi eleştiren birçok ayete rağ-
men, din adamlarının ayrılığa düşmeyi ümmetin rahmeti 
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gibi göstermeleri, ne kadar sapmış olduklarını görmek için 
sanırım iyi bir örnektir.  

Gereksiz yığınla konuyu tartışan bu din adamları, bu ö-
nemli konuyu neden gündeme getirmiyor, ayetleri gizli-
yor ve bölünmenin zararlarını izah eden bu ayetler üze-
rinde hiç konuşmuyorlar? 

Neden Mezheplere Bölündünüz ve Neden Kendi Mezhep-
lerinizden Memnunsunuz? 

 

Ali imran: 105 Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra 
ayrılık ve anlaşmazlığa (ihtilafa) düşenler gibi olmayınız. 
Onlar için büyük bir azap var.  

Rum: 32 Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mez-
hep oldular. Her hizip kendine ait olanlarla sevinip övün-
mektedir. 

Müminun: 53 Fakat onlar işlerini çeşitli kitaplara ayırdı-
lar. Her grup kendi yanında bulunandan hoşnut... 

 

Günümüzde Müslümanların neden zillet içinde oldukları-
nın sebeplerini sorguladığımızda, bunun ana nedeninin 
uydurma hadisler olduğunu görmek ve bu durumu kav-
ramak zor değildir. Kur’an’ı hadisler eşliğinde okuyan 
Müslümanlar maalesef birçok ayeti gereği gibi anlayama-
mıştır. Uydurma hadisler önemli bir saptırma yaparak, 
Müslümanların algılarının yönlenmesine ve şartlanmasına 
neden olmuştur. Uydurulmuş rivayetleri gerçek zanneden 
Müslümanlar, gelen bu haberleri Kur’an’ın uygulaması 
zannetmiş ve ayetler yerine hadisleri tercih etmişlerdir.  
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Kur’an’ın Hadisler Eşliğinde Okunmasının Sonuçları Acı 
Olmuştur! 

Her grup Kur’an’dan Kendine Delil Bulabiliyor! 

 Kur’an’ı okuyup Sünni (kendi içinde çok ekolü var) o-
lanlar var; ki bunlar ÇOĞUNLUKTUR! 

 Kur’an’ı okuyup Şii (kendi içinde çok ekolü var) olanlar 
var. 

 Kur’an’ı okuyup Sünni Tasavvufçu (kendi içinde çok e-
kolü var) olanlar var. 

 Kur’an’ı okuyup Şii Tasavvufçu (kendi içinde çok ekolü 
var) olanlar var. 

 Kur’an’ı okuyup Batıni (iç anlam uyduranlar) olanlar 
var. 

 Kur’an’ı okuyup Tarihselci olanlar var. 

 Kur’an’ı okuyup Selefi (İşid-El Kaide-Taliban vs. gibi 
kendi içinde çok ekolü var) olanlar var. 

 Kur’an’ı okuyup Vahhabi olanlar var. 

 Ve daha listelemediğim nice gruplar…!  

Tüm dini grupların Kur’an’ın yanında, içinden din üreterek 
izledikleri kitaplar var ve bu kitaplar aynı zamanda Kur’an 
gibi (hatta daha fazla okunup uygulanıyorlar) değer görü-
yorlar. Bu kitapların çoğunda din adına yapılan tahrifatlar 
fazlasıyla mevcuttur. Uydurdukları bu kaynakları, Allah 
katında muteber ve dinin olmazsa olmazı gibi sunan din 
adamları, dünyalık geçici bir fayda karşılığında dinlerini 
bozmuş oluyorlar. Bakara suresinin 79. Ayeti, Yahudilerin 
düştükleri önemli bir hatanın bizim din adamlarımız tara-
fından da işlendiğinin kanıtıdır: 
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Bakara: 79 Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir 
fiyata satmak için onun ALLAH'tan olduğunu söyleyenle-
rin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline on-
ların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların! 

 

Elbette bu kitapları yazanlar kötü niyetli oldukları için on-
ları yazmamış olabilirler. Yani dini tahrif ettiklerinin far-
kında değillerdi. Tüm dini gruplarda, hangi din adamı ken-
di inançlarını tahrif ettiğinin farkında olmuştur ki? 

Toplumları Saptıran Kitaplar! 

Bu kitapların en içler acısı durumda olanları siyer ve fıkıh 
kitaplarıdır. Peygamberimize en ağır iftiraları atıp bu yolla 
kendi uygulamalarını meşrulaştırmışlardır. Savaş esirleri-
nin öldürülmesini, çocuk yaştaki kızlarla evliliği, esirlerin 
cariye ve köleler haline getirilmesini önce peygamberin 
yaptığını uydurup sonra kendileri benzerlerini hem inanç 
haline getirmiş hem de uygulamışlardır. Algılar önce ha-
dislerle şekillenmiş, bunun sonrasında ise Kur’an’ın sağlık-
lı anlaşılması mümkün olmamıştır.  

Dinde Ayrılığa Düşmemeliyiz! 

Dinde Ayrılığa Düşmek Bir Cezadır! 

Enam: 65 De ki: "Üstünüzden veya ayaklarınızın altından 
size bir azap göndermeye, yahut sizleri mezheplere bö-
lüp birbirinizin kötülüğünü tattırmaya O'nun gücü yeter." 
Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl da açıklıyoruz. 

Öncekiler Gibi Ayrılığa Düşmeyin! 

Enbiya: 93 Fakat onlar işlerinde ayrılığa düştüler; hepsi 
bize döneceklerdir. 
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Erdemli Olarak Yaşayan Kurtulur! 

Enbiya: 94 Kim inançlı olarak erdemli işler yaparsa onun 
bu çabası boşa gitmeyecektir; biz sürekli olarak kaydet-
mekteyiz. 

 

Kur’an her bir grubun kendine delil bulabildiği bir kitaptır. 
FAKAT SORUN KUR’AN’DAN KAYNAKLANMIYOR! Prob-
lem, her dini grubun kendi inancına malzeme bulmak için 
Kur’an’ı araç haline getirmesinden kaynaklanıyor. Ayetle-
rin uyarılarını gereği gibi dikkate almamanın sonucunda 
Müslümanlar eziliyor, bölünüyor ve bunun sonucunda 
kuvvetlerini yitiriyorlar. Her Müslüman yukarıdaki ayetle-
rin mesajına göre hareket etmek zorundadır. Gerçek 
Müslümanlar bu uyarıları dikkate alacak ve bölünüp ayrıl-
mayacak, bizden öncekilerin düşdüğü hataları tekrarla-
mayacaklardır.  

Her Müslüman, içinde bulunduğumuz durumun çözümü 
için Allah’ın katında delil olarak muteber tek kitap olan 
Kur’an’ı referans almalı, ayetlerin birbiri ile ilişkileri hak-
kında düşünmeli ve konu ile alakalı bütün ayetleri incele-
melidir.  

Kavramları daha iyi anlamak için, ‘’Kur’an zalimlerin zara-
rını arttırır’’ (İsra:82) ayetindeki zalimin kimler olduğu so-
rulmalıdır. Birçok konuda ayetleri doğru anlamanın yolu 
bu yöntemle kolayca çözülebilir. Kur’an sürekli ayetler a-
rasında düşündürür ve yönlendirme yapar. Allah’ın, ayet-
ler arasında doğru ilişki kurabilmeyi hakikati hak eden 
kullarına nasip edeceğine dair ayetler oldukça fazladır.  

Bütün Mesele Allah’ın Büyüklüğünün ve Kudretinin Tam 
Olarak Kavranamamasından Kaynaklanıyor!  



 

Allah kullarına din adına yeterli açıklamaları yapmıştır. 
Müslümanlar bu açıklamaları beğenir ve yeterli
lah din buyururken kullardan yardım almaz. Din adamları
nın dinde eksikler bulup uydurma hadisler yoluyla dine 
yaptıkları ilave hükümler, farkında olmadan onların rablik 
iddia etmiş olmalarına neden oluyor. Geçmişte yaşamış 
olan toplumlar bu yol
r’an’daki tüm bu ayetler bizi uyarıyor. Dikkate alanlar, Al
lah’ı gereği gibi bilenler arasından çıkacaktır. 

Allah’ı Gereği Gibi Değerlendiriyor muyuz?

Zümer: 67
buki diril
de O'nun sağ elinde dürülmüştür. O Yücedir ve onların 
ortak koştuklarından çok üstündür.

Hacc: 74
LAH elbette Güçlüdür, Üstündür.

 

Ayetlerde, ortak koşanların Allah
gibi önem ve değer vermediklerini görüyoruz. Günümüz
de de bu gerçek değişmiyor. Kur’an’daki dini yetersiz gö
ren ve hadislerle dine eklemeler yapanlar ayetlerdeki bu 
eleştiriye muhataptırlar. 

Allah’ı gereği gibi sayan kişiler, O’n
dinlerler. Bu, aynı zamanda sadece O’na teslim olmanın 
bir gereğidir. 
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Duyu Organlarımız Çaresiz! 

 

Allah’ın doğruyu buldurması da saptırması da bazı şartla-
ra bağlıdır!  

Bu şartlar herkese eşit derecededir ve kimseye iltimas ya-
pılmaz. Allah’ın koymuş olduğu hidayet için gerekli olan 
kriterleri karşılayan kişiler kim olurlarsa olsun hidayet bu-
lurlar veya kriterleri karşılamayan kişiler kim olurlarsa ol-
sunlar hakikate tanık olamazlar. Yaşamlarımız esnasında 
yaptığımız davranışların bir karşılığı olarak ektiğimizi biç-
tiğimiz de söylenebilir. Kişilerin hakikati bulma arzusun-
daki samimiyet de bu noktada oldukça önemlidir. Gerçe-
ğe tanık olmak için ne kadar istekliyiz ve bunun için ne 
kadar çabalıyoruz? Bu soruları içtenlikle kendimize sor-
malıyız.  

 

Allah’ın Hidayet Etmesi İçin Gerekli Şartlara Sahip mi-
yiz? 

Araf: 178 ALLAH kimi doğruya iletirse, doğruyu bulan o-
dur. Kimi de saptırırsa, kaybedenler de onlardır. 

Olup Bitenden Habersizler! 

Araf: 179 İnsanlardan ve cinlerden çok sayıda kişiyi ce-
henneme mahkûm ettik. Kalpleri var, fakat kavraya-
mazlar; gözleri var, fakat görmezler; kulakları var, fakat 
işitmezler. Onlar, çiftlik hayvanları gibidir, hatta daha da 
kötü...Ve onlar, olup bitenden habersizdirler. 

Zalimler Hidayet Bulamazlar! 

İbrahim: 27 ALLAH inananları dünya hayatında da, ahi-
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rette de kanıtlanmış sözle destekler. ALLAH zalimleri ise 
saptırır ve Allah dilediğini yapar.  

İnkarcılar da Hidayete Erişemezler! 

Bakara: 6 İnkâr edenlere gelince, onları uyarsan da uyar-
masan da onlar için birdir; onlar inanmazlar. 

Bakara: 7 ALLAH kalplerini ve kulaklarını mühürler. Göz-
lerinde perde vardır ve büyük azap onlar içindir. 

 

Ayetlerde dikkatimizi çekmesi gereken husus; kişilerin 
gerçeği görebilecek donanıma sahip olarak yaratılmaları-
na rağmen hakikate yönelik bir kavrayışa sahip olamama-
larıdır. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama i-
şitmiyorlar. Yani farkındalığımızı sağlayacak organlar bazı 
sebeplerden dolayı işe yaramıyorlar. Bu yönde oldukça 
fazla uyarı ayeti var. Bu ayetler okuyanların dikkatini çek-
meli ve ayetlerin ilişkili olduğu uyarılara hassasiyet göste-
rilmelidir. ‘’Onlar’’ diye başlayan sapmış kişilerin yaptığı 
hataların benzerlerini yapanlar için elbette süreç yine ay-
nı şekilde işleyecek ve günümüzde mesajı işitmeleri onla-
rın da mümkün olmayacaktır.  

Hayvanlardan Farkımız Olmalı! 

Bizi hayvanlardan ayıran, düşünme ve sorgulama yetene-
ğimizdir. Hayvanların çevrelerinde olan bitenleri tam ola-
rak algılayamadıkları bilinen bir gerçektir. Peki ya insan da 
ne için yaratıldığına dair bir farkındalığı olmadan yaşıyor-
sa? Kendini hayvandan farklı kılan özelliklerini yitirmiş o-
lan kişiler, işte o zaman kendini hayvandan çok daha aşağı 
bir konuma indirmiş olmazlar mı? Dünya’da var olma ne-
deni hakkında düşünmeyen ve umursamayan biri olmak, 
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bizim hayvandan ayıran farkımızı yitirmemize neden ol-
maz mı? Oldukça fazla sayıda insan hakikati düşünmüyor, 
işitmiyor ve olup bitenlerden habersiz olarak yaşıyor. So-
nuç olarak kişiler kendini değerli kılacak farkındalığı kay-
bettikleri için, hayvandan aşağı bir konuma kendilerini 
mahkûm etmiş oluyorlar. 

Davranışlarında inkârcı olanlar inançlarında Müslüman 
kalamazlar! 

Kur’an ahlakı davranışlarımızda ne kadar hakimdir? Allah-
’ın rızası bizim için ne kadar değerlidir? İşte bu sorulara 
verilecek cevap bizim ahiret inancımız ile doğrudan ilgili-
dir. Müslüman olanlar, Müslüman kalmak için erdemli bir 
hayat sürüp toplumu bozacak değil düzeltecek eylemler 
içinde olmak zorundadırlar. Günahlar bir hayat boyu değil 
ancak bir zaaf sonucu işlenebilirler ve bundan sonra piş-
manlıkla kişiler günahlarından dönmek zorundadırlar. Bü-
yük günahları sürekli işleyen kişiler hakkında Kur’an’ın u-
yarısı, ebedi olarak cehenneme mahkûm edilmek olduğu 
yönündedir. Hangi Müslüman bu uyarıları küçümseyip ö-
nemsemez? 

İslam toplumlarında ahlaki hassasiyet maalesef yerlerde 
sürünüyor. Kur’an’daki sevgi ve merhametle ilgili mesaj-
lara Müslümanların çoğu duyarsızlar ve habersizler.  Müs-
lümanlar artık ahlaklarıyla değil saldırganlıklarıyla anılı-
yorlar. Kan ve gözyaşı coğrafyamızı kaplamış durumdadır.  

İçinde yaşadığınız topluma bakmanız bu durumu anlama-
nız için yeterlidir. Tüm Kur’an boyunca, çoğunluğun ahire-
ti kaybedeceğine dair vurgulara rağmen, eleştirilen ço-
ğunluk bu haberi doğrulayan bir şekilde davranarak Allah-
’ın emirlerini umursamaz bir şekilde, yani ayetin belirttiği 
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gibi habersiz bir durumda yaşıyor. Toplumun zihninde ön-
celik sıralamasında ahiret son sıralarda yer almakta veya 
hiç gündemlerine gelmemektedir.  

 

Hak Etmeyen Kişiler Ayetlere Tanık Olamazlar! 

Araf: 146 Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetle-
rimden çevireceğim. Her türlü ayeti de görseler inan-
mazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama az-
gınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Zira onlar ayetle-
rimizi yalanladılar ve aldırış etmediler.  

Allah Kötülerin İman Etmesini Dilemez! 

Hud: 34 "ALLAH azmanızı dilemişse, ben size öğüt ver-
mek istesem de size o öğüdümün bir yararı olmayacak-
tır. O'dur Rabbiniz ve siz O'na döndürüleceksiniz." 

Suçluların, Elçileri Anlaması Mümkün Değildir! 

Hicr: 11 Onlara her ne zaman bir elçi geldiyse onu alaya 
aldılar. 

Hicr: 12 İşte suçluların kalbine böyle (bir tavrı) sokarız. 

 

İman, temiz kalplerin içine girer ve kalır! Kibir, şeytanı Al-
lah’ın huzurundan kovdurmaya yetmişti. Kibir dahil olmak 
üzere onlarca büyük günaha bulaşmış kişiler kendilerini 
hala Müslüman olarak görseler bile, bu Allah katında ne 
kadar geçerli olacaktır?  

Kur’an’da kişilerin algılarının kapatılmasına neden olarak 
zikredilen sebeplere sahip kişiler, bugün de Kur’an’ın me-
sajını işitseler de ya kabul etmeyeceklerdir ya da tam ola-
rak kavrayamayacaklardır. Mesajı geçmişte işiten kişiler, 
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bunu şanslı oldukları için değil ahlaklı bir yaşam sürdükleri 
için algılayabildiler. Allah, elçisi aracılığıyla ulaştırdığı bu 
değerli mesajı arınan kişilere yol göstermek için gönder-
diğini açıklamıştır. Mesajı işittirmek Allah’ın elindedir ve 
işitmek isteyen kişiler ahlaklı ve erdemli bir hayat sürmek 
zorundadırlar. Allah kullarının her anına tanıktır ve O’nu 
kandırmak mümkün değildir.  

Kim Ayetlere Aldırış Etmezse Şeytan Onun Yoldaşıdır! 

Zuhruf: 36 Kim Rahman'ın mesajına aldırış etmezse, ona 
bir şeytanı sardırırız da onun arkadaşı olur.  

Zuhruf: 37 Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen 
onlar doğru yolda olduklarını sanırlar. 

Zuhruf: 38 Nihayet bize geldiğinde, "Keşke benimle se-
nin aranda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı; sen ne 
kötü bir arkadaşmışsın sen!" der. 

 

Kur’an’ın mesajını önemsemeyenler mahkûm ediliyorlar. 
Yani kişinin hakikati görememesi için sadece yukarıdaki 
eleştirilen davranışı yapması bile yeterlidir. Kim Rahman’-
ın zikrine karşı kör davranırsa artık onun yoldaşı şeytan-
dır. Şeytanın yoldaşlık yaptığı bu kişiler yanlış yolda olduk-
larının da farkında olamazlar. İşte bu nokta önemlidir. Al-
lah bazı davranışlarımız sonucunda bizi körlüğe ve şeyta-
nın himayesine mahkûm ediyor. Bu körlük elbette kişi 
fark etmeden gerçekleşiyor. Şeytanlaşan bazı kişi ve grup-
lar, halkın çoğunu Allah’ın yolu diyerek batıl yollara sürük-
lüyorlar. Kur’an’ı Allah’ın tanımladığı gibi apaçık ve din a-
dına tüm detayları içerdiğini kabul etmeyenler, atalarının 
tanımladığı gibi kapalı ve ayetlerde din adına yeterince 
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detay olmadığına inanan kişiler aslında ayetlerin net me-
sajlarına kör ve sağır kalmış oluyorlar.  

Şeytan Yanlışı Doğru Gibi Gösterebilir! 

Nahl: 63 ALLAH'a andolsun ki senden önceki toplumlara 
da elçiler gönderdiğimizde şeytan işlerini onlara güzel 
gösterdi. Nitekim onların velisi (yakın arkadaşı) bugün o-
dur. Onlar acı bir azaba mahkûm olmuşlardır. 

 

Ayetteki ifadeler bizde hassasiyet uyandırmalı ve eleştiri-
len kişilerden olmadığımıza dair delilimiz güçlü olmalıdır. 
Yüce Allah bizi sürekli uyarıyor. Kur’an boyunca bu ve 
benzeri tüm ayetler, kaybedecek kişilerin arasında olma-
mamız için ipuçları veriyor. Yapmamız gereken şey ayet-
lerdeki uyarılar ve eleştiriler üzerinde yeterince mesai 
harcayıp doğru anlamı zihnimizde oturtmaya çalışmak ol-
malıdır.  

Hepimizin yolu ayetlerde işaret edilen gibi olmalıdır! 

Delil üzere olmanın önemi:  

Yusuf: 108 De ki, "Benim yolum şudur: Açık bir delille AL-
LAH'a çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de... ALLAH 
Yücedir, ben ortak koşan birisi değilim." 

Muhammed: 14 Rabbinden bir delil üzerinde bulunan, 
işlediği kötülükler kendisine güzel gözüken gibi olur mu? 
Onlar arzularına uymaktadırlar. 

 

Kur’an’ın birçok ayetinde, delilsiz inanan kişiler ağır bir şe-
kilde olumsuz olarak eleştirilir. Müslüman aklını kullanır 
ve inancını sağlam temellere oturtur. Allah katında geçerli 
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deliller üzere olan bir kişi ile geçersiz delilleri izleyenler el-
bette bir olmayacaktır.  

Allah’ın Ayetleri Delil Olarak Bize Yetiyor mu?  

Allah katında elçinin söylediği zannedilen sözlerin de delil 
olarak kullanılabileceğini zannedenler dinin ne demek ol-
duğunu maalesef tam olarak kavrayamamışlardır. Din; Al-
lah ve insanın ortaklaşa yaptıkları bir şey değildir ve bu 
basit gerçeği bile işlerine gelmediği için görmek isteme-
mişlerdir.  

Ayetler Hakkında Delilsiz Tartışmak Mühürlenme Sebep-
lerinden Biridir! 

Mümin: 35 ALLAH'ın ayetlerine karşı, hiçbir delile sahip 
olmadan tartışanlar hem ALLAH katında ve hem de ina-
nanlar katında büyük bir öfkeye muhataptır. ALLAH her 
kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. 

 

İnancımızın delillerine ne kadar sahibiz? Bu deliller ger-
çekten Allah katında muteber mi? Din hakkındaki bilgileri-
mizin doğruluğundan ne kadar eminiz? Sorular çoğaltıla-
bilir. Bu soruların cevapları için yeterli süremiz var ve a-
raştırma yapmak artık eskisi gibi zor değil. Dinine değer 
veren kişiler önemli soruların cevaplarına ulaşmak için ge-
rekli özveriyi göstereceklerdir.  

İşitme organlarının işe yaramayacağı yine ayetlerde belir-
tiliyor. Olan bitenden habersiz birinin hakikate tanık ol-
ması mümkün değildir. Düşünülmesi gereken, Allah’ın 
bunları hangi sebepten dolayı yaptığıdır. Ya biz de kavra-
yışı engellenen gruptan olursak? Dolayısıyla bu ve benzeri 



 

ayetler üzerinde her Müslüman uzun uzun düşünmeli ve 
dine yaklaşımımız içten ve delille olmalıdır. 

Din hakkında konuşulanların çoğu maalesef bir delile da
yanmıyor. Oysa din hakkında konuşurken tüm insanlar 
çok dikkatli olmalılar. Bu durumu, size 
bir dini konunun delilini sorarak siz de test edebilirsiniz. 
Bunu mutlaka deneyiniz. 

 

Araf: 51
kendilerini aldattı. Bugünleriyle karşılaşacaklarını unut
tukları ve ayetlerimizi reddettikleri için bugün biz de on
ları unuturuz!

 

Allah’ın sevgisinden daha değerli ne olabilir? Allah kibirli 
kişileri sevmiyor. Peki kalbinde kibir olanlar bu uyarıları 
dikkate alıp kendilerini düzeltecekler mi; yoksa şeytan gi
bi hatalarına kılıf uydurup yollarına devam mı edecekler? 
Dünya hayatı bizi ne kadar oyalıyor ve ahireti unutturu
yor? Bu soruların üzerinde samimi bir şekilde düşünmeli
yiz. 

 

 

 

Ayette önemli ve üzerinde dü
var! 
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Enam: 46 De: "Bir düşünün, ALLAH sizin işitme ve görme 
duyunuzu alıp belleğinizi kapasa, ALLAH'tan başka hangi 
ilah onları size geri verebilir?" Ayetleri NASIL AÇIKLADI-
ĞIMIZA ve buna rağmen nasıl da YÜZ ÇEVİRDİKLERİNE 
dikkat et! 

 

Ayette bahsedilen işitme ve görme duyularının kapatılma-
sına dair hassasiyeti olan kaç insan tanıdınız? Veya ayette 
sorulan soru hakkında… Ayette de açıklandığı üzere in-
sanların çoğu yüz çevirecek ve hassasiyetleri olmayacak-
tır. Bir anlığına düşünelim; Allah bizim belleğimizi bazı gü-
nahlarımız sebebiyle kapasa ve biz bunu fark edemesek…! 
Büyük günahları sürekli işleyenler tedirgin olmalıdır. 

Elbette Yüce Allah kullarına asla haksızlık yapmaz. Allah 
herhangi bir kuluna doğru yolu görmeyi veya doğru yol-
dan sapmayı takdir ediyorsa bu onun bunu hak etmesin-
den dolayıdır. Elçilerin birinci dereceden akrabalarının bi-
le bazı sebeplerden dolayı anlamalarına engel konulmuş, 
bu yüzden hakka tanık olamamış ve inkârcı olarak ölmüş-
lerdir. Zaten adil olan da budur. Sadece elçi yakını olmala-
rından dolayı iman etmeleri mümkün olsaydı bu durum 
elçi yakını olmayanlar için hiç de adil olmazdı. Yani başı-
mıza gelenler nedensiz değildir. 

Kötülük Yapıp Kibirlenenler Testi Kaybedecekler! 

Günah Kişiyi Kuşatırsa Ne Olur? 

Bakara: 81 Günah işleyip suçu kendisini kuşatan kimseler 
ateş halkıdır; orada sürekli kalırlar. 

Araf: 36 Büyüklük taslayarak ayetlerimizi yalanlayanlar i-
se ateş halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar. 
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Yunus: 27 Kötülük ve günah kazananlara ise kötülüğü-
nün aynısıyla karşılık verilir. Yüzlerini bir aşağılanma duy-
gusu kaplar. ALLAH'tan başka bir koruyucuları yoktur. 
Yüzleri sanki karanlık geceden bir parçayla bürünmüştür. 
Onlar ateş halkıdır; onlar orada ebedi kalacaklardır. 

Bazı Büyük Günahlar Yok Edilme Sebebidir! 

Enam: 6 Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi 
görmüyorlar mı? Sizi yerleştirmediğimiz bir biçimde on-
ları yeryüzüne yerleştirmiştik. Onları nimetlere boğmuş, 
ülkelerini ırmaklarla donatmıştık. Fakat günahlarından 
ötürü onları yok ettik ve onlardan sonra başka nesiller 
yetiştirdik. 

 

Büyük günahı işleyenler ayetlerin mesajını aslında önem-
semiyorlar. Her türlü günahı işleseler de kendilerini ateş 
halkı olarak görmek istemiyorlar. Oysa ayetlerin mesajı 
nettir ve görmek isteyenler için oldukça ağır bir tehdit i-
çermektedir. Elbette görmek istememek, sonucu değişti-
recek değildir.  

Kim ayetlerde eleştirilen davranışları sergilerse bildirilen 
sonuçlara katlanmak zorunda kalacaktır. Kişinin iman dai-
resi içinde kalması büyük günahlardan kaçınması ile ya-
kından ilişkilidir. Bu, oldukça hassas ve üzerinde düşünül-
mesi gereken bir durumun açıklamasıdır. Büyük günahları 
sürekli işlemenin sonuçları sanıldığı gibi basit değildir. Bu 
yüzden Kur’an sürekli bir biçimde büyük günahlardan ka-
çınan kişilerin hayatlarından örnekler verir. Ahirete ger-
çekten inanan kişiler benzer şekilde büyük günahlardan 
titizlikle kaçınmaya çalışacaklardır. Hesap vereceğimizin 
bilincinde olmak, sürekli yapıp ettiğimiz herşeyin kayde-
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dildiğini ve bunların bir gün önümüze konulacağına dair 
inancımızın tam olması davranışlarımızı etkileyip değişti-
recektir.  

Ayetlerde dikkatimizi çeken başka bir nokta ise, günahla-
rın kişiyi kuşatması ve dünyayı tercih etmesi sonucunda, 
bu davranışı sergileyen kişilerde ahirete yönelik hassasi-
yetin ve hakikati anlamaya yönelik algının kapanmasına 
yol açıyor olmasıdır. Yaşamları esnasında işledikleri gü-
nahları önemsemeden yaşayan kişiler bunun sonucunda 
bir ceza olarak algılarının kapanmasıyla yüzleşmek zorun-
da kalıyorlar. Gayet adil ve herkese eşit işliyor. Ne kadar 
çok günah işlenirse algı o kadar kapanıyor ve ne kadar çok 
iyilik yapılırsa algı o kadar açılıyor.  

Bu argüman, elçilerin mesajlarına halkın çoğununun ne-
den olumlu cevap vermediklerini de açıklamış oluyor. El-
çiler mesajı düzgün anlatamadıklarından değil, halklarının 
işitmeye layık olmamalarından dolayı ekseriyetle başarılı 
olamadılar. Elçilerin ölümünün ardından ve mesaj tahrif 
edildikten sonra halkları inandılar, fakat bu inanılan ve iz-
lenen mesaj yine ELÇİLERİN SAF MESAJLARI DEĞİLDİ.  
Çünkü halkın çoğu saf mesajı anlamaya layık değildir.  

Ahirete gerçekten inanmak erdemli olmayı gerektirir. Dik-
kat çekilen bu noktaya Müslümanlar hassasiyet göster-
seydi daha erdemli bir toplum ortaya çıkabilirdi. Kur’an’-
daki çoğunluğu eleştiren ayetler sadece elçilerin muha-
taplarını değil, insanların genelini eleştirmektedir. Bu e-
leştirilerden kurtulmak için ne Müslümanlar ne de diğer 
dini gruplar çaba gösteriyorlar.  

Dünya Hayatını Ahirete Tercih Etmenin Vahim Sonucu! 



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam  89 

Sadece Dünya’yı Tercih Edenlerin Durumu! 

Nahl: 107 Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih etti-
ler. İnkârcı topluluğu ALLAH doğru yola iletmez. 

Nahl: 108 İşte onlar, ALLAH'ın kalplerini, işitme ve görüş-
lerini mühürlediği kişilerdir. Onlar gafillerdir. 

İsra: 18 Kim bu geçici dünyayı isterse, orada istediğimize 
dilediğimiz kadar veririz. Ancak daha sonra onu, kınan-
mış ve kovulmuş olarak cehenneme mahkûm ederiz. 

Büyük Günahları Yüklenenlerin Sonu! 

Enam: 31 Kaybedenler, ALLAH ile karşılaşmayı yalanla-
yanlardır. O an (dünyanın sonu) kendilerini ansızın yaka-
layınca, günah yüklerini sırtlarında taşıyarak, "Oradaki 
hayatımızı boşa harcamamızdan ötürü vay halimize" di-
yecekler. Yüklendikleri şey ne de kötü! 

Enam: 32 Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence. Er-
demliler için ahiret yurdu daha hayırlı. Düşünmez misi-
niz? 

Bizden Öncekilere Ne Kadar Benziyoruz? 

Tevbe: 69 Tıpkı sizden öncekilere benziyorsunuz; sizden 
daha güçlüydüler, sizden daha çok mal ve çocuklara sa-
hiptiler. Kendilerine düşen paydan hoşlandılar, sizden 
öncekilerin kendi paylarından hoşlanmaları gibi siz de 
kendi payınızdan hoşlandınız. Kendilerini kaptıranlar gibi 
siz de kaptırdınız. Onlar, işleri dünya ve ahirette boşa 
çıkmış kimselerdir. Onlar, kaybedenlerdir. 

 

Bizden önceki insanlara benziyoruz. Onlar hangi günahları 
sebebiyle eleştirildiyse aynıları bugün de fazlasıyla mev-
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cuttur. Sadece ‘’dünyayı ahirete tercih etmemiz’’ bile ahi-
retimizi kaybetmek için yeterlidir. Kısa Dünya hayatına 
kendini kaptıranlar o gün kaybetti, bugün de bu sonuç 
değişmeyecektir. Geçici dünya hayatına kendimizi kaptır-
mamalı, dünyevi çıkarlar ve zevkler uğruna büyük günah-
lara bulaşmamalı ve Allah’ın rızasını herşeyden üstün tu-
tarak gözetmeliyiz. 

Ahireti önemsememek, kolayca görüleceği üzere ayetle-
rin ciddi eleştiri konusudur. Dünya hayatını tercih etmek 
ancak ahirete gerçekte inanmayan kişilerin yapabileceği 
bir şeydir. Sonuç olarak bu ağır test kişilerin ahirete iman-
ları ölçüsünde anlam kazanacak ve böylece davranışların 
değişmesine yol açacaktır.  

Kur’an’da oldukça fazla uyarı ayetleri vardır ve uyarıları 
dikkate alıp kendimizi düzeltmek elimizdedir. İradelerimi-
zi erdemli olma yönünde kullanmayıp günahlara ve kötü-
lüklere bulaşmamızın neticesi olan algımızın mühürlen-
mesine razı olmak zorunda kalacağız. Tüm bu yöndeki a-
yetler bizi düşündürmeli ve gerekli hassasiyeti temin et-
melidir.  

En Önemli Konu Erdemli Bir Hayat Sürmektir! 

Allah’ın emirlerine karşı gerekli hassasiyet içerisinde ol-
mamız oldukça önemlidir. Ayetler, ders almak isteyenler 
için gerekli uyarılarla doludur.  

 

İnanıp Erdemli Olan ile Olmayan Asla Bir Olmaz! 

Casiye: 21 Kötülükleri işleyen kimseler, dirildiklerinde ve 
ölümlerinde, kendilerini, inanıp erdemli davrananlarla 
bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! 
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Yaratılış Amacımıza Uygun Davranıyor muyuz? 

Casiye: 22 ALLAH gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı 
ki her can, kazandığının karşılığını haksızlığa uğramadan 
görsün. 

 

Bilincimiz bir noktadan sonra işe yaramıyor. Allah’ın em-
rettiği açık emirlere duyarsız kalanlar için, gerçeğe tanık 
olmak adeta imkânsızlaşıyor. Bu yönde oldukça fazla sayı-
da ayet var. Bizim yapmamız gereken Allah’ın algımızı ka-
pamaması için ne yapmamız gerektiğini bilmemizdir ve 
bunu da ancak Kur’an’dan öğrenebiliriz. Elçiler toplumla-
rına mesajlarla gittiklerinde pek hoş karşılanmadılar ve 
yalancılıkla itham edildiler. Pek az insan onların getirdik-
leri vahye tabi olabildi ve bunun sebepleri çok yönlüdür. 
Kitabımın erdemle alakalı bölümünde kısmen bu konuya 
değindim. 

Mekkeliler Kur’an’ı peygamberimizin uydurduğunu iddia 
ettiler: 

Yunus: 38 "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Doğru 
sözlüler iseniz, buna benzer bir sure getirin ve ALLAH'tan 
başka çağırabildiklerinizi çağırın."  

Hud: 13 "Onu (Kur’an'ı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: 
"Haydi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. ALLAH'-
tan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlülerse-
niz!"  

Hud: 35 "Bunu (bu aktarılan tarihsel tartışmayı) o uydur-
du" mu diyorlar? (Ey Muhammed) De ki: "Onu ben uy-
durmuş isem, suçumdan ben sorumlu olacağım ve sizin 
işlediğiniz suçlarla da benim bir ilişkim yok." 
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Mekkelilerin çoğu kendilerinden önce yaşamış diğer top-
lumlar gibi davranarak Kur’an’ın peygamberimiz tarafın-
dan uydurulduğunu söyleyip dikkate almadılar. Bu doğal 
bir sonuçtu. Çünkü Allah mesajını sadece layık olan kulla-
rına işittiriyor. Günümüzde ise halkımız Kur’an’a inandığı-
nı iddia ediyor ama yine ayetleri dikkate almıyor ve içinde 
ne yazdığını merak bile etmeden hayatlarını sürdürüyor-
lar. Bu normal midir? O dönemin inkârcıları Kur’an’ın Al-
lah’tan gelmiş olduğunu anlayamamış ve peygamberimizi 
yalancılıkla suçlamışlardı. Arapça ana dilleri de olsa sonuç 
değişmemişti. Bugün ise insanların çoğu hiç okumadığı 
halde Kur’an’ın Allah’tan geldiğine iman ettiğini söylüyor-
lar. Peki, bu kişilerin imanı gerçek mi? Allah bunu ortaya 
çıkarmaz mı? 

Mekkeliler Kur’an’ın Anlamına Dokunamadılar! 

Vakıa: 77 Bu, onurlu bir Kur’an'dır. 

Vakıa: 78 Korunan bir kitaptadır. 

Vakıa: 79 ONU ANCAK TEMİZLER KAVRAYABİLİR/TEMAS 
EDEBİLİR. 

Vakıa: 80 Evrenlerin Rabbinden indirilmiştir. 

Vakıa: 81 Siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 

Vakıa: 82 İnkâr etmeyi iş mi ediniyorsunuz? 

 

Vakıa suresi 79. ayeti yüzyıllar boyunca Kur’an’ın abdest-
siz okunmaması gerektiği ile alakalı olarak delil gösterildi. 
Oysa ayet aslında Kur’an ile iletişime/temasa geçip geçe-
meme durumundan bahsediyor.  
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Kur’an’ın ilk muhatapları olan Mekkeliler Kur’an’ı küçüm-
semiş ve ayetleri gereği gibi değerlendirememişlerdi. Bu-
nun ana sebebi, ahlaki temizliğe yeterince sahip olmama-
larıydı. Günümüzde de benzer ahlaki tavır içinde olanlar 
yine aynı sonuçla yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Bugün 
de yeterince ahlaklı olmayan kişiler var, bunlar Kur’an’ı 
gerektiği gibi dikkate almıyor veya dinin bir önemi yok-
muş gibi yaşıyorlar.  

Araç Olması Gereken Hayat, Amaç Haline Geliyor! 

Dünya, içinde kısa süreliğine kalacağımız bir konaktır. Bu 
test alanını iyi değerlendirenler için oldukça kazançlı bir 
yerdir. Fakat bunun tersi de söz konusudur. Hayatın ken-
disini araç değil amaç haline getirenler ve ahiretle alakalı 
hassasiyetini kaybedenler için kaybın oldukça büyük oldu-
ğu bir yere dönüşecektir. Allah’ a ve ahirete gereken ö-
nem ve hassasiyeti göstermeyenler ne kadar büyük bir 
testin içinde bulunduklarının bilincinde değillerdir.  

Allah’a Ne Kadar Önem Veriyoruz?  

Allah’ı Nasıl Unutuyorlar? 

Haşr: 19 ALLAH'ı unuttukları için O'nun da kendilerini 
kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar 
yoldan çıkmışlardır. 

 

Dünya üzerinde yaşayan insanların çok büyük çoğunluğu 
sanki uykuda gibiler. Din ve ahiret konusunda halkın ço-
ğunun bilgileri birtakım din adamlarının anlatılarına daya-
nıyor. Her toplum kendi din adamlarına güveniyor ve din 
adına öğrendiklerinin ne kadar sağlıklı olduklarına dair bil-
gileri de pek yoktur.  
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Allah en önemlidir. Hayatını şekillendirirken Allah’ı unu-
tan kişiler ayette belirtildiği üzere yoldan çıkmışlardır. E-
ğer Allah’ı unutursak, Allah bu seçimimizin neticesi olarak 
özellikle kendini bize unutturur.  

 

 

 

Mekkeli İnkârcıların Peygamberimizi Anlamaları 
Neden Mümkün Olmadı? 

 

Kur’an’ı Dinleyen Bazı Kişilerin Anlamasına Engel Konu-
luyor! 

Duyu Organlarımıza Koyulan Engel! 

İsra: 45 Kur’an okuduğun zaman, seninle ahirete inan-
mayanlar arasına görülmez bir engel yerleştiririz. 

İsra: 46 Ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine 
kabuklar, kulaklarına da ağırlık koyarız. RABBİNİ YALNIZ-
CA KUR’AN'DA ANDIĞIN ZAMAN NEFRETLE GERİYE DÖ-
NERLER. 

İsra: 47 Seni dinlerlerken nasıl işittiklerini ve kendi arala-
rında konuşurlarken zalimlerin, "Siz sadece büyülenmiş 
bir adamı izliyorsunuz" dediklerini iyi biliyoruz. 

 

Elçilerin muhatapları tarafından anlaşılamamasının ana 
nedeni, işittiklerinde mesajın mükemmelliğini algılayacak 
kavrama yeteneklerinin ellerinden alınmasıydı. Aynı ayet-
leri işitiyorlar ama bu onlarda iman etmeleri için gerekli 
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olan ikna sürecini başlatmıyordu. İman eden kişiler için 
ise durum bundan farklıydı. İman edenlerin hayranlığını 
arttıran ayetler onların inkarını arttırıyordu. Bundan dola-
yı ‘’siz büyülenmiş bir adamı izliyorsunuz’’ kabilinden söz-
ler söylediler. Yani Müslümanları beyni yıkanmış kişiler o-
larak gördüler. 

Allah birtakım sebeplerden dolayı bazı kişilere elçinin ge-
tirdiği mesajı işittirmedi. Günümüzde de benzer sebeple-
re sahip olan kişiler yine aynı sonuçla karşılaşacak ve Kur’-
an’ın mesajını ya işitemeyecek ya da yanlış anlayacaktır. 
Bu algı kapanmasına neden olan sebepler Kur’an’ın içine 
serpiştirilmiş durumdadır ki kitabımın ana konusu da bu-
dur.  

O günün inkârcıları Peygamberimizi dinlediler lakin bu, 
onların iman etmeleri için yeterli olmadı. Ayetleri dinle-
dikten sonra, peygamberimizi etkileyici sözler söyleyerek 
insanları kandıran biri olarak tanımlamaları yeni bir şey 
değildi ve birçok elçi benzer cümlelerle karşılanmışlardı. 
Peki günümüzde yaşayan insanların çoğunluğu o gün ya-
şasaydı tavırları o günün inkarcılarından farklı mı olurdu? 
Kanaatime göre farklı olmazdı ve bu soru bizi konu üze-
rinde düşündürmelidir.  

Elçileri ciddi tepkiler ve kuşkular eşliğinde karşılayan kişi-
lerin çocukları veya torunları, adeta tapılacak kadar sevi-
len konuma koyuluyorlar. Bunun nedeni aslında elçinin 
mesajında sapma unsuru bulunmasıdır. Aslında elçileri iz-
lediğini iddia eden hiçbir dini grup dini saf haliyle izlemi-
yor ve gelen ilahi mesaja ancak din adamları tarafından 
tahrif edilip saptırıldıktan sonra inanıyorlar. Çoğunluğun 
‘yeni dine’ inanma süreci böylece gerçekleşiyor.  



 

Sorulması gereken so
mesaja sadık mı kaldılar; yoksa tahrif mi ettiler? Tahrif et
tilerse hangi yönüyle tahrif ettiler? Sorunun cevabını tah
min etmek zor değil…

Dine yaklaşım bozuklukları aslında bir sonuçtur. Kişinin di
ni doğru kavraması Al
olması gereklidir. Allah düşünmemiz için bir örnek veri
yor.

 

Hangisi Öncelikli: Dünya Hayatı mı, Ahiret Hayatı mı?

Araf: 176
DİK. Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin ardına t
dı. Onun durumu, üstüne varsan da bıraksan da dili dı
şarda soluyan huysuz bir köpeğin durumuna benzer. A
yetlerimizi yalanlayan toplulukların durumu işte böyle
dir. Bu olayı aktar, olur ki düşünürler.

 

Allah’ın hidayetimizi dilemesi için, ahlaki yet
olmamız gerekiyor. Takvalı olmak, ayetlerin mesajını kav
ramanın ön şartıdır. Heveslerinin ardına takılanların Allah
’ın mesajına yeterince ilgi göstermemesinin veya kast edi
len manayı anlayamamasının gerisinde bu neden yatıyor. 
Yani Allah’
da Allah’ı razı edecek unsurlar bulunmalı. Allah sevmediği 
davranışları sergileyen kişilere neden hidayet etsin? 
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Allah İnsanların Algılarına Neden Müdahele 
Ediyor? 

 

YÜCE ALLAH’ın insanların algısına müdahale ettiğine dair 
Kur’an’da net işaretler var. Bunun nasıl olduğunu belki 
tam olarak kavrayamayabiliriz ama Kur’an ayetleri bu ger-
çeği açık bir şekilde vurguluyor.   

Dinliyor Ama Anlamıyorlar! 

Muhammed: 16 Onlardan bazıları var ki SENİ DİNLER-
LER. Fakat senin yanından çıkınca, kendilerine bilgi veril-
miş olanlara, "Bu, demin ne söyledi?" diye sorarlar. İşte 
bunlar, ALLAH'ın kalplerini damgaladığı kimselerdir ve 
onlar heveslerinin ardına düşmüşlerdir. 

Furkan: 44 Onların çoğunun gerçekten işittiklerini yahut 
anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece çiftlik hayvan-
ları gibidir; hayır, yolca daha da sapıktırlar. 

 

Peygamberimizin yaşadığı dönemde ayetleri işittiği halde 
anlamayan kişiler vardı. İşitiyor ama Kur’an’ı Müslüman 
gibi takdir edemiyorlardı. Muhammed (as) getirdiği mesaj 
ile Müslümanların desteğini kazanırken, inkârcıların nef-
retine ve saldırısına muhatap oluyordu. Aradaki yaklaşım 
ve tavır farkının sebepleri nelerdi? Bu sorunun cevabı Ku-
r’an’ın içerisindeki muhtelif ayetlere serpiştirilmiş durum-
dadır. 

Bazı Günahları Sebebiyle Anlamalarına Engel Konuluyor! 

Bazı Günahları İşlemek Algımızın Kapanma Sebebidir! 

Maide: 49 Aralarında ALLAH'ın indirdiği ile hüküm ver-
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melisin. Onların keyfine uyma. ALLAH'ın sana indirdikle-
rinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirir-
lerse, demek ki ALLAH BAZI GÜNAHLARI YÜZÜNDEN on-
ları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yol-
dan çıkmıştır. 

Bazı Yalanların Acı Sonuçları! 

Bakara: 10 Kalplerinde hastalık var. ALLAH da hastalıkla-
rını arttırır. Yalanları yüzünden acı bir azabı hak ederler. 

Elleriyle İşlediklerinden Dolayı Allah Saptırıyor! 

Nisa: 88 Size ne oluyor da ikiyüzlüler hakkında iki gruba 
ayrılıyorsunuz? İşlediklerinden ötürü ALLAH onları başa-
şağı çevirdi. ALLAH'ın saptırdığını siz mi doğru yola ulaş-
tırmak istiyorsunuz? ALLAH'ın saptırdığı kimseye sen hiç-
bir yol bulamazsın. 

Çabamız Gerçeği Görmelerine Yetmez! 

Nahl: 37 Doğruyu bulmaları için ne kadar uğraşsan da, 
ALLAH saptırdığını doğruya ulaştırmaz. Onların bir yar-
dımcısı da olmaz. 

Sonuç: Günahlar Dolayısıyla Kalpler Mühürlenir! 

Araf: 100 Önceki nesillerin yerine yeryüzüne varis olanla-
ra belli olmadı mı ki, eğer dilesek onları da GÜNAHLARIY-
LA CEZALANDIRARAK KALPLERİNİ MÜHÜRLERİZ DE İŞİTE-
MEZLER. 

 

Elçilerin muhatapları yaptıkları olumsuz fiiller neticesinde 
hidayete tanık olmaya hak kazanamıyorlardı.  

Ayetlerin mesajını özetleyelim: 
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 Peygamberimizi dinliyor fakat mesajı algılayamıyorlar. 
Muhammed:16 

 Anlayamamalarının nedeni, Allah’ın onların anlayışına 
engel koymasıdır. Muhammed:16 

 Engel konulmasının nedeni hevalarının ardına düşme-
leridir. Muhammed:16 

 Peygamberimizi dinleyenlerin çoğu gerçekte işitmiyor 
ve kavrayamıyor. Furkan:44 

 Allah bazı günahları cezasız bırakmıyor ve mesajı işit-
melerine bu günahlar engel oluyor! Maide:49 

 Elleriyle işledikleri nedeniyle bunlar başlarına geliyor. 
Nisa:88 

 Sapmayı hak eden birine kimse hakikati gösteremez. 
Nahl:37 

 Günahları işleyenler algılarının mühürlenmesini sonuç 
olarak her zaman hak edebilirler. Araf:100   

Aynı tavırlar/vasıflar kimde olursa olsun sonuç günümüz-
de de aynı olacaktır. Kur’an’daki birçok ayet insanların ço-
ğunun yoldan çıktığını açıklıyor. Sadece bu haber bile 
Müslümanları düşündürmeye ve kendine çeki düzen ver-
meye yetmelidir.  

Lakin ne bu uyarı, ne de çoğunluğu eleştiren diğer ayetler 
gereği gibi düşünülmüyor. Çoğunluk övünç kaynağı haline 
getiriliyor ve bir fikir ne kadar kalabalık bir topluluk tara-
fından savunulursa o kadar taraftar bulur hale geliyor. Ki-
şilerin inancını belirleyen şey deliller değil, kalabalıklar o-
luyor.  

Ayetlerin işaret ettiği tavır farkı, eleştirilen kişilerin heves-
lerine yani arzularına kendini kaptırmış ve bazı günahlara 
kendilerini bulaştırmış olmalarından kaynaklanıyor. Böyle 
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kişilerde aşağıda Kur’an’dan alıntı yaparak örneklerini 
verdiğim bazı vasıflardan biri veya birkaçı sürekli olarak 
bulunuyordu:  

Ayetlerin İçinden Alıntı Yaparak Derlediğim Olumsuz 
Davranışlara Dair Bazı Örnekler!  

Onlar yoksulu gözetmez, yetimi iter kakar ve mirasını hak-
sızca yer, güçsüze eziyet eder, gıybet eder, iftira atar, de-
dikodu yapar, cimrilik yapar, tefecilik yaparak insanları sö-
mürür, malı sürekli yığar, (tapuları) çoğaltmak için yırtınır 
durur, kibirlidir, nankördür, saldırgandır, baskıcıdır, gad-
dardır, gereksiz kin ve nefret duyar, emanete hıyanet e-
der, sözünde durmaz, hayâsızdır, iffetsizdir, rüşvet alır, 
halkı sömürür, insanlara değer vermez, ana babasına kötü 
davranır, yalancıdır, din üzerinden menfaat sağlar, gerçe-
ği gizler, kötülüklere seyirci kalır veya kendisi de yapar, 
büyük günahları işler ve pişman olup bırakmaz, halka iyi-
liği yapın der ama kendini unutur, koyun gibi birilerini iz-
ler ama kendi düşünmez ve araştırmaz, akletmez, cahil-
dir, Allah’a gereken değeri ve önemi vermez ama başka-
larına verir…  

İnkârcıların nice davranışları ayetler tarafından sert bir 
dille eleştirilir. Allah ayetlerini ahlaken kendini düzeltme-
ye çalışan kimselere yol göstermek için gönderdi. Bundan 
dolayı, ahlaken kötü kimselerin Allah’ın ayetlerini işitmesi 
mümkün olmayacaktır.  

Samimi olarak Allah’a saygı ve sevgi duyanlar, dünyada ve 
ahirette O’nun değerli rızasını kazanmak ve bu zor testi 
geçmek için gereken davranışları sergileyeceklerdir. 

Geride Kalanlardan Olmak Algının Kapanma Nedenidir! 
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Tevbe: 86 "ALLAH'a inanın, elçisiyle birlikte cihad edin" 
diye bir sure indiği zaman, onların güçlü ve varlıklı olan-
ları bile senden izin istediler ve "Bizi bırak oturanlarla be-
raber olalım" dediler. 

Tevde: 87 Geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. 
Sonunda kalpleri mühürlendi. Bundan ötürü anlayamaz-
lar. 

Kalbinde Hastalık Olanların Sonu! 

Tevbe: 125 Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince..On-
ların da kötülüklerine kötülük katmıştır ve onlar kafirler 
olarak ölürler. 

 

Tevbe suresinde bu konu oldukça detaylı bir şekilde işle-
nir. Savaştan korkup müminleri desteklemeyenlerin kalp-
leri bu yaptıkları nedeniyle mühürlenip, geride kalanlar-
dan olmanın bedelini imanlarıyla ödediler. Bu durum, kişi-
liklerinde olan hastalıklı davranışların bir neticesiydi. El-
bette o kişiler bu yaptıklarından dolayı algılarının kapana-
bileceğini tahmin edemezlerdi. Lakin Allah mevcut tavırla-
rına bir cevap olarak böyle bir ceza ile karşılık veriyordu. 
İman eden her Müslümanın dikkat etmesi gereken husus-
tur bu. Bazı günahlarımızdan dolayı bize böyle bir ceza ve-
rilirse halimiz nice olur?  

İnandıktan Sonra Bile İnkâr Mümkündür! 

Münafikun: 3 Çünkü onlar inandıktan sonra inkâr ettiler; 
bu yüzden kalpleri mühürlendi; onlar anlamazlar. 
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İnandıktan sonra inkârcı gibi yaşayanlar hakikate tanık ol-
ma onurunu kaybederler. Bir insanın hidayeti hak etmesi 
için büyük günahlardan kaçınması gerektiği, ayetler tara-
fından bu yüzden sürekli hatırlatılır. Ayetlere gerçek i-
man, bu tür uyarılara ne kadar hassas olduğumuzla direkt 
olarak ilgilidir. 

Peki, bu uyarılar Müslümanlar tarafından dikkate alındı 
mı? 

Kur’an’da Allah’ın mesajını anlamak için bazı ön şartlar 
(erdemli olmak gibi) olduğunu görüyoruz. Kişi AKLINI ER-
DEMLİ OLMA YÖNÜNDE KULLANMADIĞINDA, bunun so-
nucu olarak kendi aklı hidayeti bulma yönünde işe yara-
mayacaktır. Hakikat ona çirkin gözükebilecek ve kendini 
doğru yol üzerinde sanacaktır. Oldukça fazla ayette Allah-
’ın algımıza hükmettiğine dair ipuçlarını görüyoruz. Aklı-
mızı erdemli olma noktasında kullanmamız gerektiğini gö-
rüp, kendimizi hakikati görme noktasında bir körlüğe 
mahkûm etmemeliyiz. Yani var olan irademizi erdemli bir 
insan olma yönünde kullanmamız gerekiyor. Erdemli bir 
yaşam sürmeyen kişilerde hidayet oluş(a)mayacaktır. Ve 
erdemli olmanın ne demek olduğunu (yukarıda örnekleri 
verdiğim şeylerin yanlış olduğunu veya neyin doğru oldu-
ğunu) yaklaşık olarak doğuştan biliyoruz. 

İşittiği halde ayetleri anlamayanlar şimdi de var!  

Kur’an indiği dönemde birçok müşrik Kur’an’daki muhte-
şem ayetleri fark edemedi. Aynı ayeti işittiler ama mü-
minlerden farklı tepkiler verdiler. Allah müminlere mesa-
jını işittiriyor, Kur’an’ın muhteşemliğini fark ettiriyor, ama 
müşrikleri de anlayışsızlığa mahkûm ediyordu. Bunun ne-
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denleri üzerinde her akıllı insanın dikkatle düşünmesi ge-
rekir. 

Yanlış tavırlar, algımızın kapanıp körleşmemize neden o-
luyor! Kur’an ayetlerini okurken veya dinlerken kimin me-
sajını okuyup dinlediğimizi dikkate alarak gereken önem 
ve hassasiyeti göstermeli, yüksek bir dikkatle anlamaya 
çalışmalıyız. Allah’ın ayetlerine karşı olumsuz tavır takın-
manın basit bir mesele olmadığını da görmeliyiz! 

 

Ayetlerden Yüz Çevirmenin Bedeli Ağırdır! 

Kehf: 57 Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, 
yaptıklarını unutarak ondan yüz çevirenden daha zalim 
kim olabilir? Kalplerine, onu (Kur’an'ı) anlamalarına en-
gel olacak bir örtü, kulaklarına da bir ağırlık koymuşuz-
dur. Onları hidayete ne kadar çağırırsan çağır, onlar asla 
doğruyu bulamaz. 

Dünya’da Mutlu Olmamız Mesajı Dinlememize Bağlı! 

Taha: 124 "Kim mesajımdan yüz çevirirse sıkıntılarla dolu 
bir hayata mahkûm olur. Diriliş günü de onu kör olarak 
meydana çıkarırız." 

 

Allah’a teslim olmak dünya ve ahirette mutluluğu garan-
tilemenin tek yoludur. Tüm evrenin tek sahibi olan Yüce 
Allah’ı razı etmeyen biri, ne kadar mutlu ve huzurlu kala-
bilir? Dünya yaşamımızda bize etki yapabilecek tüm şey-
ler Allah’ın kontrolü altındadır. Taha 124. ayetin üzerinde 
dikkatle düşünülmesi gereken bir mesajı var.   
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Yaptıklarını unutma… Yapıp ettiklerimiz, işittiğimiz ger-
çeklere karşı vereceğimiz tepkilerde belirleyici olacaktır. 
Allah’ın ayetlerini işittiğimizde vereceğimiz tepkiler olduk-
ça önemlidir. Allah’ın ayetlerine yüz çeviren biri o ayetleri 
elbette kavramayı hak etmeyecektir. Günümüzde ayetler-
den yüz çevirmenin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili, her Müslü-
manın detaylı olarak düşünmesi gerekmez mi?  

Bilincimiz Allah’ın Kontrolü Dışına Çıkabilir mi?  

Yüce Allah evrendeki tüm atomları kontrol altında tuttuğu 
gibi, zihnimizi de her an kontrol ediyor.  

Yunus: 61 Ne durumda bulunursanız bulunun, Kur’an'-
dan ne okursanız okuyun, hangi işi yaparsanız yapın, siz 
onlarla uğraşırken biz mutlaka size tanık oluruz. Gökler-
de ve yerde bulunan bir atom ağırlığı bile RABBİNİN 
KONTROLÜNÜN DIŞINA ÇIKAMAZ. Atomdan da küçük ol-
sun büyük olsun, her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır. 

 

Allah, kişilerin layık olma durumuna göre algısını açıyor 
veya kapatıyor. Allah sapmayı hak eden kişinin algısına 
her zaman engel koyabiliyor. Eğer Kur’an’ı anlamaya layık 
değilsek, Allah Kur’an ile aramıza bir şekilde engel koyu-
yor ve zihnimiz Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde kavra-
yamıyor. Bu, aynı zamanda her türlü dini grubun her tür-
den inanca samimi bir şekilde nasıl inanabildiklerini de bir 
ölçüde açıklıyor.  Sahte ‘’Dindarlar’’ layık oldukları inanç 
içerisinde kendilerini inandırarak kalıyorlar. Bundan dola-
yı Kur’an’da oldukça fazla ayette, çoğunluğun yanlış yolda 
olduğu ama FARKINDA OLMADIKLARI belirtiliyor.  
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Allah’ın Dilemesi İçin O’nu Razı Etmeliyiz! 

İnsan: 30 ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz. ALLAH 
Bilendir, Bilgedir. 

İnsan: 31 O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. 
Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır. 

 

İradelerimiz Allah’ın iradesinin altında çalışır. Yani tama-
miyle bağımsız değildir. Ne kadar erdemimiz varsa, bu o 
kadar doğru anlayış sahibi olmamıza neden oluyor. Bize 
düşen, Allah’ın bize yolunu göstermesi için davranışları-
mızı O’nun razı olacağı gibi yapmaya çalışmaktır.  

Kur’an herhangi bir kitap değildir. Doğru yolu gösterme-
nin yanında test eden de bir kitaptır. Kalbinde maraz olan 
ve Allah’a yeterince saygı ve sevgi göstermeyenleri ayıkla-
ma aracıdır. Allah’ın dilemesi için öncelikle bunu hak et-
memiz gerekiyor. Yüce Allah kimseye torpil yapmaz ve tu-
tarlı davranır.  

Kur’an Müminlere mucize, onlara ise efsane geliyor!  

Enam: 25 Onların bir kısmı seni dinler. Fakat, kalpleri ü-
zerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da 
ağırlık koyarız. Her bir ayeti/mucizeyi görseler de ona i-
nanmazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tar-
tışır ve inkârcılar, "Bu ancak bir efsanedir" der. 

Sonuç Değişmez! 

Enam: 35 Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bilesin ki, 
yerin içine bir delik açmaya ya da göğe merdiven daya-
maya gücün yetse de bir mucize ortaya koysan yine kâr 
etmez… ALLAH dileseydi onları doğru yola toplardı. Öy-



 

leyse cahillerden olma.

 

Kur’an’ı işiten sahabeler Kur’an’ın Allah’tan geldiğini anla
mışlardı. Onlar hayatları pah
ve yerlerinden yurtlarından edilmelerine rağmen bunu 
yaptılar. Üzerlerine defalarca ordular geldi ama yılmadı
lar. Bu hakikate tanık olma durumu sadece zeki olmala
rından değil, temiz ahlaklı ve erdemli olmalarından kay
naklan

Çoğunluk ise mesaja tanık olamıyordu. Ayetler açık bir şe
kilde, dinledikleri halde anlamamalarının sebeplerini açık
lıyor. Çünkü Allah, layık olmadıkları için algılarını kapatı
yor. Ama bu algı kapaması elbette sebepsiz değildi 
sebepleri ayetlerde detaylı olarak görüyoruz. İnsanlara 
zulmeden, her türlü haksızlığı hem yapan hem de yapana 
karşı sessiz kalan kişiler, Allah’a teslim olmuş bir kul olma
yı hak etmiyorlardı. 

Tüm bu ayetlerden gerekli dersleri çıkarmamız ve kendi
mizi ölçüsü verilen kriterlere göre değiştirmemiz gereki
yor. Eleştiriye konu olan kişilere kendini benzetenler, a
yetlerdeki uyarılara kulak asmamış ve kendilerini konum 
olarak değerini düşürenlerin konumuna indirmiş olurlar. 
Allah katında değersiz kişile
kabullenebileceği bir şey olmadığı için, gereken dersleri 
ayetlerden çıkaracak ve Allah’ın razı olmayacağı davra
nışlardan uzak duracaklardır. 
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Kur’an’dan Bazı Eleştiri Örnekleri 

 

Kur’an’a Göre İnsanlar Kendini Bile İlah Edinebilir! 

Casiye: 23 Egosunu/hevasını ilah edinen kimseye dikkat 
ettin mi? Nitekim ALLAH onu bilerek saptırmış, işitme 
duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde 
koymuştur. ALLAH'tan başka kim onu doğruya iletebilir? 
Öğüt almaz mısınız? 

Furkan: 43 Egosunu ilah edinen kişiyi gördün mü? Sen mi 
ona avukatlık edeceksin? 

 

Allah’ın emirlerini dinleyen ve uygulayan kişiler O’nun ku-
lu olmuş olurlar. Arzularının esiri olarak sürekli büyük gü-
nahları işleyen kişiler ise kendilerini ilah edinmiş olurlar. 
Allah’ın razı olmadığı şahsi arzu ve isteklerini hayat biçimi 
edinen kişiler bu yolla kendilerine tapınmış olurlar. Allah 
böyle kişilerin hakikate tanık olamayacaklarını söylüyor. 
Tapınmak için illa put, kişi, kutsal nesneye gerek yoktur. 
Yani kişi kendine de tapınabilir. Allah uyarıyor, öğüt almak 
veya almamak elimizdedir. Öğüt almayıp Allah’ın emirleri-
ni dikkate almayanlar, hesap gününde bunun sonucuna 
katlanacaklardır. 

Öksüze kötü davranmak ve yoksulu doyurmamak dini 
yalanlamaktır! 

Maun: 1 Dini yalanlayanı gördün mü? 

Maun: 2 İşte, öksüze kötü davranan odur. 

Maun: 3 Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz. 
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Maun: 4 Yazıklar olsun o namaz kılanlara,  

Maun: 5 Onlar ki namazlarından tümüyle habersizdirler. 

Maun: 6 Onlar ki gösteriş yaparlar. 

Maun: 7 Ve yardımı da engellerler.  

 

Ayetlerdeki Eleştiriler Bizde Var mı? 

Kur’an’ın son sıralarındaki kısa sureleri inceleyerek, Mek-
ke müşriklerinin Kur’an’ı neden anlamadıklarına kolayca 
tanık olabiliriz. Konuyu uzatmamak için sadece birkaç su-
reden alıntı yaptım. Maun suresinde yapılan fiilleri bugün 
de yapan kişiler dini yalanlamış olurlar. Sadece dilleriyle 
şehadet getirmeleri onları Müslüman yapmaz ve kurtara-
maz. Allah kötü davranışlarından dolayı onlara hidayet et-
mez ve davranışlarıyla dini yalanlayan herkesin algılarını 
bugün de kapatabilir. Şehadetin gereği olan tüm sahte i-
lahları (ilahın ne demek olduğunu bilmek önemli) reddet-
mek kişileri Müslüman yapar.  

Öksüze sürekli kötü davranan biri nasıl Müslüman olabi-
lir? Yoksulu doyurmaya çalışmamak ve duyarsız kalmak 
da Müslümanın yapabileceği bir şey midir? Ayette eleşti-
rilen ibadetten gafil olma durumu bugün de geçerli değil 
midir? Ne dediğinin farkında olmadan kılınan namazların, 
şeklen doğru olsa da içerik yönünden isteneni vermediği 
açıktır. Ayetlerde eleştirilen kişilere dönüşen çok sayıda 
‘’Müslüman’’ var. Oysa Kur’an’a baktığımızda Müslümanı 
Müslüman yapan şeyin onların davranışları olduğunu gö-
rüyoruz. Sadece söylemle değil, eylemlerimizle birlikte 
Müslüman olabiliriz. Eylemleri kötü olan ve kendini dü-
zeltmeyen biri cennete gideceğini sanarak sadece kendini 
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kandırır. Ayetleri önce kendimize okumalı ve varsa bildiği-
miz hatalı yönlerimizi düzeltmeliyiz. Günahlarımız için de 
gönülden bağışlanma dilemeliyiz. Kur’an yaptığımız hata-
ları bize hatırlatıp kendimize çeki düzen vermemiz için in-
dirildi.  

Yazıklar Olsun Her Dedikoducu ve İftiracıya! 

Hümeze: 1 Yazıklar olsun her dedikoducuya ve iftiracıya. 

Malı Biriktirenlere Ciddi Uyarı! 

Hümeze: 2 Ki o para/mal biriktirir ve onu sayar durur. 

Hümeze: 3 Sanki parası/malı onu ölümsüz yapacakmış 
gibi. 

Tüm Mesailerini Dünyevi Çıkarlar İçin Ayıranlar! 

Tekasür: 1 Çoğaltma yarışı sizi alabildiğine meşgul etti;  

Tekasür: 2 Mezarlara varıncaya (ölünceye) kadar... 

 

Çoğaltma uğraşıları bizi ne kadar meşgul ediyor? 

Bugün de malını sayıp duran, dedikodu yapıp iftira atan, 
muhtaçları gözetmek yerine mal yığmaktan haz alan ol-
dukça fazla sayıda insan var. Malını sayıp övünüp duru-
yorlar ve biriktirmeyi hayat biçimi edinmişler. Tapularına, 
banka hesaplarına bakınca zevk alıyorlar. Hayatlarının a-
macı mal mülk olmuş ve ne için yaratılmış olduklarını u-
nutmuşlar. Allah bu tavrı eleştiriyor ama bu onların umu-
runda değil. İyilikte değil, biriktirmekte yarışıyorlar. Ayet-
lerden habersiz bir şekilde malını mülkünü çoğaltmaya ve 
belki sadece küçük bir kısmıyla hayır yapmaya devam edi-
yorlar, o da yılda bir defa. Sanki yılın başka zamanı muh-
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taçlar muhtaç değilmiş gibi onların varlığından habersiz 
yaşıyorlar.  

Veriyor Ama Yeterli Değil! 

Necm: 33 Gördün mü o yüz çevireni? 

Necm: 34 Ender olarak ve pek az verdi. 

Malının bir kısmından vermesi gerektiğini emreden Allah’ı 
dinlemiyor, sadece yılda bir defa mezheplerin belirlediği 
miktara (o da türlü taklalar atarak ve 1/40) ve zamana 
(Ramazan ayı) uyuyor.  Allah’ın cimrileri sevmediğini unu-
tuyor ve görmek istemiyor. Allah bu karakterdeki insan-
lara hidayet eder mi, sever mi diye düşünmüyor…! Adı 
‘’Müslüman’’ olan ama davranışları zalim gibi olanlar far-
kında olmadan Allah’ın düşmanı gibi yaşıyorlar. Fakat bu-
nu da önemsemiyor ve hatta bazıları gurur duyuyorlar. 
Hava atıyor, lüks ve safahat içinde yaşıyorlar. Ezilenlerin 
yanında olmamanın bedelini, sahip olduğu en değerli şey-
den; kendi kişiliğinden kaybederek ödüyorlar.   

Nalıncı Keseri Gibi Hep Kendine Yontanlar! 

Mutaffifin: 1 Yazıklar olsun kandıranlara. 

Mutaffifin: 2 Halktan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uy-
gularlar. 

Mutaffifin: 3 Verdikleri zaman ise ölçüyü ve tartıyı eksik 
tutarlar. 

Mutaffifin: 4 Onlar hiç dirileceklerini sanmazlar mı? 

 

Kandırıp aldatanlar bugün de yok mu? Elbette oldukça 
fazla var. Halktan bir şey aldığında kılı kırk yarar ama ken-
di verirken ölçüyü eksik tutar, bencildir ve sadece kendi 
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menfaatini düşünür. Bu kişiler günümüzde de bolca var. 
Tutarlı davranmazlar, yani kendi menfaatine olunca farklı, 
başkasına olunca farklı davranırlar.  

Bu ayetlerin konusu olan kişilik örnekleri kendi toplumu-
muzda da yok mu? Sadece Mekkeliler mi böyleydi? Ne-
den Kur’an’ın günümüz muhatapları ayetlerin mesajını 
üstüne alınıp kendine çeki düzen vermeye çalışmıyor? 
Dünya hayatının peşin olması ve bunun kendilerine daha 
cazip geliyor olmasından kaynaklanıyor olmasın? 

Günümüz Müslümanları Malı ve Parayı Daha mı Az 
Seviyor? 

Fecr: 17 Hayır! Doğrusu siz öksüze cömert davranmıyor-
sunuz? 

Fecr: 18 Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsu-
nuz. 

Fecr: 19 Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. 

Fecr: 20 Parayı/malı da çok fazla seviyorsunuz. 

Fecr: 21 Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman, 

Fecr: 22 Rabbin, dizi dizi meleklerle birlikte geldiği za-
man, 

Fecr: 23 Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün 
insan anlayacaktır. Artık anlamanın kendisine ne yararı 
var ki! 

Fecr: 24 "KEŞKE bu hayatım için önceden bir şeyler yap-
saydım" der. 

Fecr: 25 O gün, O'nun cezası gibi bir cezayı kimse vere-
mez. 
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İnfak Etmek Önemli Bir Test Aracıdır! 

Bu ayetler hayırda/iyilikte değil, biriktirmekte yarışan in-
sanları sarsmalıdır. Dikkat edilirse Kur’an boyunca özellik-
le infak konusuna ayrı bir önem veriliyor. İnfakın, gerçek 
kişiliğimizi ortaya çıkaracak en önemli test araçlarından 
biri olduğunu görmeliyiz. Geçici dünya yaşamında Allah’ın 
kendi lütfundan verip bizi nöbetçi kıldığı malları ihtiyaç 
sahiplerine ne oranda veriyoruz?! Çevremizdeki ihtiyaç 
sahiplerini ve borçluları yeterince gözetiyor muyuz? Yoksa 
malı fazla sevip ve gereğinden fazla sahiplenip biriktirme-
yi amaç haline getirip testi kayıp mı ediyoruz? Allah’ın rı-
zası bizim için ne kadar değerli ve bu rızayı kazanmak için 
ne yapıyoruz? Bunlar, üzerinde ciddi düşünmemiz gere-
ken sorulardır. Zihnimizin bu soruları kolayca savuşturma-
sına izin vermemeliyiz. 

Uyarılmaları bir fayda sağlamayacak kişiler de ayetlerde 
vurgulanıyor. Para veya mal bugün daha mı az seviliyor? 
Mirası bugün daha düzgün mü paylaştırıyorlar? Aynı hata-
ları bugün de yapan kişiler benzer bir sonuçla yine karşıla-
şacaklardır. Ayetleri önemsemeyen ve uygulamaya yanaş-
mayanlar, keşke kelimesini bolca kullanacağa benziyor. 
Keşke dememek için ne yapmamızın gerektiği Kur’an ta-
rafından bize bildirilmiştir. Ayetlerin eleştirdiği tavırlara 
sahip olmayan kişilere ne mutlu.  

Hayatlarını Boşa Harcayanların Durumu! 

Enam: 31 Kaybedenler, ALLAH ile karşılaşmayı yalanla-
yanlardır. O an (dünyanın sonu) kendilerini ansızın yaka-
layınca, günah yüklerini sırtlarında taşıyarak, "Oradaki 
hayatımızı boşa harcamamızdan ötürü vay halimize" di-
yecekler. Yüklendikleri şey ne de kötü! 
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Enam: 32 Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence. Er-
demliler için ahiret yurdu daha hayırlı. Düşünmez misi-
niz? 

 

Çok Eleştirilen Konulardan Biri: Dünyevileşmek! 

Dünya hayatı bir oyun ve eğlence gibidir deniliyor ve dü-
şünmez misiniz diye ayet sonlanıyor. Gereği gibi düşünen-
ler bu geçici yaşama kendini kaptırmayacak ve ebedi olan 
ahiret yurdu için gerekenleri yapacaktır. Dünya’da ne ka-
dar çok kazanırsak kazanalım geçicidir ve kısadır. 
Kazandıklarımızın tamamını burada bırakıp ahirete göçe-
ceğiz, aynen bizden öncekiler gibi. Kim bilir kimler geldi 
ve geçti, nelere sahip oldular, ama yaşamış bu kişilerin 
çoğunun şu an adı bile bilinmiyor.  

Dünya hayatı bir oyun ve eğlence gibidir ve Yüce Allah 
kendimizi bu kısa yaşama kaptırmamamız konusunda bizi 
sürekli ayetlerde uyarıyor. Kısa hayatımızı boşa harcama-
mak, ahiretimiz için önden bir şeyler gönderip yatırım 
yapmak çok önemlidir.  

Kısa dünya hayatını ahiret karşılığında günahla dolduran-
lar akıllıca bir iş yapmamış olur ve ahirete gerçekte inan-
mamış olduklarının kanıtlarını vermiş olurlar. Ayetteki 
cümleleri kuran kişiler gibi olmanın ne anlama geldiği 
hakkında hepimiz iyice düşünmeliyiz! 

Uyarılsalar bile algılamaları mümkün olmayacak 

Yasin: 9 Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çeke-
rek onları perdeledik; artık göremezler. 

Yasin: 10 Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için bir-
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dir; inanmazlar. 

 

Yüce Allah erdemli olmayan kişilerin algısını kapatıyor ve 
ayetlerini ise gerçekten görmek isteyen erdemli kişilere 
gösteriyor ve onların farkındalıklarını arttırıyor. Algılarının 
kapanmasını hak edecek davranışlar sergileyenler bunun 
sonucuna katlanmak zorunda kalacaklardır. Her Müslü-
manın Müslüman gibi yaşaması gerekir. Şehadet getirdiği 
için cenneti garantilediğini düşünen kişilerin yukarıdaki a-
yetleri düşünmesi ve davranışlarını Kur’an’ın önerdiği gibi 
değiştirmesi kendi faydasına olur. Ahlaklı ve erdemli bir 
insan olmak hem kişinin yaşadığı bu dünya için, hem de 
ebedi yaşamı için çok önemlidir. 

 

Malı Vermek, Arınmak İçin Önemli Bir Kriter! 

Leyl: 17 Erdemli ise ondan uzak tutulacaktır. 

Leyl: 18 O ki malını vererek temizlenir; 

Leyl: 19 HİÇ KİMSEDEN DE BUNA KARŞILIK BİR İYİLİK 
BEKLEMEZ. 

Leyl: 20 SADECE EN YÜCE OLAN RABBİNİN RIZASINI GÖ-
ZETİR. 

Leyl: 21 Kendisi de yakında mutlu olacaktır.  

 

Gerçekten Arınmak İstiyor Muyuz?  

Bu soruyu samimi bir şekilde kendimize sormalı ve üzerin-
de ciddi olarak düşünmeliyiz. Allah arınmak isteyen kişile-
re önemli bir öğüt veriyor; malını muhtaçlara vermek kişi-
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yi arındırır. Peki malını vererek arınmak isteyen kişiler ye-
terince çıkacak mı? Elbette malını vererek arınmak çoğu 
insana zor gelecektir. Bu yüzden arınmak isteyenlerin en 
önemli test edildiği konuların başında, sahip olduğu malı 
mülkü gelir.  

Allah’a olan sevgi ve saygı bu ve benzeri test süreciyle sı-
nanır ve kişilerin samimiyetleri açığa çıkarılır. Her insanın 
içinde bazı olumsuz duygular elbette vardır. Tüm mesele 
içimizdeki kötü yönleri keşfedip bunlarla yüzleşerek ken-
dimizi düzeltmeye, arınmaya çalışmaktır.  

 

Koyun Gibi Davranmak İnkârcılıktır! 

Bakara: 104 İnananlar! "Raina (bize çobanlık et)" deme-
yin; "Unzurna (bizi gözet)" deyin ve dinleyin. İnkârcılar 
için acı bir azap var. 

 

Müslümanların Çobanı Olmaz! 

İslam tarihi boyunca istisnalar olmakla birlikte, neredeyse 
tüm Müslümanlar ayetleri merkeze alan bir yaşam sürme-
miştir. Din adamlarının söylemlerini hakikat belleyip onla-
rı körü körüne izlemeyi dinin gereği zannetmişlerdir. Çoğu 
konuda düşünmeden ve araştırmadan koyun gibi davra-
nıp, Kur’an’ın ciddi eleştiri konusu yaptığı bu davranışı 
sergilemişlerdir. Bu önemli sapma bereberinde Müslü-
manların çoğunu Kur’an’dan uzaklaşmaya ve duyulan her 
şeyi din zanneder bir konuma süreklemiştir.  

İslam dünyasında tarikatlar ve cemaatler etrafında öbek-
lenen oldukça fazla sayıda insan, sayıları birkaçı geçme-
yen kişi tarafından yönlendiriliyor. Onları yanılmaz otori-
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teler olarak gören bu kişiler, liderleri ne derlerse desinler 
sorgulamadan uyguluyorlar. Şeyhlerine öylesine bağlılar 
ki ufak bir eleştiriye bile katlanamıyorlar ve sizi dinlemi-
yorlar.   

Oysa elçiler dahil kimse körü körüne izlenemez. Müslü-
man delille iman eder, delille hayatını şekillendirir. Ayet-
ler nice davranışları eleştiriyor ama maalesef Müslüman-
lar bu eleştirilerden habersiz ve Kur’an’sız bir hayat yaşı-
yorlar.  

Kendimizi Unutmamalıyız! 

Bakara: 44 Halkı iyilik yapmaya çağırıp dururken kendini-
zi unutuyor musunuz? Üstelik Kitabı da okuyorsunuz? 
Aklınızı kullanmaz mısınız? 

 

Peki bu uyarı bizi değiştirecek mi?  

Ayetlerde yine önemli bir tavır farkı eleştiriliyor. Kitabı o-
kuyan kişilerin ayetlerdeki uyarılara kayıtsız kalmaması ve 
kendinde gördüğü yanlışları düzeltmesi gerekiyor. Yani 
başkasını eleştirdiğimiz bir davranışın öncelikle bizde ol-
maması gerekiyor. Önce kendimizi düzeltmeli ve sözümüz 
bizzat kendi nefsimize olmalıdır. Bu durum uygulaması ol-
dukça zor ama uygulayan kişiler için tutarlı bir kişilik oluş-
masına yardımcı olan bir durumdur. 

Ayetteki tespit oldukça önemli bir tavır farkını ortaya ko-
yuyor. Herkesin kolayca düşebileceği bir hata. Kendimizi 
düzeltmemizin önemini fark etmemiz ve bizden öncekile-
rin yaptığı hataları tekrarlamamamız kendi faydamıza ola-
caktır. Kendi yanlışlarımızı düzeltmiyor, görmüyor veya u-
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nutuyor muyuz? Yoksa önce kendimizi düzeltmeye mi ça-
lışıyoruz? Bu sorular üzerinde düşünmeliyiz.  

Bu Davranış Bizde Var mı? 

Saff: 2 Ey inananlar, neden yapmadığınız veya yapmaya-
cağınız şeyleri söylüyorsunuz? 

Saff: 3 Yapmadığınız şeyi söylemeniz, ALLAH katında en 
sevilmeyen davranışlardandır. 

 

Yapmadığımız şeyleri söylememeliyiz, bu Allah katında se-
vilmiyor. Allah’ın rızasını kazanmak ve eleştirilen davra-
nışlara sahip olmamak hidayet dediğimiz hakikate tanık 
olmamız için kilit önem taşıyor. Yüce Allah sevdiği kullara 
yol gösteriyor.  

Yapılan Kötülükleri Yeterince Uyarıyor muyuz? 

Maide: 79 Yaptıkları kötülükler konusunda birbirlerini u-
yarmıyorlardı. Yaptıkları ne kötü idi. 

Maide: 80 Çoklarının inkârcılarla dost olduğunu görür-
sün. Nefislerinin kendileri için gönderdiği şey ne kötü. 
ALLAH onlara gazap etmiştir; azapta sürekli kalacaklar. 

 

Birbirimizi uyarma görevimiz var ve bu oldukça önemli bir 
görev. Yukarıdaki ciddi eleştiriyi dikkate almak her Müslü-
manı bu eleştiriye muhatap olmaktan kurtaracaktır. Bu u-
yarı hayatımız boyunca dikkat etmemiz ve aklımızda tut-
mamız gereken Müslümanlara yüklenmiş önemli bir gö-
revdir.  

Eleştiren bu ayetler bizi kendimize getirmeli ve algımızın 
Yüce Allah tarafından daha açık tutulması için özenli bir 
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gayret göstermeliyiz. Samimiyetle bağışlanma dilemeli, 
hakikat hakkında kavrayış ve farkındalık istemeliyiz. Din 
dünyadaki en önemli konudur ve ahiret yaşamımızı doğ-
rudan etkiler. Allah bazı kurallar koyarak bizi test eder ve 
bu kurallara uyan kişiler kalplerindeki erdem duygusunu 
açığa çıkarmış olurlar. Hangimiz daha güzel davranışlar 
sergilerse en akıllımız odur. 

Tüm hayatımız kayıt altında! 

Mülk: 2 Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak i-
çin ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayan-
dır. 

 

Tüm mesele hangimizin daha güzel davranışlar sergileme-
si ile alakalıdır. Hayat ve ölüm bunun için vardır. Yaratılı-
şın gayesini kavrayan kişiler her an yapıp ettiklerimizin 
kaydedildiğinin bilincinde olarak yaşayacaklardır. 

Ayetlerdeki Çok Önemli Öğütler!..  

Dünya Yaşamına Kendini Kaptırma! 

Kehf: 28 Rab'lerinin rızasını dileyerek sabah akşam kulluk 
edenlerle birlikte olmaya çalış. Dünya hayatının çekici 
materyallerini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. 
Kalbini mesajımızdan gafil kıldığımız ve hevesine uyarak 
işlerini karıştıran kimseleri izleme. 

Münafikun: 9 Ey inananlar, paralarınız ve çocuklarınız si-
zi ALLAH'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle davrananlar kay-
bedenlerdir. 

 

Allah’ın Rızası Bizim İçin Ne Kadar Değerlidir? 
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Dünya hayatı çekicidir ve insanların çoğu yaşamı süresin-
ce kendini bu uğraşların ve oluşan sorunların içinde kay-
bederler. Dünya’da bulunuş amacı üzerinde düşünmeyen 
ve vaktinin çoğunu dünyevi çıkarları uğruna ayıran kişiler 
aslında ahireti pek önemsemiyorlar.  

Allah’ın rızasına paha biçilebilir mi? Allah’ı razı edecek 
davranışlarda bulunanlar ne kazandıklarının farkında olan 
kişilerdir. Allah’ın rızası yaşamımız boyunca hepimizin en 
önemli amacı ve arzusu olmalıdır. 

Müslümanların neden bu durumda olduğu açık değil mi?  

Kur’an davranışlarımıza etki yapmalıdır. Eleştirilen ve yeri-
len değil, örnek gösterilen tavırlarımız olmalıdır. Din Günü 
hesap vereceğine gerçekten inanan Kur’an’ın ilk muha-
tapları, Kur’an’ın tüm bu uyarılarını dikkate aldılar ve Ku-
r’an’ın erdem tanımlarına uymaya çalıştılar. Hem şimdi 
hem de gelecekte, ahirete gereği gibi inanan kişiler ben-
zer bir şekilde davranıp ayetlerdeki uyarıları dikkate ala-
caklardır. Kur’an’ı kendimiz için okuyup kötü gördüğümüz 
yanlarımızı düzeltmeliyiz.   

Ayetler kendimizde olabilecek yanlışları bize göstermek i-
çin geldi. Ayetleri umursamak, kendimizi iyi yönde düzelt-
mek veya umursamamak kendi elimizdedir. Ayetleri hiç o-
kumayan ve istediği fetvaları işine gelen din adamların-
dan bulan kişiler elbette hidayeti hak etmez. Sonuçta her-
kes özünde olanı sergiliyor. Gerçekte ahirete inanan kişi-
ler, kendilerini düzeltip hesap verecekleri bilinci ile yaşa-
yacaklardır. 

Ahirete Gerçekten İnanan Kişiler İyilikte Yarışacaktır! 

Bakara: 148 Her birinizin seçtiği bir yön ve yöntem var; 
SİZ İYİLİKTE YARIŞIN. Nerede olursanız olun ALLAH sizi bir 
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araya getirir. ALLAH elbette her şeye gücü yetendir.  

 

Testin İspat Aracı İyilikte Yarışmaktır 

İyilikte yarışıyor muyuz? Meselenin ispat noktalarından 
biri de işte tam olarak burasıdır. Ne kadar çok bildiğimiz 
değil, bildiklerimizi ne kadar sağlıklı bir şekilde uyguladığı-
mız önemlidir.  

Yukarıdaki ayetler eşliğinde verdiğim eleştirilen davranış-
lar, her toplumda fazlasıyla mevcuttur. Gerçek Müslü-
manlar bu eleştirilere muhatap olmamak için gereken ça-
bayı göstereceklerdir. Zaten bizi biz yapan, karşılaştığımız 
durumlarda ortaya koyacağımız tavırlarla ilişkilidir. Bir ö-
mür boyu sahip olacağımız her şey geçicidir. Kalıcı olan en 
değerli şey Allah’ın rızasıdır. Allah’ı razı eden kişiler paha 
biçilemez bir şeye sahip olacaklardır.  

Tüm bu ayetlerden öğrenmemiz gereken, Allah’ın hidayet 
için bazı sebeplerden dolayı insan algısına müdahale edi-
yor olmasıdır. BU MÜDAHALE KİŞİNİN TAVRINA GÖRE BE-
LİRLENİYOR. İyi davrananlar olumlu, kötü davrananlar ise 
olumsuz bir müdahale ile karşı karşıya kalıyorlar. Bundan 
dolayı algılarımızın kapanmaması için gereken önemi gös-
termeli ve erdemli bir hayat sürmeliyiz.  

 

 

 

Tavır Boyut Değiştiriyor! 

 

Müslümanlar  elbette  günümüzde  Kur’an’a  uydurulmuş  
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bir kitap demiyorlar, diyemezler.  Fakat bu defa farklı bir 
inkârcılık sergiliyorlar. Kur’an’a inandığını söyleyen çoğun-
luk aslında ya kitabın içeriğine uygun bir şekilde inanmı-
yor ya da hiç ilgilenmiyor. Karşımızda hayatında bir kez bi-
le Kur’an’ı başından sonuna kadar anlamak için okuma-
mış, ama okumadığı halde inandığını söyleyen bir ümmet 
var.  

Ana dili Arapça olmadığı halde Kur’an’ı anlamadan oku-
yorlar ama anlamak için okumak akıllarına bile gelmiyor. 
Ne okuduklarını bile bilmeden ayetleri ölülere okuyorlar, 
ama ne hikmetse kendileri için okumayı ve ayetlerden ö-
ğüt almayı düşenemiyorlar. Ayetlere rağmen faklı inanç-
lara sahip oluyorlar, mezheplere bölünüyorlar, Allah’ın in-
dirmiş olduğu dinden oldukça ciddi sapma gösteriyorlar 
ve bunun farkında da değiller. Müslümanların çoğunluğu-
nun inançlarını Kur’an değil, atalarından öğrendikleri şey-
ler belirliyor ve neye inandıkları hakkında da pek düşün-
müyorlar. İnancını ayetler ile şekillendirmiş, dinini sadece 
Allah’tan öğrenmiş kaç Müslüman çıkar diye bir soru sor-
saydık bunun cevabı ne olurdu?  

Kur’an’daki açık ayetlere rağmen, ayetlerdeki açık hü-
kümleri değil, din adamlarının öğrettiklerinin kabullenil-
mesi dikkat edilmesi gereken önemli bir sapmadır. Allah 
açık, gayet anlaşılır bir mesaj içeren ve oldukça detaylı bir 
kitap göndermiştir. Dinin sınırları nettir ve bu sınırların 
tahrif edilmesi aynı zamanda dinin tahrifatı anlamına ge-
lir. Mezheplere göre dini yasaların değişiyor olması tahri-
fatı görmemiz için yeterli kanıtlar sunuyor. Aklını kullanan 
herkes kendi inancına katılan çelişkili öğretileri fark ede-
cektir.  

Allah’ın Kitabı Bize Dinimiz İçin Yetiyor mu? 
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Din adamlarının uydurduklarını mı din edineceğiz, yoksa 
Allah katında geçerli ve güçlü bir delil olan Kur’an ile mi 
yetineceğiz? Dinimizi Kur’an’dan mı öğreneceğiz, yoksa 
din adına oluşturulan binlerce kitaptan ve sadece konula-
rının uzmanları eşliğinde ancak öğrenebileceğimiz bir din 
mi edineceğiz? Bu soruların cevapları dine olan bakış açı-
mızı belirleyecektir. Allah’ın kitabı gönderdiği günlerde 
yaşayan insanların bazıları okur yazar bile olmamasına 
rağmen, Kur’an’ı anladılar ve uyguladılar. O günlerde elle-
rinde sadece Kur’an vardı. Bugün de Kur’an bize yetmeli 
değil mi? 

Günümüz Müslümanları Kur’an’ın Her Türlü Örneği İçer-
diğine İman Etmiyor! 

Kur’an Din Adına Tüm Örnekleri İçerir! 

İsra: 41 Biz, ÖĞÜT ALMALARI için KUR’AN'DA AÇIKLADIK. 
Ne var ki bu, sadece onların NEFRETİNİ ARTTIRIR. 

Rum: 58 Biz BU KUR’AN'DA halka HER TÜRLÜ örneği ver-
dik. Onlara bir ayet getirsen, kâfirler, "Siz yanılanlarsınız" 
diyeceklerdir. 

Kehf: 54 Biz bu Kur’an'da halk için HER TÜRLÜ ÖRNEĞİ 
verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür. 

 

Yukarıdaki ayetler Kur’an’ın din hakkında yeterli örnekleri 
içerdiğini açıklıyor. Maalesef ne Sünni, ne Şii, ne de diğer 
dini gruplar Kur’an’ın din adına yeterli örnekleri içerdiğine 
ve ayetlerin Allah tarafından yeterince açıklanmış olduğu-
na kabul/iman etmiyorlar. Ne kadar çelişkili inançlara sa-
hip olurlarsa olsunlar her iki grup da atalarından öğren-
diklerine sıkı sıkıya bağlı kalıp bu öğretileri Kur’an’ın öğre-
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tisine tercih ediyorlar. Sadece Kur’an’dan hesaba çekile-
ceğine inanan bu insanlar yine de hesaplarını veremeye-
cekleri rivayetleri din zannederek uyguluyor ve ana me-
sajdan sapıyorlar.  

Ayetlerin son kısmının haber verdiği bu tavır, Kur’an’ın 
din adına her türlü örneği içerdiğini söylediğimizde (yani 
ayeti okuduğumuzda) günümüzde de gerçekleşiyor. Ben-
zer bir tepkiyi görmemiz elbette tesadüf değildir. Yukarı-
daki ayetlerde verilen tüm tepkiler, günümüzde de aynen 
gerçekleşiyor. Ayetlerde eleştirilen tavırları gerçekleştiren 
kişiler, bu tavırlarına bir son vermeli ve ayetlerin verdiği 
mesajı kabul etmeli değilmiydiler?   

Ayetlerde apaçık hükümler olduğu halde, ayetlerdeki hü-
kümleri değil, mezheplerindeki hükümleri, yani kalabalık-
ların izledikleri dini anlayışı tercih ediyorlar. Onlar için Al-
lah’ın ayetlerinin ne dediğinden ziyade, konu hakkında 
kendi mezheplerinin ne demiş olduğu önemli oluyor. Yan-
lışlarını ne kadar gösterseniz de çoğunluk dinlemek iste-
miyor ve taklitçi tavırlarını düşünmeden sürdürüyorlar.  

Ayetlere iman etmenin gereği içindekileri anlamaya çalış-
mak ve uygulamaktan geçer. İçinde ne olduğunu bilmedi-
ğiniz bir kitaba nasıl iman edebilirsiniz? Uygulamadığınız 
ve umursamadığınız bir kitaba iman ettiğinizi iddia etme-
niz ne kadar inandırıcı olabilir? Atalarımızdan bir din dev-
raldık ve bu devraldığımız hükümlerin oldukça fazla bir 
kısmı Kur’an’a ters hükümlerdir. Kur’an’ın hükümlerine 
mi uyacağız, yoksa Kur’an’a ters olmasına rağmen ataları-
mızdan gelen hükümleri mi tercih edeceğiz? Meselenin ö-
zü budur.  
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Dini Doğru Anlamak İçin Büyük Günahlardan Kaçınmak 
Çok Önemlidir! 

Nisa: 31 Büyük yasaklardan kaçınırsanız günahlarınızı ör-
ter ve sizi onurlu bir girişle kabul ederiz. 

 

Allah’ın kulu olmayı gerçekten istiyor muyuz?  

Bu soruyu samimi bir şekilde kendimize sormalıyız. İçimiz-
deki samimiyet bu noktada çok önemlidir. Allah’ın kulu 
olmak isteyen kişiler, O’nun emirlerinin ne olduğuna dik-
kat edeceklerdir. Hidayete ulaşmanın anahtarı büyük gü-
nahlardan titizlikle kaçınmak ve aklı kullanarak hakikate 
tanık olmaya çalışmaktan geçiyor. Bunu aklımızdan çıkar-
mamalıyız…  

Allah’ın Yol Göstermesi İçin Bunu Hak Etmemiz 
Gerekiyor! 

İsra: 97 ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bul-
muştur. Kimi de saptırırsa onlar için O'ndan başka bir ko-
ruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve 
sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. So-
ğudukça alevlerini arttırırız.  

 

Hakikate tanık olmak ancak Allah’ın yol göstermesi ile o-
lur. Bu yol gösterme, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bi-
len ve buna göre yargı oluşturan Allah tarafından yapıldığı 
için yeterince hassas olmalıyız.  

Günümüzde yaşayan kişiler de Mekkeli müşrikler gibi dav-
randığında aynı şekilde yine kulaklarına ağırlıklar koyula-
bilir; koyulmuştur da. İslam ülkelerinde her türlü ahlaki 
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çürümüşlüğün oldukça yaygın olduğuna tanık oluyoruz. 
Bu ahlaki çöküntü sonucunda Kur’an’ın algılanması elbet-
te bu kişilerce mümkün olmayacaktır. Tüm insanları Allah 
yaratıyor ve hepimiz O’nun kullarıyız. Hangi kulu güzel 
davranırsa bunun karşılığında takdiri o kazanacaktır. Allah 
kalplerimize ve davranışlarımıza bakar ve bize ona göre 
değer verir.  

Allah Kimde Bir İyilik Görürse, Hakikate Tanık Olma 
Fırsatı Verir! 

Enfal: 23 ALLAH onlarda bir iyilik olduğunu görseydi, on-
lara işittirirdi. Onlara işittirseydi bile yine yüz çevirerek 
dönerlerdi. 

 

Allah geçmişte yaşamış olan insanların çoğunluğuna işit-
tirmedi. Peki, benzeri tavırlar ve yaşantı bizde olursa işite-
bilir miyiz? Elbette Allah tutarlı davranır ve o gün işitmeyi 
hak etmeyen kişilerde olan ahlaki bozukluk bizde de olur-
sa, sonuç kaçınılmaz olarak benzer şekilde olacaktır. Hida-
yet büyük bir nimettir ve bunu hak etmek için erdemli bir 
hayat sürmek gerekir. Allah’ın mesajını gereği gibi işitmek 
isteyenler gerekeni yapacaklardır. Dünya menfaati için ki-
şiliklerini bozanlar, bunun karşılığında en önemli ve en 
değerli şeyleri olan benliklerini feda etmiş olurlar.  

 

Kendi Aleyhimize Tanıklık Edeceğiz! 

Enam: 130 Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetleri-
mi anlatan ve bugünle karşılaşmanız konusunda  sizi uya-
ran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," 
dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkârcı olduklarına 



 

dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi
zin

 

 

 

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

 

Allah Erdemlileri Sever!

Ali İmran: 76
şam sürerse, bil

Erdemli Bir 

Nisa: 124
hayat sürerse cennete girer ve
mez. 
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dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi
zin sonucunu göreceğiz. 

 

 

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

 

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

 

Allah Erdemlileri Sever!

Ali İmran: 76
şam sürerse, bil

Erdemli Bir 

Nisa: 124
hayat sürerse cennete girer ve
mez.  
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dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

sonucunu göreceğiz. 

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

Allah Erdemlileri Sever!

Ali İmran: 76
şam sürerse, bil

Erdemli Bir 

Nisa: 124 Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
hayat sürerse cennete girer ve

 

Neden Müslüman Olamadılar                   

dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

sonucunu göreceğiz. 

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

Allah Erdemlileri Sever!

Ali İmran: 76 Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
şam sürerse, bil

Erdemli Bir Hayat Sürmenin Ödülü!

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
hayat sürerse cennete girer ve
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dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

sonucunu göreceğiz. 

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

Allah Erdemlileri Sever!

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
şam sürerse, bilsin ki ALLAH erdemlileri sever.

Hayat Sürmenin Ödülü!

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
hayat sürerse cennete girer ve

Neden Müslüman Olamadılar                   

dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

sonucunu göreceğiz.   

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

Allah Erdemlileri Sever! 

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
sin ki ALLAH erdemlileri sever.

Hayat Sürmenin Ödülü!

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
hayat sürerse cennete girer ve
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dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

 

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

 

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
sin ki ALLAH erdemlileri sever.

Hayat Sürmenin Ödülü!

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
hayat sürerse cennete girer ve

                

dair kendi kendilerine karşı tanıklık 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

 

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘
denler ve salih amel işleyenler’’ kalıbı birlikte kullanılır ve 
salih amelleri olmayanlar eleştirilir. 

İman etmek ayetlerin mesajlarına kar
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir? 

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
sin ki ALLAH erdemlileri sever.

Hayat Sürmenin Ödülü!

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
hayat sürerse cennete girer ve en ufak bir haksızlık gör
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dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘

’’ kalıbı birlikte kullanılır ve 
salih amelleri olmayanlar eleştirilir.  

İman etmek ayetlerin mesajlarına karşı sorumlu davran
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 
iddiası ne kadar inandırıcı olabilir?  

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
sin ki ALLAH erdemlileri sever.

Hayat Sürmenin Ödülü! 

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
en ufak bir haksızlık gör

Ahmet Murat Sağlam

ettiler. 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘

’’ kalıbı birlikte kullanılır ve 

şı sorumlu davran
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
sin ki ALLAH erdemlileri sever.

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
en ufak bir haksızlık gör

Ahmet Murat Sağlam

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘

’’ kalıbı birlikte kullanılır ve 

şı sorumlu davran
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya
sin ki ALLAH erdemlileri sever. 

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
en ufak bir haksızlık gör

Ahmet Murat Sağlam 

Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar!

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyü
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu
luktur. Bu yüzden Kur’an’da sürekli bir şekilde ‘’iman e

’’ kalıbı birlikte kullanılır ve 

şı sorumlu davran
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
en ufak bir haksızlık gör
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Kur’an’ın bu önemli uyarılarını dikkate alıyor muyuz? Piş- 
manlıkların işe yaramayacağı hesap gününde seçimlerimi-

Kalbinde Hastalık Bulunan Bir Grup; Münafıklar! 

Her iman eden Müslümanın salih amel işlemesi ve büyük 
günahlardan sürekli kaçınması bir seçenek değil, zorunlu-

’iman e-
’’ kalıbı birlikte kullanılır ve 

şı sorumlu davran-
mayı gerektirir. Uygulamadığınız prensiplere iman etme 

Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir ya-

Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir 
en ufak bir haksızlık gör-
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Allah Erdemli Olmayanları/Zalimleri Sevmez! 

Ali İmran: 57 İnanıp erdemli bir hayat sürenlere gelince, 
ödüllerini tam olarak ödeyecek. ALLAH zalimleri sevmez. 

Erdemli Davranmayanların Sonu! 

Araf: 96 Ülkelerin halkları inanıp erdemli davransalardı, 
göklerden ve yerden üzerlerine bolluk kapısını açardık. 
Ama yalanladılar ve bunun üzerine kazandıklarıyla birlik-
te onları yakaladık. 

 

Yukarıdaki örneklerini verdiğim ayetler Allah’ın kimleri se-
vip kimleri sevmediğini (kısmen) açıklıyor. Allah’ın sevgisi-
ni önemseyenler için ipuçları olarak düşünülebilir. Peki Al-
lah’ın sevgi ve rızasına sürekli talip olmak için ne yapmalı-
yız? Bu sorunun cevabı aslında önemli bir testin de konu-
sudur.  

Kur’an’da tanımlanan insan gruplarından biri olan müna-
fıklar, ayetlere bir süreliğine de olsa gerçekten inanmış ki-
şilerin içinden çıkıyorlar. Yani bir süreliğine mesaja iman 
edip ayetlere tanık olmayı başarıyorlar. Ancak bu imanın 
kalplerinde kökleşmesi için gereken salih amelleri işleme-
diklerinden dolayı tersine bir süreç işleyip, bu kişiler mev-
cut imanlarını münafıklıkla değiştirmiş oluyorlar. İmanları-
na sahip çıkamıyorlar da denebilir.  

Kur’an’da anlatılan bu kişiler kitaba inandığını zanneder-
ler ama aslında iman etmemişlerdir ve bunun farkında da 
değillerdir. İman ettikten sonra sapma Kur’an’a göre 
mümkündür ve bu kişilerin bir tipi de ayetlerde değindi-
ğim üzere münafık adıyla adlandırılır. Yani bu kişilerde ba-
tıla kayma/sapma, iman ettikten ve bazı hakikatlere tanık 
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olduktan sonra gerçekleşir. Bu gruptaki kişilerin bazı yan-
lış davranışları ve günahları sebebiyle, Allah tarafından 
algılarının kapatılmasına yol açan bir süreç işler.  

İman etmek adeta bir sözleşmeye imza atarak bazı yü-
kümlülüklerin altına girmeye benzer ve kişilerin imanları-
nın gereğini yapmadıkları zaman dini doğru algılama nok-
tasında sorunlar yaşayabilecekleri Kur’an’da haber verilir. 
Hakikate tanık olmamız her zaman buna layık olmamız ile 
doğrudan ilişkilidir. Hakikate tanık olmamızın nedeni olan 
erdemi kaybettiğimiz an, batıla kayma ve dini doğru de-
ğerlendirememe gibi bir durum içinde kalma süreci içine 
gireriz. Erdemli olmak ya da olmamak; bütün mesele as-
lında bunun etrafında dönüyor.   

Peki, Kur’an’ın münafık tanımı nasıldır ve bu tip kişilere 
Allah’ın yaklaşımı nasıldır?  

Münafıkların neden saptıkları ile alakalı bazı önemli de-
taylar ayetlerde açıklanır. Onların bazı sözleri tutmamaları 
ve yanlış tavırları Kur’an’da ağır bir şekilde eleştirilir. Hat-
ta vermiş oldukları bir söz var ki, bu sözü unutup cimrilik 
yapmaları münafık olma sebeplerinden biri olarak da Kur-
’an’da açıklanır. Tüm bu geçmişte yaşanmış olayların bize 
aktarılması, benzer hataları bugün tekrarlamamamız için-
dir. Dikkatle inceleyelim.  

Allah kendilerini zengin ederse ihtiyaç sahipleriyle pay-
laşacaklarına dair söz verenler: 

Münafık Olma Nedenlerinden Biri! 

Tevbe: 75 Hatta bazıları, "Bize lütfundan verirse, paramı-
zı yardım için harcayacağız ve dürüst insanlardan olaca-
ğız" diye ALLAH'A SÖZ VERDİLER.  
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Tevbe: 76 Fakat, onlara kendi lütfundan verince, cimri-
leştiler ve yüz çevirerek döndüler. 

Tevbe: 77 ALLAH'a VERDİKLERİ SÖZDEN CAYDIKLARI ve 
yalan söyledikleri için kendisiyle karşılaşacakları güne ka-
dar kalplerine ikiyüzlülük soktu. 

Tevbe: 78 Bilmezler mi ki, ALLAH onların hem gizledikle-
rini hem açıkladıklarını bilir ve ALLAH tüm gizlileri Bilen-
dir? 

Münafıklar; İnandıktan Sonra İnkâr Etmişlerdir! 

Münafikun: 3 Çünkü onlar inandıktan sonra inkâr ettiler; 
bu yüzden kalpleri mühürlendi; onlar anlamazlar. 

 

Allah’a Verilen Sözlere Sadık Kalmanın Önemi! 

Ayetlerde önemli bir detay var; Allah’a verilen bir sözün 
tutulmaması Allah tarafından ağır bir ceza verilmesine yol 
açıyor. Sözü veren kişiler sözlerine sadık kalmadıkları için 
ikiyüzlülüğe mahkûm ediliyorlar. İnsanlara yardım etmeyi 
istemek gibi iyi bir niyetle başlayan mal veya para gibi is-
tekleri neticesinde, Allah dualarına cevap verip lütfediyor. 
Ve bolluğa kavuştuktan sonra bu kişilerin cimrileşmeleri, 
tavırlarının değişmesi, o kişilerin münafıklaşmalarının ne-
deni olmuştur. Bu kişiler Allah’a verdikleri sözün ne kadar 
önemli olduğunun bilincinde değillerdi ve bu bizlerin de 
dikkat etmemiz gereken bir durumdur.  

Mala sahip olmayı ne için istediler ve sahip olunca ne 
yaptılar? 

Allah kendilerine ihsan ederse yardım edeceklerine ve dü-
rüst insanlardan olacaklarına dair söz vermiş olan bu kişi-
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ler, cimrileştiklerinden dolayı sözlerini unutup tutmamış 
oldular. Mal ve paraya sahip olup, dünyalık biriktirme tut-
kusu onlarda ağır basmıştı. Ayetlerdeki ve benzeri türden 
sözleri birçok insan aslında kendi iç dünyasında kolayca 
söyleyebilir. Keşke elime güç geçse de halka daha adil 
davransam, keşke maddi durumum daha iyi olsaydı da 
insanlara daha çok yardımda bulunsaydım türünden söz-
ler bunlar. Masum ve gayet iyi niyetlerle söylenen sözler. 
Fakat gerçekte bu tip cümleleri kuran kişiler ne kadar sa-
mimiler?! Yüce Allah bu tip sözleri veren kişilere güç, mal 
ve para vererek o kişiler için söyledikleri sözü testin bir 
konusu haline getirebiliyor. Bu test edilme sürecinde söz-
lerini unutan ve tutmayan kişiler kalplerine ikiyüzlülük so-
kulması ile karşılaşıyorlar. Yani verdikleri sözde samimi o-
lup olmadıklarını kendileri de öğreniyorlar.  

Ayetin, ‘’Allah hem gizlediklerinizi hem de açığa vurdukla-
rınızı biliyor’’ şeklinde bitmesi de dikkatimizi çekiyor. Açı-
ğa çıkmamış ama çıkabilecek her türlü iyi veya kötü dav-
ranışlarımız sonucunda nasıl bir insana dönüşme potansi-
yelimiz olduğunu Allah iyi biliyor. Ve Allah önümüze fır-
satlar çıkararak olumsuz duygulardan arınmamız ve ken-
dimizi düzeltmemiz için fırsatlar sunuyor. 

Yaşamımızın bir kanıt toplama süreci olduğunu söyleyebi-
liriz. Yüce Allah bazılarımıza mal, para, şöhret, iktidar ve-
ya birtakım şeyler vererek test ediyor. Fakat mesele şu-
dur ki, bu imkânlara sahip olduğumuzda nasıl tepki göste-
receğimizi biz biliyor muyuz?  

Allah’a verilen sözden caymanın ve cimriliğin sonuçlarının 
çok ağır olduğunu ayetlerde görüyoruz. Bu tipte davranış 
sergileyen kişiler ikiyüzlü olmaya mahkûm ediliyorlar ve 
bu kişiler ikiyüzlü olduklarının farkında değillerdi.  
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Münafıkların Eleştirilen Davranışları! 

Münafıklar Cimridir ve Allah’ı Az Hatırlarlar! 

Tevbe: 67 İkiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar birbirle-
rindendir. Onlar, kötülüğü öğütlerler, iyilikten meneder-
ler. Elleri sıkıdır. Onlar ALLAH'ı unuttular, O da onları u-
nuttu. İkiyüzlüler, iyice yoldan çıkmış olanlardır. 

Namaz Kılan Münafıklar! 

Tevbe: 54 Yardımlarının kabul edilmesine engel sadece 
şudur: ALLAH'ı ve elçisini inkâr ettiler, namaza ancak ü-
şenerek yaklaşırlar ve yardımları da isteksiz yaparlar.  

Tevbe: 55 Onların paraları ve çocukları seni etkilemesin. 
ALLAH bunlarla, onları dünya hayatında cezalandırmayı 
ve canlarının inkârcı olarak çıkmasını istiyor. 

Farkında Değiller! 

Tevbe: 56 Sizden olduklarına dair ALLAH'a yemin eder-
ler; oysa sizden değiller, onlar anlaşmazlık çıkaran bir 
topluluktur. 

 

Allah Neden Canlarının İnkârcı Olarak Çıkmasını İstiyor? 

Allah’ın canlarının inkârcı olarak çıkmasını istediği bazı ki-
şiler geçmişte oldu ve gelecekte de olacaktır. Aslında bu 
bir sonuçtur. Kişilerin yaptıkları bazı eylemler buna neden 
oluyor. Allah’ı hoşnut etmeyen davranışları sürekli yap-
manın sonucunda oluşabilen bir sonuç olduğunu varsaya-
biliriz. Bütün bunlar benzer hatalara bizim düşmememiz 
için aktarılıyor ve ders alabilen kişilerden olmamız için 
bizden önce yaşayan kişilerin ne tip hatalar yaptığını bil-
memiz oldukça önemlidir. Bu yüzden, hatalar yapan kişi-
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lerin hayatlarından Kur’an’da kesitler sunularak ibret al-
mamız amaçlanır. 

Yardımlarını isteksiz ve ibadetlerini ancak üşenerek yap-
maları aslında ne kadar inanmış olduklarının net bir gös-
tergesidir. Bu kişiler davranışlarında yeterince hassas ol-
muyor ve adeta Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Ayetlerin e-
leştirileri bizim de benzer tavrı göstermememiz için uyarı 
niteliğindedir. Gerçek müminler bu uyarıları dikkate alıp 
yardımlarını istekli ve ibadetlerini de severek yapacaklar-
dır.   

 

Sözüne Sadık Kalmayan Bir Diğer Grup: 

Ahzab: 9 Ey inananlar, size ordular saldırdığı zaman, ü-
zerlerine bir rüzgâr ve görmediğiniz orduları gönderen 
ALLAH'ın size yaptığı iyiliği hatırlayın. ALLAH yaptığınız 
her şeyi Görendir. 

Kuşkuları Olanlar Var! 

Ahzab: 10 Üstünüzden ve altınızdan size saldırmışlardı. 
Gözler dönmüştü, kalpler ağızlara gelmişti ve siz ALLAH 
hakkında çeşitli kuşkular besliyordunuz. 

Oldukça Sarsıcı Bir Durum İçindeler! 

Ahzab: 11 İnananlar orada denenmiş ve şiddetle sarsıl-
mışlardı. 

Elçiye Tam Olarak Güvenmiyorlar! 

Ahzab: 12 İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunan 
kimseler, "ALLAH'ın ve elçisinin bize verdiği söz boş bir 
hayalden başka bir şey değilmiş!" diyorlardı. 
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Müminleri Yalnız Bırakıyorlar! 

Ahzab: 13 Onlardan bir grup ise, "Yesrib halkı, artık tutu-
namazsınız; geri dönün" diyordu. Onlardan diğer grup i-
se, evleri korunduğu halde, "Evlerimiz korumasız kaldı" 
diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Tüm amaçları 
kaçmak idi. 

Kendilerini Kurtarmak İçin Düşmana Bile Katılabiliyor-
lar! 

Ahzab: 14 Orası işgal edilse ve düşmana katılmaları is-
tenseydi pek tereddüt etmeden onlara katılırlardı. 

Sözlerine Sadık Kalmıyorlar! 

Ahzab: 15 Daha önce de, arkalarını dönüp kaçmayacak-
larına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilmiş her 
söz sorulacaktır. 

Ölüm Korkusu Ağır Basıyor! 

Ahzab: 16 De ki, "Ölümden veya savaştan kaçmak size 
yarar sağlamayacak. Kaçsanız da pek fazla yaşamayacak-
sınız." 

Her şeyi Allah’ın Kontrol Ettiğine Tam İman Etmemişler! 

Ahzab: 17 De ki, "ALLAH sizin için bir kötülük dilese veya 
bir rahmet dilese O'na karşı sizi kim koruyacak? Onlar 
ALLAH'tan başka bir sahip ve yardımcı bulamayacaklar-
dır." 

Yeterli Desteği Vermeyenler! 

Ahzab: 18 ALLAH, içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine, 
"Bize gelin" diyenleri bilmektedir. Onlar ender olarak sa-
vunmaya katılırlar. 
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Sivri Dilli ve Mala Düşkünler! 

Ahzab: 19 Sizinle ilişkilerinde pek cimridirler. Tehlike gel-
diğinde, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi göz-
leri korkudan dönmüş bir halde sana baktıklarını görür-
sün. Tehlike geçince de, mala düşkünlük göstererek sizi 
sivri dillerle incitirler. Bu tip kimseler inanmış değillerdir. 
Bu yüzden ALLAH onların işlerini boşa çıkarır. Bu, ALLAH 
için kolaydır. 

 

Test Sonucunda Ayıklanan Grup; Münafıklar! 

Ayetleri dikkatlice değerlendirelim. Medine halkının ol-
dukça korkutucu bir durumun içinde olduklarını anlıyoruz. 
Bu korku neticesinde, iman kalplerinde kökleşmemiş bazı 
kişilerin Allah hakkında olumsuz zanlar besledikleri açığa 
çıkıyor. Aynı korkutucu durumun içinde olmalarına rağ-
men, inananların tepkileri farklı, olumsuz zanlar besleyen 
kişilerin tepkileri farklı oluyor.  

Eleştirilen bu kişiler elçinin vadettiğinin boş olduğu dü-
şüncesi ile kaçmak için her türlü bahaneyi uyduruyorlar. 
Ve olumsuz tavırlarına rağmen sivri dilleri ile müminleri 
incitmekten de geri durmuyorlar. Hatta kendilerini kur-
tarmak için işgalcilerle iş birliği bile yapabilecek kadar ha-
inleşebileceklerini Kur’an’dan öğreniyoruz. Oysa yine bu 
kişiler daha önce kaçmayacaklarına dair Allah’a söz ver-
mişler. Allah kendisine verilen her sözün sorumluluk ge-
tirdiğinin altını çiziyor.  

Savaşmaktan korkmak doğal olsa da bu kişiler korkuların-
dan ziyade gösterdikleri tavır ile kendilerini testi kaybe-
den kişilere dönüştürmüşler. Elçiyi korumamak ve kardeş-
lerini bu tehlikeli durumda yalnız bırakmak ahirete ger-
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çekten inanan bir kişinin yapabileceği şeyler değildir. Kısa 
bir test sürecinde ne kadar inanmış oldukları ortaya çıkı-
yor ve sonucunda kaybediyorlar.  

Sonuç:  

 Allah bu tip kişilerin gerçekte inanmamış olduklarını 
belirtiyor.  

 İnandığını iddia eden ve müminlerle birlikte olan bu 
kişiler imanlarını zorluk zamanında koruyamıyorlar.  

 Bahaneler üretip müminleri yüzüstü bırakıyorlar. 

 Allah’a verdikleri SÖZE sadık kalmıyorlar. 

 Ölüm korkusu ve dünya tutkusu nedeniyle bunları ya-
pıyorlar. 

 İçlerinde gizledikleri bazı kuşkular açığa çıkıyor.  

 Kişiliklerindeki bazı davranış bozuklukları ayetlerde 
aktarılarak neden imanın kalplerinde tam olarak kök-
leşmediğine dair ipuçları veriyor.  

 Mala düşkünler ve cimriler. 

 İmanın sebebi olan erdem, kişilerin davranışlarında 
yeterince oluşmadığında kişilerin iman üzere kalması 
mümkün olamıyor.  

Eleştirilen tavırları nedeniyle Allah katında bu kişiler sevil-
miyor ve bunun sonucunda hakikate tanık olmak gibi 
dünyadaki en değerli şeyden mahrum kalıyorlar. Yani Al-
lah’ın bize olan tavrı, ellerimizle yapıp ettiklerimizle doğ-
rudan ilişkilidir. Bu yüzden bizden önceki kişilerin neden 
hakikate tanık olamadıklarını ve kaybetmelerine neden o-
lan şeyleri bilmemiz için bu ve benzeri olaylar oldukça de-
taylı bir şekilde bize aktarılmıştır.  
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Allah’ın Hoşlanmadığı Şeyi Yapıyorlar ve Hoşnut Edecek 
Şeyi Beğenmiyorlar! 

Muhammed: 28 Çünkü onlar, ALLAH'ı kızdıran şeye uy-
dular, O'nu hoşnut edecek şeyleri beğenmediler ve so-
nunda yaptıklarını geçersiz hale getirdiler. 

Allah Hastalıkları Mutlaka Ortaya Çıkarır! 

Muhammed: 29 Kalplerinde hastalık bulunanlar, ALLAH'-
ın, onların kinlerini açığa çıkaracağını bilmezler mi? 

Muhammed: 30 Dileseydik onları sana gösterirdik, sen 
de onları yüzlerinden tanırdın. Sen onları sözlerinin eğri-
liğinden tanıyabilirsin. ALLAH tüm işlediklerinizi bilir. 

Allah Mutlaka Sınar! 

Muhammed: 31 Sizden çaba gösterenleri ve güçlüklere 
karşı direnenleri ortaya çıkarıncaya kadar sizi sınayacağız 
ve kalitenizi sınayacağız. 

Doğru Yol Belli Olduktan Sonra Sapanlar! 

Muhammed: 32 İnkâr edip ALLAH'ın yolundan sapanlar 
ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı 
gelenler ALLAH'a hiçbir zarar veremezler. Aksine, onların 
yaptıklarını geçersiz kılacaktır. 

 

Münafıklar peygamberimiz tarafından kim oldukları bili-
nen kişiler değillerdi. Hatta bizzat kendilerinin bile tam o-
larak durumun bilincinde olmadıklarını görüyoruz. Allah 
bir ayıklama sürecinden geçen bu kişilerin imanlarının ka-
litesini ortaya koyuyor. Ve ayetlerde, sınanmadan kimse-
nin bırakılmayacağı da defalarca tekrarlanıp hatırlatılıyor.  
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Ayetler, bizden önce yaşamış kişilerin davranışlarından 
farklı örneklerle Münafık olmak istemeyen kişiler için ip-
uçları veriyor. Hayat boyu test edildiğinin bilincinde olma-
yan bu kişiler dünyevi çıkarlar uğruna (tam olarak) farkın-
da olmadan sapıyorlar.  

Ayrım Günü! 

Ali İmran: 166 İki ordu çarpıştığı gün başınıza gelenler 
ALLAH'ın izniyle oldu. İNANANLAR BÖYLECE AYIRT EDİ-
LİR. 

Ali İmran: 167 İKİYÜZLÜLER DE BÖYLECE AÇIĞA ÇIKARI-
LIR. Kendilerine, "Gelin, ALLAH yolunda savaşın ya da 
katkıda bulunun" denildiğinde, onlar, "Savaştan anlasay-
dık size katılırdık," dediler. O an onlar imandan daha çok 
inkâra yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylü-
yorlar. Hâlbuki ALLAH onların gizlediğini çok iyi biliyor. 

Ali İmran: 168 Onlar oturup, akrabaları için şunu söyledi-
ler: "Bize uysalardı öldürülmeyeceklerdi." De ki, "Ölümü 
kendinizden savın da doğru sözlü olduğunuzu kanıtlayın"  

 

Gerçek inanan kişiler ile imanları sadece dillerinde olan 
kişiler geçmişte ayıklandı ve günümüzde de ayıklanacak-
lardır. İmandan çok inkâra yakın kişilerin, o gün başlarına 
gelen bazı olaylar aracılığıyla gerçekte inanmadıkları, Al-
lah tarafından ortaya çıkarıldı. Ayetlerin dikkat çektiği 
noktalara hassasiyet göstermeli ve üzerinde ciddi şekilde 
düşünmeliyiz.  

Ağır bir testin içinde olduğumuzun farkında olmalıyız. Gü-
nümüzde de kimimiz dünyayı, kimimiz ahireti istiyor. Me-
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sele günü geldiğinde içinde bulunduğumuz durumlara na-
sıl tepki vereceğimiz ile alakalıdır.  

 

Kimimiz Dünyayı İstiyor, Kimimiz Ahireti! 

Ali İmran: 152 ALLAH size verdiği sözde durdu ve nitekim 
izniyle onları darmadağın ettiniz. Ama, sevdiğiniz (zaferi) 
size gösterdikten sonra duraksadınız, savaş hakkında bir-
birinizle çekiştiniz ve emirleri dinlemediniz. Kiminiz dün-
yayı istiyordu, kiminiz de ahireti... Sonra, sınamak için si-
zi onlardan çevirdi ve her şeye rağmen sizi affetti. AL-
LAH'ın inananlara nimeti boldur.  

 

İnananlar galip geldikten sonra yeniliyorlar. Bunun nedeni 
içlerinden bazı kişilerin dünyevi ihtiraslarının ağır basması 
ve bunun sonucunda emirleri dinlememesiydi. Dünyalık 
edinme tutkusu karşısında ancak sağlam bir imana sahip 
olanlar durabilir.  

Biz Olsaydık Ne Yapardık? 

Zaaflarımızla yüzleşmemiz, kalıcı olanın ahiret yaşamı ol-
duğunu iyice içselleştirmemiz gerekiyor. Kısa, az bir dün-
yalık için kalıcı yurdumuz olan ahireti riske atmamanın 
yolu ruhumuza yatırım yaparak kişiliğimizi olgunlaştır-
maktan geçiyor. Zaaflarımızın farkında olmamız ve zayıf 
yönlerimizi güçlendirmemiz, imanımızın kalitesi için haya-
ti önem taşıyor. 

Dünyada sahip olunan her şey geçici olarak elimizdedir ve 
bunun bilincinde olmamız oldukça önemlidir. Allah insan-
ların kalplerinde olanı bir şekilde ortaya çıkarıyor. Günü 



 

geldiğinde kişiler kalplerinde olanı ortaya döküyor ve dav
ranışlar kişilerin gerçek kişiliklerine göre şekilleniyor. 

Ayetlerde eleştirilen tipteki kişilerin kalplerinde iman 
olarak kökleşemediği için tavırlarında düzelme de sınırlı 
kalıyor. Hem imana hem inkâra da yatkın olabiliyorlar. Ya
ni imanın kalplerde kökleşmesi için gerekli olan davranış
ları da sınırlı yaptıkları için, iman ile münafıklık arasında 
kalıyorlar. Bu a
dersleri çıkarmamız gerekiyor. Ayetlerde eleştirilen tavır 
içinde olanlar benzer bir karaktere sahip olmanın bedeliy
le günümüzde de yüzleşmek zorunda kalacaklardır. 

Ahireti Ne Kadar Önemsiyoruz?

İnsan: 27
önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.

Önümüzdeki ağır bir günü ne kadar önemsiyoruz? Bu, ha
yatımız boyunca aklımızdan çıkarmamamız gereken ö
nemli bir sorudur! Tüm hayatımız boyunca sergilediğimiz 
davranışl
nıtları oluşturacaktır. Kanıtları lehimize veya aleyhimize 
olacak şekilde vermemiz tamamen kendi elimizdedir. 
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Çoğunluk gafildir: Yunus:92 

Çoğunluk iman etmez: Bakara:100 

Çoğunluk aklını kullanmaz: Maide:103 

Çoğunluk zannı izler: Yunus:36 

Çoğunluk haktan hoşlanmaz: Zuhruf:78 

Çoğunluk yoldan çıkmıştır: Maide:49 

ÇOĞUNLUĞU İZLEME, SAPTIRIRLAR: Enam:116 

Ve daha birçok ayet çoğunluğu farklı nedenlerle 
eleştirir.  

Önemli Bir Uyarı: Çoğunluğu İzleme! 

Enam: 116 Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni AL-
LAH'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar 
ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar. 

 

Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki Kur’an’a göre insanların 
çoğunluğu iman etmeyecek ve yanlış bir dini inanca sahip 
olacaklardır. Sadece yanlış inanca sahip olmakla da kal-
mayacak, aynı zamanda birbirlerini etkileyerek saptıra-
caklar. Yukarıda örneklerini verdiğim eleştirilen tavırları, 
çoğunluğu oluşturan insanların hem inançlarına hem de 
yaşamlarına bakarak tüm Dünya’da gözlemleyebiliriz. 

İnsanların çoğu aslında neye inandığını umursamadan ya-
şıyorlar ve bunun farkında da değiller. Toplumlar, herhan-
gi bir ülkedeki herhangi bir din adamından öğrendiklerini 
hakikat sanıyorlar ve din hakkında bildiklerinin çoğu zan-
na ve kulaktan dolma bilgilere dayanıyor. Bu, çoğunluğu 
oluşturan insanların hakikate ne kadar az değer verdikle-
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rinin de dikkatimizi çekmesi gereken açık bir kanıtıdır. 
Ancak azınlık diyebileceğimiz bir grup insanda DELİL 
ÜZERİNE YAŞAMA isteği oluşabiliyor.  

Bizi Yaratanın ne için yarattığını bilme görevimiz var! 

Sınanıyoruz! 

Mülk: 2 Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak 
için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayan-
dır. 

 

Yaşamımızın önemli bir gayesi var ve bu gaye üzerinde 
düşünmek ve gerekli araştırmaları yapmak oldukça önem-
lidir. Yaşamımız boyunca Yaratıcımız bize fırsatlar sunarak 
bu konuda (gaye) bir seçim yapmamız için imkânlar sunu-
yor. Özgür irademiz işte burada devreye girer ve bizi biz 
yapan seçimleri yaparız. İnsanların çoğu hayatının hedefi-
ne, ne yaratılış amaçları üzerinde düşünmeyi, ne de paha 
biçilemeyecek kadar değerli olan Allah’ın rızasını koyma-
mıştır. Kur’an’ın eleştirdiği bu çoğunluğun, ana hedefine 
dünyalık menfaatler edinmeyi koyduklarına tanık oluyo-
ruz.  

İşte test burada başlıyor; biz gerçekten Allah’a ve ahirete 
iman ediyor muyuz? Bunun göstergeleri nelerdir? Kul ol-
manın ne anlama geldiğinin ne kadar bilincindeyiz?  

İçinde bulunduğumuz test, ahirete gerçekte inanmayan 
kişilerin ayıklanması üzerine kuruludur. Ahirete gerçekte 
inanmayan ve bilinçaltlarında kuşku taşıyan kişiler, davra-
nışlarını Allah tarafından ölçüsü koyulan ideal seviyeye çı-
kartamayacaklardır. Ki dünyadaki işlenen zulümler ve kö-
tülükler bunun apaçık kanıtlarıdır. Eline güç geçen top-
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lumlar tarih boyunca güçsüz toplulukları ve bireyleri ez-
mişlerdir.  

Cezalandırılacağını bilmenin kişilerin davranışlarını düzel-
tici bir etkisi vardır. Cezalandıracak kişileri gördüğünde 
kurallara harfiyen uyan insanoğlu; Allah’ın kendisini gör-
düğünden emin olduğunda da benzer şekilde Allah’ın ya-
sakladığı eylemleri yapmaktan kaçınacak ve kendisine ge-
reği gibi çeki düzen verecektir. Oysa Dünya üzerinde her 
türden günah ve kötülük bolca vardır. Ve bunun ana ne-
denlerinden biri kişilerin aslında ahirete gerçekte inanma-
malarıdır. Ahirette hesap vereceğine gerçekten inanan bi-
ri kötülük işlerken bunu dikkate almaz mı?  

İnsanların Çoğu Ahirete İnanmadıklarının Farkında değil-
ler! 

Bakara: 8 Halktan öyle kimseler var ki aslında inanma-
dıkları halde "ALLAH'a ve ahiret gününe inandık" derler. 

Bakara: 9 ALLAH'ı ve müminleri aldatmak isterler. Hâlbu-
ki kendi kendilerini aldatıyorlar. Farkında bile değiller. 

 

Kur’an, insanların ahirete imanları hakkında önemli bir 
tespit yapıyor. İnsanların çoğu aslında ahirete olan iman-
ları hakkında samimi değiller. Ahirete imanın dünya yaşa-
mımıza düzeltici bir etki yapmaması, ahirete imanımızın 
sağlıklı olmadığının önemli bir göstergesidir.  

İnsanların bilinçaltlarında yatan bu gerçek aslında ahirete 
tam olarak inanmıyor olmalarıdır. Ayetler, ahiret konu-
sunda kendilerini aldatan kişilerden bahsediyor ve bunun 
farkında değiller. Ayette açıklanan kendini kandırma ve 
bundan dolayı farkında olamama durumu önemlidir. Far-
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kındalık olmadan kişinin kendini düzeltmesi mümkün de-
ğildir. Konu çeşitli yönleriyle Kur’an’da detaylı bir şekilde 
açıklanır.  

Kur’an’da geçen ahirete iman sadece soyut bir yerin varlı-
ğına dair bir iman meselesi bağlamında kullanılmaz. Ahi-
rete iman davranışlara etki yapan bir inanç anlamında 
kullanılır. Bu nokta oldukça önemlidir.  

Çoğunluğun Ahirete İmanı Güçlü Bir Kuşku İçeriyor! 

Neml: 66 Doğrusu, onların ahiret hakkındaki bilgileri der-
me çatmadır. Aslında ondan kuşku içindedirler. Daha 
doğrusu, onlar ondan yana tümüyle kördürler.  

Ahirete İnansalardı Farklı Davranırlardı! 

Tevbe: 44 ALLAH'a ve ahiret gününe inananlar, paralarıy-
la ve canlarıyla çaba göstermekten (kaçmak için) senden 
izin istemezler. ALLAH erdemlileri hakkıyla Bilir. 

Tevbe: 45 Ancak ALLAH'a ve ahiret gününe inanmayan-
lar senden izin ister. Kalpleri kuşku ile doludur. Onlar 
kuş-kuları içinde bocalamaktadırlar. 

 

Ahirete gerçek iman, hayatımızı değiştirir ve bu yüzden a-
hirete iman konusunun önemi ayetlerde sürekli olarak 
vurgulanır. Lakin ahirete nasıl iman edilmesi gerektiğini 
aslında insanların çoğu bilmiyor ve öğrenmek için de ça-
balamıyor. Ayetlerde, ahirete inanmanın tavırlarda deği-
şikliğe yol açacağı vurgulanıyor. Ahirete iman ne kadar 
güçlü olursa davranışlarda düzelme de o kadar güçlü olur.  

İçimizde duyduğumuz kuşku eşliğinde ahirete yapılan i-
man, davranışlarımıza pek etki yapmıyor. Bu nedenle kuş-
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kusuz bir inanca sahip olmak için neler yapmamız gerekti-
ğini iyice bilmemiz gerekiyor.  

 

Ayıklanma Olacak! 

Sebe: 21 Aslında onun onlar üzerine hiçbir otoritesi yok-
tu. Ancak, ahirete inananı ondan kuşku duyandan böyle-
ce ayırırız. Rabbin her şeyi kontrol etmektedir. 

Şeytan Her Yönden Saptırmak İçin Uğraşacak! 

Araf: 16 "Beni saptırmana karşılık, onlar için senin dos-
doğru yolun üzerine sinsice oturacağım." 

Araf: 17 "Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 
sollarından kendilerine sokulacağım. Böylece çoklarını 
şükreder bulmayacaksın." 

 

Gerçekte ahirete imanı yoksa elbette bu durum kişilerin 
yaşantısına olumsuz etki yapacaktır; yapıyor da. Ahirete 
iman bu nedenle Kur’an’daki çok önemli kavramlardan bi-
ridir. Bu kavramın önemli olmasının nedeni, ahirete iman 
eden birinin bunun gereğini yapması ve hesap vereceği 
bilinci ile yaşaması sonucunu beraberinde getirmesidir. 

 

Ahireti Ne Kadar Önemsiyoruz? 

Kıyamet: 20 Ne var ki, siz geçici (dünyayı) seviyorsunuz. 

Kıyamet: 21 Ahireti ise önemsemiyorsunuz. 

Ahirete İnanan Biri Nasıl Davranır? 

Nisa: 39 ALLAH'a ve ahiret gününe inansalardı ve ALLAH-
'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan yardım olarak har-
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casalardı ne olurdu? ALLAH onları Bilir. 

Ahirete İnanan Biri Ölümden Korkmaz! 

Bakara: 94 De ki: "İleri sürdüğünüz gibi, ahiret yurdu AL-
LAH tarafından hiç kimseye değil sadece size ayrılmışsa 
ve bu savınızda samimi iseniz haydi ölümü isteyin!" 

Sadece Dünya İçin Yaşayanlar İnkârcıdır! 

Nahl: 107 Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih etti-
ler. İnkârcı topluluğu ALLAH doğru yola iletmez. 

 

Ahirete yönelik sağlıksız bir iman kişilerin hayatına olumlu 
etki pek yapmıyor/yapamaz. Ayetlerin atıf yaptığı konula-
ra yönelik bazı soruları kendimize samimi bir şekilde sora-
lım ve üzerinde düşünelim. 

Ayetlerin Mesajlarını Özetleyelim: 

 Ahiret konusundaki bilgilerimiz ne kadar sağlıklı? 

 Geçici dünya hayatına ne kadar bağlıyız/seviyoruz? 

 Allah’ın verdiği rızıkları yeteri kadar paylaşıyormuyuz? 

 Ahireti mi yoksa dünya hayatını mı tercih ediyoruz? 

 Allah’ın rızasını ve sevgisini ne kadar önemsiyoruz? 

 Allah’ın verdiği rızıklardan yeterince paylaşmayanlar 
Allah’a ve ahirete pek inanmıyorlar.  

 Sorular çoğaltılabilir…Bu önemli konunun üzerinde ne 
kadar düşünsek azdır diyebilirim.  

Tavır Farkı: 

Müminler Ahirete Kesin İnanırlar! 

Bakara: 4 Sana indirilene ve senden önce indirilene ina-
nırlar. Ahiret konusunda da hiçbir kuşkuları yoktur. 
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Neml: 3 Onlar ki namazı gözetirler, zekâtı verirler ve ahi-
ret konusunda da kuşkuları yoktur. 

Hangi Hayat Daha Önemli! 

Nisa: 74 Dünya hayatını ahirete değişenler ALLAH yolun-
da savaşsınlar. Kim ALLAH yolunda savaşır, ölür yahut 
yenerse, kendisine büyük bir ödül vereceğiz.  

Ahirete İnananlar Gerekeni Yaparlar! 

Tevbe: 99 Araplardan, ALLAH'a ve ahiret gününe inanan-
lar da vardır. Harcadıklarını ise ALLAH'a yaklaştıracak bir 
vesile ve elçiye destek sayarlar. Gerçekten o, onlar için 
bir yaklaşma vesilesidir. ALLAH onları rahmetine soka-
caktır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. 

İyiler Kimler? 

Ali İmran: 114 ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği 
öğütler kötülükten sakındırır ve iyi işlere koşuşurlar. İşte 
onlar iyilerdendir.  

Sonuç: 

İsra: 19 Kim ahireti seçer ve mümin olarak gereken çaba-
yı gösterirse, işte onların çabası takdir edilir. 

 

Ahirete iman eden ile etmeyen kişiler arasında hem duy-
gu hem de davranış farklarını ayetler detaylı bir şekilde 
veriyor. Bu farkın sonucunda ciddi bir davranış değişikliği 
gözümüze çarpıyor.  

Dünya yaşamının geçici ve gerçek yurdumuzun ahiret ol-
duğunun bilincinde olmamız ve bunu iyice içselleştirme-
miz gerekiyor. 



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam 
 

147 

Bir Olmaz:  

Zümer: 9 Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak bo-
yun büken, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dile-
yen kimse inkâr eden kimse gibi olur mu? De ki: "Bilen-
lerle bilmeyenler bir olur mu?” Doğrusu ancak akıl sahip-
leri öğüt alırlar. 

Ahirete İnanan Kişiler Ne Yapar? 

Mücadele: 22 ALLAH'a ve ahiret gününe inanmış bir top-
luluk göremezsin ki, ALLAH'a ve elçisine karşı gelenleri 
dost edinsin. Hatta onlar, kendilerinin anaları, babaları, 
çocukları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları bile olsa... 
Kalplerine inancı yazmış ve katından bir vahiyle destek-
lemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, ebedi kalacakla-
rı cennetlere sokar. ALLAH onlardan hoşnut olmuştur, 
onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Onlar ALLAH'ın par-
tisidir. Hiç kuşkusuz, ALLAH'ın partisi kazanacaktır. 

 

Ayetlerin Mesajını Özetleyelim! 

 Müminlerin ahirete yönelik kuşkusu yoktur. 

 İbadetlerini muntazam olarak yaparlar. 

 Müminler Allah yolunda canlarını severek risk edebi-
lirler ve ölümden korkmazlar. 

 Allah rızası için bolca infak ederler. 

 İyiliği öğütler, kötülükten sakındırır ve iyi işlerde koşu-
şurlar. 

 Ahireti seçer, önemser ve mümin olarak gereken ça-
bayı gösterirler. 

 Bazı gecelerde secde ederek ve ayakta durarak boyun 
bükerler, ahiretten çekinirler. 
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 Veli/hami edinirken dikkat ederler.  

Ayetlerden kısa özetler verdim. Ayetler görmek isteyen 
kişilere gerçek inanan kişilerin özelliklerini vererek ipuçla-
rı veriyor. Bu ayetlerdeki açıklanan niteliklere ne kadar 
uygun olup olmadığımız meselenin özüdür.  

Gerçekten ahirete inanıp inanmadığımız her şeyi bilen Al-
lah tarafından bir şekilde ortaya çıkarılıyor. İnkârcı vasfına 
sahip kişiler bir şekilde inkâr etmek için bahaneler bula-
caklardır. Bu bahaneler toplumlara göre değişkenlik gös-
terse de aşağıdaki ayetler bir şekilde bu gerçeği vurgulu-
yor.  

 

İnsanların Çoğunun Bilmediği Gerçek! 

Enam: 111 Onlara melekleri indirsek, kendileriyle ölüler 
konuşsa ve her şeyi getirip önlerine toplasak, ALLAH'ın 
diledikleri hariç, yine inanacak değillerdir. FAKAT ÇOĞU 
BU GERÇEĞİ BİLMEZ. 

Enam: 112 Böylece, her peygambere insanlardan ve cin-
lerden olan şeytanları düşman kıldık. Aldatmak için bir-
birlerine yaldızlı sözleri vahyederler. Rabbin dileseydi bu-
nu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma. 

Enam: 113 Ahirete inanmayanların kalbi ona kansın, on-
dan hoşlansın ve gerçekten yapmak istediklerini yapabil-
sinler diye… 

 

İnkâr etmek bir sonuçtur. İnkârcı, inkâr etmeden önce de 
zaten Allah’ın kriterlerine uygun iyi bir kul olamamıştır. 
Yaşamı içerisinde karşısına çıkan olaylarda kötü tavır gös-
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teren birinin, vahyi anlaması ve algılaması mümkün olma-
yacaktır. Tüm kitap boyunca altını çizmeye çalıştığım bu 
konu yukarıdaki ayetlerde farklı bir yönüyle işlenmiştir. 
Yukarıdaki ayetlerde önemli bir sapma nedeni açıklan-
maktadır; bu sapma nedeni yaldızlı sözlerdir. Yani ahirete 
gerçekte inanmayan kişiler yaldızlı sözlerle din konusunda 
aldatılacaklar ve bunun farkında da olamayacaklardır. Bu 
aldatan kişilerin illa bir dine sahip olmasına da gerek yok-
tur, yani bir ateist bile din hakkındaki yaldızlı cümleleriyle 
kişileri saptırabilir. Yaldızlı sözlerin kapsamı sınırlanmadığı 
için, herhangi bir yaldızlı söz bu kapsamda değerlendirile-
bilir.  

Peki, bu yaldızlı sözler neler olabilir? 

Elçilerin düşmanlarının olduğunu ayetlerden öğreniyoruz 
ve bu düşmanlar halkı aldatmak için yaldızlı sözleri kulla-
nıyorlar. Bu yaldızlı sözlerde din adına uydurulmuş iftira-
lar var. Peki, bu durum size tanıdık geldi mi? Evet, Allah’ın 
elçisine onun adını kullanarak her türlü iftirayı barındıran 
hadisler uygun bir tanım olabilir. Bu konudaki eleştirileri-
mi ilk kitabım olan ‘’Neden Yalnız Kuran’’ kitabımda yap-
tım, dileyenler bakabilirler.   

Hadisler peygamberimizin sözleri değildir, söylemiş oldu-
ğu iddia edilen sözlerdir. Dolayısıyla peygamberimizin 
söylemiş olduğuna dair bir garanti yoktur ve ZAN ihtiva 
etmektedirler. Peygamberimizin bu sözleri söylediğine 
dair öne sürülen bütün gerekçeler yetersizdir.  

Bu sözleri peygamberimizin düşmanları uydurmuş olamaz 
mı? 

Tüm Elçilerin Düşmanları Vardı!  



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam 
 

150 

Elçilerin Düşmanları Mesajı Bozmaya Çalışır! 

Hac: 52 Senden önce, arzularına şeytanın karışmadığı 
hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik. ALLAH 
şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH a-
yetlerini sağlamlaştırır. ALLAH Bilendir, Bilgedir. 

Hac: 53 Böylece şeytanın attığını kalplerinde hastalık bu-
lunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. 
Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler. 

 

Elçilerin Ölümünün Ardından Saptırılan Mesaj! 

Elçilerin ölümlerinin ardından dinin mesajını birtakım in-
sanlar bir şekilde bozmayı başarmışlardır. Hiçbir elçinin 
getirdiği mesaj saf haliyle halkın çoğunluğunun arasında 
talep görmemiştir. Hatta içlerinde Harun peygamber ol-
masına rağmen sapmış olup buzağı heykeline tapınmış İs-
railoğulları örneğini Kur’an boşuna vermiyor… Ayrıca Mu-
sa peygamber içlerinde olmasına rağmen, İsrailoğullarının 
tapınacak bir heykel istemeleri, aslında elçinin mesajını 
ne kadar anladıklarının çarpıcı bir göstergesidir. İki pey-
gamber aralarındayken sapan ve tapınacak heykel isteyen 
kişiler onlar öldükten sonra mesaja ne kadar sadık kalmış 
olabilirler? 

Aralarında elçi olmasına rağmen, şirk koşmuş olmaları ü-
zerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Oysa nice 
Kur’an örneklerine rağmen onlarca mezhep ve tarikatlara 
bölünmüş Müslümanlar, kendilerinin peygamberimizin bı-
raktığı mesajı saf şekliyle izlediklerine inanıyorlar. Üstelik 
çoğunluğu oluşturan bu kişilerin, Kur’an’ı hiç okumadıkla-
rı halde böyle düşünmeleri ibretliktir.  
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Kalplerde Hastalık Olmamalıdır!  

Bakara suresinin hemen başındaki bu ayetler önemli tes-
pitler yapıyor. Bu saptamalar üzerinde yeterince düşün-
meli ve kendi payımıza düşeni görmeliyiz. 

 

Acı azabın Nedeni! 

Bakara: 10 Kalplerinde hastalık var. ALLAH da hastalıkla-
rını arttırır. Yalanları yüzünden acı bir azabı hak ederler. 

Bakara: 11 Kendilerine, "Yeryüzünde bozgunculuk yap-
mayın" denildiğinde "Bizler sadece düzeltenleriz" derler. 

Bakara: 12 Oysa onlardır asıl bozguncu; farkında bile de-
ğiller. 

Bakara: 13 Kendilerine, "Şu halkın inandığı gibi inanın" 
denildiğinde, "Beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız" 
derler. Gerçek beyinsizler onlardır; fakat bilmezler. 

 

Ahirete imanın kuşkusuz olmasının ne kadar önemli oldu-
ğunu ayetlerde gördük. Bu yüzden ayetlerde ahirete ima-
nın kesinlik içermesi gerektiğinin ne kadar sıklıkla vurgu-
landığını göstermeye çalıştım.  

Ayetlerden gereken dersleri çıkarmamız için ayetleri dik-
katli bir şekilde incelemeli ve üzerinde yeterince düşün-
meliyiz. 

 

Sad: 29 Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur ayetlerini in-
celesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar. 



 

 

 

Allah habe
dolayı müteşabih ayetler yoluyla hem sapacaklar hem de 
saptıracaklar. Bu önemli uyarıyı dikkatle değerlendirelim.

 

Ali İmran: 7
ri kesin anlamlıdır (
Diğerleri de benzer anlamlıdır (
hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam 
vermek için benzer anlamlı /müteşabih olanlarının ardı
na düşerler. Onların gerçek anlamını ise kimse bilmez, 
ancak isti
na inandık, hepsi Rabbimiz katındandır
anlayış sahiplerinden başkası öğüt almaz. 

Özellikle 
kuduklarında onlara pek faydası olmayacağını ko
lediğim makalede özetlemeye çalışmıştım. Kitap boyunca 
Kur’an’ı anlama çabasında olan kişilerin adeta bir ön şart 
diyebileceğimiz büyük günahlardan kaçınmasının önemi
nin altını çizdim. 

Kur’an birçok dini grup tarafından inançlarına dayanak o
lara
leri özellikle müteşabih olanlardan seçen gruplar oldu. Ö
zellikle tasavvufi düşünce ekolü, müteşabih ayetleri kulla
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dolayı müteşabih ayetler yoluyla hem sapacaklar hem de 
saptıracaklar. Bu önemli uyarıyı dikkatle değerlendirelim.

Ali İmran: 7
ri kesin anlamlıdır (
Diğerleri de benzer anlamlıdır (
hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam 
vermek için benzer anlamlı /müteşabih olanlarının ardı
na düşerler. Onların gerçek anlamını ise kimse bilmez, 
ancak istisnadır ALLAH ve derin bilgiye sahip olanlar, "
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nıp saptıran toplulukların başında geliyor. Ayetlere en ol-
madık anlamları verip bilgisiz insanları kandırmışlardır.  

Yüce Allah’ın kalplerinde hastalık olanları kesin olarak a-
yıklayacağını ayetlerden öğreniyoruz. Allah temizi pisten 
kesinlikle ayırır. Allah, bazı ayetlerine farklı anlamlar yük-
lenebileceğini elbette biliyordu ve bu kişilerin test edil-
mesi için bu oldukça uygun bir yöntemdir. Algılarının mü-
hürlenebileceğini bilenler bunun olmaması için gerekli 
tedbirleri alıp hayatlarını erdemli bir şekilde sürdürecek-
lerdir.  

İnkârcılar elçileri dinlediler, bunu önceki makalelerde gör-
dük. Ama dinledikleri halde ikna olmamalarının ana nede-
ni yeterince anlayamamalarıydı. Elçilerin mesajları gayet 
net ve anlaması kolaydı, ama uygulaması zordu. İnsanlar 
büyük günahlara bir şekilde bulaşıyorlardı. İbadetlerini 
belki muntazam yapabilen bu kişilere bir yetimi doyur-
mak, insanlarla iyi geçinmek, dedikodu yapmamak, iftira 
atmamak, evsizleri barındırmak (ve daha saymadığım nice 
erdem) kolay gelmiyordu. Anlamak için ön şart olan güzel 
davranışlar ne kadar çok olursa, algı o kadar açılıyordu. 

Kötüyü İyi Gören Bazı Kişiler! 

Fatır: 8 Kötü işi, kendisine süslenip de onu güzel gören 
kimseye ne dersin? ALLAH dileyeni saptırır ve dileyeni 
yola iletir. Öyleyse onlar için kendini üzüp durma. ALLAH 
onların yaptıklarını iyi Bilir. 

En Kötü Olanı Bile İyi Görebilirler! 

Enam: 137 Böylece onların (Tanrı adına hüküm veren) 
ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna 
iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler 
ve dinlerini karıştırıp bozdular. ALLAH dileseydi bunu ya-
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pamazlardı. Onlardan ve uydurdukları şeylerden uzak 
dur. 

Doğru Yolda Olduğunu Zannedenler! 

Araf: 30 Bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapıklığı 
hak etti. Onlar, şeytanları ALLAH'tan başka dostlar edin-
diler ama kendilerini doğru yolda sanıyorlar. 

 

Kendimizin doğru yolda olduğunu nereden bilebiliriz?  

Yukarıdaki ayetler bizi sarsmalı ve üzerinde düşünmeye 
sevk etmelidir. Ya bizim de kötü işimiz ve fikirlerimiz bize 
iyi gözüküyorsa?  

Allah samimi bir şekilde hakikat arayışı içinde olan kulları-
na yardım edecektir. Elçilerin mesajlarına muhatap olan 
erdemli kişilere, doğru yolda olduklarını geçmişte hisset-
tirdiği gibi günümüzde de yardım edecek ve gerçek ina-
nan kişilerin gerekli delillere ulaşmasına yardım edecektir. 
Dolayısıyla her Müslüman bu hassasiyet içinde inancına 
değer vermeli ve hakikat arayışında samimi olmalıdır. Al-
lah kalplerimizi biliyor ve davranışlarımıza göre hakikat a-
rayışımızda bize yol gösteriyor. 

Kur’an’ı kendi görüşlerimize alet etmemeli, kendi yanlış 
fikirlerimizi doğrulamak için araç olarak kullanmamalıyız. 

Bu sözleşmeye uymanın ödülü ise tahmin edemediğimiz 
kadar büyüktür. Allah’ın rızasını kazanmaktan daha de-
ğerli ne olabilir? 

 

Yunus: 58 De ki: ‘’Sadece, ALLAH’ın lütfu ve rahmetiyle 
sevinsinler. Bu, topladıkları her şeyden daha hayırlıdır.’’ 



 

Bu duayı sürekli yapmalıyız!

Ali İmran: 8
kalplerimizin eğrilmesine izin verme. Üzerimize rahmeti
ni yağdır; kuşkusuz sen Bağışta Bulunansın.

 

Hakikate tanık olmak kadar, hakikat üzere sabit kalmak 
da bir o ka

 

 

 

KUR’AN’I ANLAMAK İÇİN ACELE EDİLMEMELİ!

Taha: 114
vahyi tamamlanmadan önce Kur’an'ı (
LE ETME ve, "

 

Yukarıdaki aye

Kur’an’ı anlamak için acele etmemeliyiz. 

Kur’an’ı anlamaya çalışırken Allah’ın yardımını istemeliyiz.

Kur’an’ı anlamak için acele etmek bizim yanlış algılar e
dinmemize yol açabilir. Yanlış algılara sahip olmak istemi
yorsa
luk bilinciyle hesabını verebileceğimiz bir yaşam sürmeli 
ve ayetleri samimi bir şekilde uygulamalı olarak dikkatlice 
okumalıyız. 
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Kitap boyunca algımızın kapalı olmasının sebebinin, işledi-
ğimiz kötülükler ve günahlar olduğunu ayetler eşliğinde 
gördük. Durum böyle olunca, Allah’tan gönülden bağış-
lanma dilemek çok değerli oluyor. Allah’tan samimi şekil-
de af dilersek ve Allah bizi bağışlarsa bu kötü eylemlerin 
olumsuz sonuçları ortadan kalkacaktır. Böylece elçilerin 
mesajına tanık olunacak ve kalpler doğru yola ısınacaktır. 
Bağışlanma dilemenin önemiyle ilgili Kur’an’dan bazı a-
yetlere dikkatlice göz atalım.  

 

Elçilerin Temel Davetlerinden Biri: Af Dilemek! 

Hud: 52 (Hud): ‘’Ey halkım! Rabbinizden bağışlanma dile-
yin, sonra O’na yönelin ki gökten üzerinize bol rahmet 
yağdırsın, gücünüze güç katsın. Suçlular olarak yüz çevir-
meyin!’’ 

Hud: 61 Semud’a da kardeşleri Salih’i… Dedi ki: ’’Ey hal-
kım, ALLAH’a kulluk edin, O’ndan başka ilah yoktur. Sizi 
yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştiren O’dur. Öy-
leyse O’ndan bağışlanma dileyin ve sonra O’na yönelin. 
Kuşkusuz Rabbim Yakındır, Yanıtlayandır.’’ 

Hud: 90 (Şuayb): ‘’Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra 
O’na tevbe edin. Kuşkusuz Rabbim Rahimdir, Sevendir.’’ 

Neml: 46 (Salih): ‘’Halkım’’ dedi, ‘’neden iyilik yerine kö-
tülükte acele ediyorsunuz? Merhamet edilmeniz için AL-
LAH’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi?’’ 

Kehf: 55 Kendilerine yol gösterici geldiğinde, halkı inan-
maktan ve Rab’lerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan 
şey, öncekilerin sünnetinin (benzer uygulamanın, örne-
ğin, geçmiş toplumlara verilen mucizelerin bir benzeri-
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nin) kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşıla-
rına gelmesini dilemeleridir. 

Nisa: 64 Biz her elçiyi, ALLAH’ın izniyle kendisine itaat e-
dilsin diye gönderdik. Onlar, kişiliklerine zulmettikleri za-
man sana gelip ALLAH’tan bağışlanmasını dileselerdi ve 
elçi de onlar için bağışlanma dileseydi, elbette ALLAH’ı 
Affedici ve Rahim bulacaklardı. 

Nisa: 106 ALLAH’tan bağışlanma dile. ALLAH Bağışlayan-
dır, Rahimdir. 

 

Dua Etmenin ve Af Dilemenin Önemi! 

Af dilemenin ne kadar önemli olduğunu ayetlerde gördük. 
Her elçinin üzerinde durduğu bu önemli konu dikkatimizi 
çekmeli ve gerekli hasssasiyeti göstermeliyiz. Ayetlerde 
gördüğünüz gibi elçiler toplumlarına gittiklerinde onları 
ALLAH’tan bağışlanma dilemeye ve durumlarını düzelt-
meye davet ettiler. Çünkü işledikleri günahlar, elçinin ge-
tirdiği mesajı anlamalarına engel oluyordu. Eğer pişman 
olup samimi şekilde davranışlarını düzeltip bağışlanma di-
leseler, elbette Allah’ı çok bağışlayıcı olarak bulacaklardı. 
Böylece, hakikate tanık olmalarının önünde engel olan 
kötü eylemlerinden Allah’ın izniyle ve yardımı ile kurtula-
caklardı. Konuyla ilgili belki de Kur’an’daki en çarpıcı ayet 
Enfal suresinin 33. ayetidir:  

 

Azaba uğramaya engel olan iki sebepten biri: 
BAĞIŞLANMA DİLEMEK! 

Enfal: 33 Sen onların arasında bulunduğun sürece ALLAH 
onlara azap edecek değildir. ONLAR, BAĞIŞLANMA Dİ-



 
 

Neden Müslüman Olamadılar                                      Ahmet Murat Sağlam 
 

158 

LERLERKEN DE ALLAH onları cezalandıracak değildir. 

Erdemlilerin hatalardan sonra tavrı nasıl olmalı? 

Ali İmran: 135 Onlar ki bir günah işledikleri yahut kendi-
lerine zulmettikleri zaman ALLAH’ı anımsar ve günahları 
için bağışlanma dilerler -Zaten ALLAH’tan başka kim gü-
nahları bağışlayabilir ki?- ve onlar bile bile günah işleme-
ye devam etmez. 

 

Ayetlerde gördüğünüz gibi hatalarımız için samimiyetle 
bağışlanma dilememiz gerekiyor. Ve bu davranış erdemli-
lerin bir davranışı olarak bize sunuluyor. Elçiler de top-
lumlarına gittiklerinde onları sürekli af dilemeye ve du-
rumlarını düzeltmeye çağırıyordu. Hepimiz hatalar yapa-
biliriz. Önemli olan bu hataları ciddiye almak, samimiyetle 
bağışlanma dilemek ve durumumuzu düzeltmeye çalış-
maktır. Allah bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm kusurlarımızı 
bağışlasın ve kalbimize kendisine teslim olmayı ve dos-
doğru yolu ısındırsın. 

 

 

 

Sonuç 

Kitap boyunca erdemli olmanın dini anlamak için adeta 
bir ön şart olduğunu ayetler eşliğinde göstermeye çalış-
tım. Yeterince erdemli olmayan kişilerde ise dini anlama 
noktasında neden sorun oluştuğuna dair ayetleri paylaş-
tım. Tüm Müslümanların gerekli vakti ayırıp bu önemli ko-
nuda hassasiyetle düşünmeleri yerinde olur. Bizden önce 
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yaşamış insanların elçilerin mesajlarına gereken olumlu 
tepkiyi vermemelerinin altında yatan sebepleri bilmemiz, 
bizim de benzer hatalara düşmememiz için önemli ipuçla-
rı sağlamaktadır. Bu yüzden ayetlerden gereken mesajı al-
mamızın ahiret hayatımız için kritik öneme sahip olduğu-
nun bilincinde olmalıyız. 

Tüm çabam Kur’an’ın bu yöndeki ayetleri üzerinde daha 
çok düşünülmesine ufak bir katkı sağlamaya çalışmaktır.  

 

Kurtuluşun Yolu Allah’a Gereği Gibi Kulluk! 

Bakara: 21 İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan 
Rabbinize kulluk edin ki korunasınız. 

Bakara: 22 O, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale soktu 
ve göğü de bir yapı kıldı. Gökten su indirdi ve onunla rızık 
olarak size çeşitli ürünler çıkardı. Bile bile ALLAH'a eşler 
koşmayın. 

 

Sadece Allah’a kulluk etmek, korunmak isteyen kişiler için 
öneriliyor. Samimi olarak sadece Allah’a kul olmak istiyor 
muyuz? Bunu kendimize sormalıyız.  

 

Din adına kandırılan kişilerin itirafları! 

Saffat: 27 Dönüp birbirlerini sorgularlar. 

Saffat: 28 "Siz bize sağ yanımızdan yaklaşıyordunuz" der-
ler. 

Saffat: 29 Derler ki, "Aslında siz inanmış kimseler değildi-
niz." 
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Saffat: 30 "Bizim sizin üzerinizde herhangi bir gücümüz 
yoktu. Aksine siz azmış bir topluluktunuz." 

Saffat: 31 "Rabbimizin hakkımızdaki sözü gerçekleşti, 
artık tadacağız." 

Saffat: 32 "Biz azmıştık. Sizi de azdırdık." 

Saffat: 33 Böylece, o gün onlar azapta ortaktırlar. 

Saffat: 34 Biz suçlulara böyle yaparız. 

Saffat: 35 Kendilerine "La ilahe illa ALLAH" denildiğinde 
büyükleniyorlardı. 

 

Dikkat etmemiz gereken önemli nokta, saptırılan kişilerin 
uzman gördükleri kişiler tarafından saptırıldığıdır. Allah’ın 
bize yardım etmesi ve saptıran kişilere karşı farkındalığı-
mızın artması için dua etmeliyiz.  

 

Saptıranlara Dikkat! 

Araf: 38 "Sizden önce geçen cin ve insan topluluklarıyla 
birlikte ateşe girin" dedi. Her ne zaman bir topluluk gir-
diyse bir öncekine lanet etti. Hepsi oraya vardığında son-
rakiler öncekiler için: "Rabbimiz, bizi bunlar saptırdı. 
Bunlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" dediler. 
"Hepsi için iki kat vardır. Ancak bilmezsiniz" dedi. 

 

Allah’ı dinlersek ödülünü alırız! 

Enfal: 28 Bilesiniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir 
sınavdır ve ALLAH'ın yanında büyük ödül vardır. 

Enfal: 29 Ey inananlar, ALLAH'ı dinlerseniz, size doğruyu 
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yanlıştan ayıracak anlayışı verir, kötülüklerinizi örter ve 
sizi bağışlar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir. 

 

Yukarıdaki ayetleri gereği gibi anlayıp, Allah’ın razı olacağı 
kullardan olmak için kendilerini iyi yönde değiştirebilenle-
re ne mutlu!.. 

 

Kötülük işleyenler bunun sonucuyla yüzleşmek zorunda 
kalacaklardır. 

Ankebut: 4 Kötülükleri işleyenler, bizi atlatacaklarını mı 
sanıyorlar? Ne kötü bir yargıda bulunuyorlar. 

Allah Bizi İyi Biliyor! 

Kaf: 16 İnsanı biz yarattık ve onun kendi kendine neyi fı-
sıldadığını iyi biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız. 

Kaf: 19 Sonunda ölüm sarhoşluğu gerçekten gelmiştir; iş-
te senin kendisinden kaçıp durduğun şey budur. 

 

Ahirete gerçekte iman etmiş ve etmemiş kişilerin ayıklan-
ması gereken bir testin içindeyiz ve bu oldukça zor bir 
testtir. İnsanların çoğu yukarıdaki ayetlerde verilen ör-
nekleri kavrayamayacak. İnsanların çoğunluğunun bu ö-
nemli testi kaybedeceğini söyleyen bir kitaba inanmak, 
testi kazanacak azınlık içinde olmak için çabalamayı bera-
berinde getirir. Kaybedecek çoğunluğa karşı görevlerimizi 
yerine getiriyor muyuz? Bildiklerimizi paylaşmak gibi ö-
nemli bir sorumluluğumuz olduğunun yeterince farkında 
mıyız?  

 



 

Ellerimizle ektiğimizin ha
ğız!

Enfal: 51
bette kullara zalim değildir.

Büyük Din Günü Beklenen Sonuç!

Maide: 119
larının 
maklar akan ve orada sürekli kalacakları cennetler (
çeler
muştur. Büyük başarı işte bu...

Hayatımız Boyunca Duamız Olsun

Ali İmran: 8
kalplerimizin eğrilmesine izin verme. Üzerimize rahmeti
ni yağdır; kuşkusuz sen Bağışta Bulunansın.

 

Allah’a iman etmenin ne büyük mutluluk olduğunun, bu 
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YAZARIN D

Kitabın amacı, yüzyıllardır gerileme döneminde olan Müs

kitabına güvenmiyor hatta okuma gereği bile duymuyor!

İslam dünyası Kur’an’ı terk etmenin, mezheplere ayrılarak 
farklı dini öğretileri takip etmenin, akla ve bilime önem 
vermemenin kaçınılmaz sonucu olarak; gelişen toplumla
rın, bilimin, sanatın oldukça ge
kendilerini cezalandırarak yoksulluğa ve huzursuzluğa 
mah
rine cehenneme çeviriyorlar.

Ayetler eşliğinde Kur’an’ın din adına yeterliliğini ve din a
damlarının Müslümanları Kur’an’
de bir dille ortaya koyarak, insanları ALLAH’ın terk edilmiş 
mesajı olan Kur’an’a davet ediyoruz…

Zuhruf 44:
ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.
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maktır. ALLAH’ın din adına yeter
li, apaçık ve kolaylaştırılmış olarak 
tanıttığı Kur
manlar, din adına yüzlerce yasak 
ve kuralla dini yaşanmaz bir hale 
çeviren atalarının dinini sorgula
madan izlemeyi tercih ediyorlar. 
Çoğu Müslüman, âlim olarak nite
lediği kişilere ve onların kitapları
na güvendiği kadar, ALLAH’a ve 
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Peygamberimizin yaşadığı döne
nın şefaatçiler olduğu inancı vardı. Günümüzde ise bu şe
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lere bıraktı. Böylece, yalnız Allah’tan yardım istemesi ge
reken Müslümanlar, binlerce şefaatçi edinmiş oldular. 
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takdir edememeleri ve O’na yeterince güvenmemeleri so

lerin olduğuna inanılmasını şir
lerce ayet eşliğinde bu konuyu detaylı bir şekilde işledim.

Rad:34
ret azabı ise daha kötüdür. Onları ALLAH'tan KİMSE KUR
TARAMAZ.
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kini kurtarabilir misin?
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İnfitar: 19
gün tüm kararlar yalnız ALLAH'a aittir.

Din Allah’ındır. Dine müdahale basit bir konu değildir ve 
mezhepler sürekli çeşitli bahanelerle di
mışlardır. Her Müslüman dinini bilmekle vazifelidir ve din 
adamlarının insafına bırakılarak onlardan öğrenilecek bir 
konu değildir.

Atalarını üzerinde bulduğu yolu izleyen milyarlarca insan 
var. Dolayısı ile konu çok önemli. Kuran tarafın

kişilerin cevabı verirken genellikle Hristiyanlık hakkında 
malumatı da yoktur. Evet he
de bizim atalarımız yanlış yoldalar.

Atalarımızın yanlış üzere ol
ipucu var. İnsan aklına ters gelecek şeyler ve aynen diğer 
dini grupların inancında olan yanlışlar gibi. Sorun şudur; 
bizde onlar g
mi geleceğiz? Her dini yapıda olduğu gibi bizim atalarımı
zın yüzyıllar boyu sürekli dine ekleme yapmaları, aynı za
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manda dinin bozulma süreci anlamına geliyor. Allah vah-
yini gönderiyor ama bundan bazı insanlar geçmişte hoş-
nut olmamışlar ve gelecekte de olmayacaklar. Memnun 
olmama durumu çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor. Kanaa-
timce en önemli ortaya çıkma durumu sürekli dinsel hü-
kümler tadilat yoluyla dine ekleme yapmaları. Bu tadilatı 
kendi zekâ seviyelerine göre yaptıkları için zaman içinde 
sürekli tekrar tekrar hükümleri değiştirmek zorunda kalı-
yorlar. Allah’ın özgür bıraktığı bir çok alanı kısıtlamayı 
kendilerini dini bir vazife olarak görüyorlar.   
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