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Bismillâhirrahmanirrahim
“De ki: Andolsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur’ân’ın bir benze-

rini getirmek için toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. 
Birbirlerine arka çıkıp yardım etseler de...” (İsra, 88; Tur, 33-34)

Ve insan aciz kaldı bir benzerini getirme hususunda. Çün-
kü muârazaya yapılan davet sükût ile cevaplandırıldı, bu ise 
acziyetin kabulüydü. Tüm zamanlara gönderilen ve karşıtla-
rını tek bir harfi ile sessizliğe boğan mucize kitap, yeniden 
meydan okuyor asrımıza… Kur’an karşıtları sözün tükendiği 
yerde kılıç kuşandı. Bedir’e, Uhud’a, Hendek’e yürüdü. Fakat 
her adımları kendi otoritelerini kaybetmekle sonuçlandı. 
Ve Kur’an’ın nüzulünün tamamlandığı gün, Mekke’de bâtıl 
davalarını yürütecek kimse kalmamıştı. Çünkü Kelamullah 
daima gâlipti.

 Bizim Kur’an’ı savunmamıza hacet yok. Zaten  o, mahfuz-
dur sahibi tarafından… O halde  Kur’an gibi bir güç elimizde 
iken ümitsiz olmak, beşerî ideolojilere karşı acze düşmek, 
izzeti yitirmek, hâkim iken mahkum olmayı kabul etmek  
değil midir? 

Müslümanların, ellerinde bulunan bu ilahî kitabın muh-
teşem gücünü görmesi ve asla ye’se düşmemesi için hazır-
ladığımız bu sayımızda kapak ismimiz; “KUR’AN MEYDAN 
OKUYOR” oldu. Tüm okurlarımızı yeniden Kur’an ile diril-
meye ve dik bir duruşla Rabbimizden başka otorite kabul 
etmemeye davet ediyoruz. 

İçeriğimizde Rabbimizin’in kelâmını kendi üslubundan 
anlatmaya, ashabın Kur’an’a bakışını, âlimlerimizin Kur’an 
için söylediklerini ve Batılı aydınların ilahî kitap karşısın-
daki hayranlıklarını ve başta muhterem hocamız Alparslan 
Kuytul Hocaefendi olmak üzere değerli yazarlarımızın ka-
lemlerinden Kur’an’ın meydan okuyuşunu anlatmaya çalış-
tık. Özellikle Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin İşaretu’l 
İcâz adlı eserinden ve Yusuf Kardavi’nin ‘İslam Hükümleri-
nin Özellikleri’ni anlatan yazısına yer vererek onlardan da 
yararlanmak istedik.

Hakkıyla istifade etmenizi temenni ediyor bir sonraki sayı-
mızda buluşmak üzere hepinizi Allah’a Emanet Ediyorum…
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İnsanı ve kâinatı tanımayanların, insana uygun medeniyet esasları ortaya 
koyması mümkün değildir. İnsanın fıtratı bilenden bir mesaja ihtiyacı vardır. 
Nice medeniyetler vardır ki bütün bir milletin mutluluğunu alıp götürmüş ve 
nice medeniyetler vardır ki milleti emniyet ve huzurun zirvesine yükseltmiştir.

 aratan ve gönderdiği 
vahiyle kullarını terbi-
ye eden Allah’a hamd, 
vahyi bize ileten ve 

onu en güzel şekilde yaşayan Rasu-
lüne salât-u selam ve vahye uygun 
bir medeniyet kurma gayretinde 
olan tüm kardeşlerime selam ile…

Yeryüzünde hayat bir pey-
gamberle başlamış; Allah, insanı 
baştan beri başıboş bırakmamış 
ve vahiyle insana yön vermiştir. 
Kur’an, bu gerçeği: “İnsan, başıboş 
bırakıldığını mı sanıyor?”1 buyurarak 
bize ifade eder. Çünkü insan, hem 
eşref-i mahlûkat olarak yaratılmış 
hem de yeryüzüne Allah’ın halife-
si olarak gönderilmiş ve kendisine 
en önemli görev yüklenmiştir. O 
halde, Allah’ın halifesi yani O’nun 
vekili olma ve O’nun istediği bir 
dünya meydana getirme görevini 
yerine getirebilmesi için kendisine 
yön verilmesi, bir kullanım kılavu-
zunun gönderilmesi gerekirdi ve 
öyle de oldu. İnsana Allah’tan bir 
mesajın gelmesine değil, gelmesey-
di gelmemesine şaşmak gerekirdi. 
Kur’an-ı Kerim: “Her topluluk için 
bir elçi vardır.”2 buyurmaktadır. 
Yine “Uyarıcı gönderilmeden helâk 
edilselerdi zulüm olurdu.”3 buyrul-
ması insanın vahiysiz doğru yolu 
bulamayacağını gösterir. Eğer, akıl 
kâfi gelseydi Nebi gönderilmeden 
de helâkleri caiz olurdu.

Fakat insanlar, tarih boyunca 
nefislerinin istediği gibi yaşaya-

bilmek için, Allah’ın Peygamber 
ve kitap göndermediğini iddia et-
mişlerdir. Kimi zaman, Peygambe-
rin meleklerden olması gerektiğini 
söylemişler, kimi zaman Peygam-
berlerin çarşı pazarda yürüyen 

varlıklar olmasını sorun etmişler 
ve hakkı inkâr etmişlerdir. Hâlbuki 
Peygamberler, onlara örnek olmak 
için gönderildiklerine göre onlar 
gibi insan olmaları gerekmez miy-
di? Peygamberler, meleklerden se-
çilseydi, ona da itiraz edecek ve “Biz 
onun gibi olamayız, onun nefsi yok ve 
ona şeytan tesir edemiyor, biz nasıl 
onun gibi olalım?” diyeceklerdi. Yani 
aslında onlar hayatlarını değiştir-
meyi göze alamıyor ve vahye göre 
yaşamanın çok zor olacağını düşü-
nüyorlardı. Hâlbuki Allah, kulları 
için zorluk istemez. Kur’an-ı Kerim: 
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk 
istemez.”4 buyurur.

Vahye göre hayat, yalnızca doğ-
ru ve medenîce bir hayat değil, 
aynı zamanda kolay bir hayattır. 
Aslında haramlar, neticesi itibarı 
ile birçok zorlukları beraberinde 
getirir ve haramlarla dolu bir ha-
yat, zor bir hayattır. Farzlar ise 
zor gibi görünse de hakikatte in-
sanı birçok kötülükten koruduğu 
için hayatı kolaylaştırmaktadır. 
Yani zannedildiği gibi farzlar zor, 
haramlar kolay ve zevkli değil; ak-
sine haramlar zor ve çirkin, farzlar 
ise kolay ve güzeldir. Hem farzlar 
ve haramlar olmadan insan nasıl 
medenî olabilir. İnsan, hayatı bo-
yunca birtakım ilkelere bağlan-
mak, bazı şeyleri yapmak ve bazı 
şeylerden kaçınmak zorundadır. 
Bu ilkeleri kendi nefsiyle, şeytanın 
ve çevrenin tesiriyle belirleyeceği-

p Alparslan KUYTUL

ne, sonsuz ilim ve merhamet sahibi 
Allah’tan alması daha mantıklı ve 
doğru değil midir? Vahye uymayıp 
medeniyetin esaslarını kendileri 
belirlemeye kalkanlar, geçmişte 
ve günümüzde nasıl bir toplum 
meydana getirdiler? 

Mesela; Eski Yunan ve Roma 
arenalarında insanlar, özellikle 
esirler, zevk için vahşi hayvanlar 
tarafından parçalanır ve diri diri 
yakılırdı. Roma ve Yunanistan’ın 
hukukçu ve filozofları bile bunla-
rı uygun görüyorlardı. Aristo ve 
Plâton gibi filozoflar bile kadının 
kürtaj yapmasına müsaade verir-
lerdi. Eski Yunan ve Roma’da baba-
lar öz evlatlarını öldürme hakkına 
sahipti. Bazı Yunan filozoflarına 
göre intihar övünülecek bir şeydi. 
Bu felsefeye bağlı olanlar, bazen 
toplu bir şekilde intihar ederlerdi. 
Plâton bile intiharı kötü saymazdı. 
Bir erkeğin kendi karısını öldür-
mesi beslediği bir hayvanı öldür-
mek kadar normaldi. Eski Yunan 
hukuk sisteminde, bu suç için bir 
ceza konmamıştı. Hindistan’da 
ölen kocanın cesedi yakılırken ka-
rısının ateşe atılıp yanması sevap 
bir hareket olarak kabul edilirdi. 
Toplumun üst tabakasında olan-
lar, alt tabakasında olanların ka-
nını akıtabilirdi. Hindular arasın-
da Jalparva denilen geleneğe göre 
anne-babalar doğan ilk çocuklarını 
kutsal saydıkları Ganj nehri suları-
na atarlardı. Hiçbir tanrı karısız, 
hiçbir tanrıça kocasız değildi. Tanrı 
ve tanrıçalar, insan gibi yer içerdi. 
Müşriklerin çoğu tanrının insan 
kılığına girdiğine inanırdı. 

Hıristiyanlar üç ilaha inanmanın 
yanında tanrının anası ve kayna-
nası olduğunu da kabul ederlerdi. 
Yahudilerin tanrısı; insanî sıfatla-
ra sahip olan, insan kılığına giren, 
Yakup ile güreşen, oğlu olan bir 
tanrıydı.

Müşrik Araplara gelince; onlar da 
putlara tapar, leş yer, zina eder, bir-
birlerinin mallarını haksızlıkla yer, 
kızlarını diri diri toprağa gömer, 
Kâbe’yi çırılçıplak tavaf ederlerdi… 

Batılı filozoflardan, “Önceki in-
sanlar bilimde ilerlememişti, o yüz-
den böyle cahilce davranıyorlardı. 
Din onlara lâzımdı. Biz ise bilimde 
ilerlediğimiz için onlar gibi dine 
muhtaç değiliz. Bize din değil, bilim 
yol gösterir. Tanrı öldü, onu biz öldür-
dük.” diyenler, bugünün dünyasın-
da yükselen eğitim seviyesine ve 
arttırılan polis sayısına rağmen 
her gün haksızlığın, hırsızlığın, 
ahlâksızlığın, cinayetlerin, terör 
olaylarının, uyuşturucunun, kadın 
satıcılığının, maddeperestliğin, hı-
yanetin, sömürücülüğün, haksız 
ve zalimce savaşların, yetim ve 
öksüz bırakılan çocukların, tüm 
dünyayı havaya uçurabilecek kadar 
güçlü atom ve hidrojen bombaları-
nın, her gün artan boşanmaların 
ve çözülen aile kurumunun, küçük 
yaşta zina eden ve kürtaj yapmak 
zorunda kalanların, dünyada 
açlıktan ölenler varken çılgınca 
tüketim yapanların, şeytana ta-
panların, kendi cinsiyle ilişkiye 
geçenlerin, erkekleşmiş kadınla-
rın ve kadınlaşmış erkeklerin ve 
daha nicelerinin her gün arttığını 
görmüyorlar mı? İnsanın bilim-

le uzaya gideceğini, ama bilimle 
medenî bir insan olamayacağını 
anlamıyorlar mı? Bilimin görevi 
insan hayatını kolaylaştırmaktır, 
insanı medenî yapmak değildir. 
İnsan vahiysiz medenî bir insan 
olamaz ve insana uygun bir me-
deniyet kuramaz. 

Yeryüzü, asla bir tabiat olayıyla 
veya hayvanların saldırısıyla fesa-
da uğramış değildir. Fesat ancak 
insanoğlu kimliğini kaybettiği gün 
büyümüş ve yayılmıştır. Güçlüler, 
ilahlaşmış; zayıflar, güçlülerin kulu 
durumuna gelmiştir. Böylece, her 
iki sınıf da insanlık vasıflarından 
çıkmışlardır.

Kur’an-ı Kerim, vahye uymayan 
toplumların helâk ediliş ve azaba 
uğrayışlarının misalleri ile do-
ludur. Bu azap bazen tufan veya 
deprem veya buna benzer şekiller-
de gelmişse de bazen de yukarıda 
söylediğimiz huzursuz ve insan-
lıktan çıkmış bir toplum şeklinde 
gelmiştir. Meteorolojinin verdiği 
habere inananlar neden toplum-
ların azaba uğrama sebeplerine 
dair Allah’ın verdiği habere inan-
mazlar? Vahye güvenmeyenler, bu 
günün dünyasında olan bitenleri 
de mi görmezler? 

İnsanı ve kâinatı tanımayanla-
rın, insana uygun medeniyet esas-
ları ortaya koyması mümkün de-
ğildir. İnsanın fıtratı bilenden bir 
mesaja ihtiyacı vardır. Nice mede-
niyetler vardır ki bütün bir mille-
tin mutluluğunu alıp götürmüş ve 
nice medeniyetler vardır ki milleti 
emniyet ve huzurun zirvesine yük-
seltmiştir.

Vahye göre hayat 
yalnızca doğru ve 
medenîce bir hayat 
değil, aynı zamanda 
kolay bir hayattır. 
Aslında haramlar 

neticesi itibarı ile birçok 
zorlukları beraberinde 
getirir ve haramlarla 
dolu bir hayat, zor 
bir hayattır. Farzlar 
ise zor gibi görünse 
de hakikatte insanı 

birçok kötülüklerden 
koruduğu için hayatı 
kolaylaştırmaktadır. 

Yani zannedildiği gibi 
farzlar zor, haramlar 
kolay ve zevkli değil, 

aksine haramlar zor ve 
çirkin, farzlar ise kolay 
ve güzeldir. Hem farzlar 

ve haramlar olmadan 
insan nasıl medenî 

olabilir. 
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Başyazı



A llah Teâlâ şöyle 
buyuruyor; "De ki: 

"Yemin ederim: Eğer 
insanlar ve cinler, bu 

Kur'ân'ın benzerini yapmak için bir 
araya toplansalar, hatta birbirlerine 
destek olup güçlerini birleştirseler 
bile, yine de onun gibi bir kitap mey-
dana getiremezler."1

"Yoksa "Kur'ân'ı kendisi uydur-
muş" mu diyorlar. De ki: "İddianız-
da tutarlı iseniz, haydi belâgâtte 
onunkine benzer on sûre getirin, 
isterse kendi uydurmanız olsun ve 
Allah'tan başka çağırabileceğiniz 
herkesi de yardıma çağırın!"2

"Yoksa: "Onu kendisi uydurmuş" 
mu diyorlar? De ki: "Öyleyse, iddi-
anızda tutarlı iseniz, haydi onunki-
ne benzer bir sûre ortaya koyun ve 
Allah'tan başka çağırabileceğiniz 
kim varsa hepsini de yardımınıza 
çağırın."3 "Eğer kulumuza indirdi-
ğimiz Kur'ân'ın Allah'ın sözü oldu-
ğu hakkında şüpheniz varsa, haydi 
onun sûrelerinden birine benzer bir 

sûre meydana getirin ve Allah'tan 
başka güvendiklerinizin hepsini ça-
ğırın, iddianızda haklı iseniz. Bunu 
yapamazsanız –ki hiçbir zaman ya-
pamayacaksınız– çırası insanlarla 
taşlar olan o ateşten sakının."4  Yu-
karıda zikredilen ayetler, Kur’an-ı 

Kerim’in 1400 yıldır dünya-âleme 
meydan okuduğunu ifade eden 
ayetlerdir. Allah( c.c) bu meydan 
okuyuşu, aşama aşama insanlığın 
önüne sunarak; âdeta Hâlık’ın 
karşısında mahlûkun zayıflığı-
nı, Aziz olan Allah’ın karşısın-
da âciz olan insanın durumunu 
gözler önüne seriyor. Rabbimiz 
muârızlara (Kur’an’a karşı çıkan-
lara); önce Kur’an’ın bütününün, 
daha sonra on suresinin, en so-
nunda ise bir suresinin benzerini 
getirmeleri hususunda meydan 
okuyarak, âdeta onları galeyana 
getirecek derecede bir üslup ve 
tekrar ile bir nazire (benzer) ge-
tirilmesinin yolunu açıyor.  

Bu meydan okuyuşa karşı cı-
lız bazı sesler karşılık vermek 
istemişler, ancak Kur’an’ın eşsiz 
belâgâti karşısında sus-pus ol-
muşlar, hâlihazırda söyledikleri 
edebî cümleleri dahi söyleyemez 
duruma gelmişlerdir. Tarih buna 
şahittir ki; Hz. Peygamber zama-

Rabbimiz muârızlara 
(Kur’an’a karşı 
çıkanlara); önce 

Kur’an’ın bütününün, 
daha sonra on 

suresinin, en sonunda 
ise bir suresinin 

benzerini getirmeleri 
hususunda meydan 

okuyarak, âdeta onları 
galeyana getirecek 

derecede bir üslup ve 
tekrar ile bir nazire 

(benzer) getirilmesinin 
yolunu açıyor. 

p Rümeysa SARISAÇLI
r.sarisacli@furkannesli.com

“İnsan Denen Meçhul” kitabının 
yazarı Alex Carrel: “Mekanik, kimya 
ve fizik; fizyoloji ve psikolojiden çok 
daha süratli ilerledi. İnsan kendini 
tanımadan önce madde dünyasına 
hâkim oldu. Böylece modern toplum, 
ilmî buluşların tesadüfü ile vücut ve 
ruh kanunlarını hiç dikkate almadan 
kurulmuştur. Biz, feci bir hayalin 
kurbanları olduk. Bu kendi keyfimi-
ze göre, tabii kanunlardan sıyrılarak 
yaşayabileceğimiz hayal idi. Tabia-
tın asla affetmeyeceğini unuttuk.” 
diyerek kurdukları medeniyeti, 
insanı tanımadan kurduklarını 
ve bu medeniyetin insana zarar 
verdiğini itiraf etmektedir. Yeni 
bir cihazı tanımanın yolu, şüphe 
yok ki onu üreten şirkete başvur-
maktır. İnsanın yapması gereken, 
insanı tanımak için Allah’ın kita-
bına başvurmaktır.

Maddeyi çözmek, insanı çöz-
mekten çok daha kolay olduğu 
için Allah azze ve celle maddeyi 
çözmeyi, matematikte, kimyada, 
tıpta ve diğer pozitif ilimlerde ge-
lişmeyi insana bırakmış; insana 
yol göstermeyi ise kendi üzerine 
almıştır. Çünkü insanı çözmek, 
maddeyi çözmekten çok daha zor-
dur ve hatta insan için bu müm-
kün değildir. Onun için Kur’an’ı 
Kerim: “Hidayet yolunu göstermek, 
bizim üzerimize vazifedir.”5 ve “Yolu 
doğrultmak, Allah’a aittir.”6 buyur-
makta ve insanın görevinin yol 
tayin etmek değil, gösterilen yola 
uymak olduğunu ifade etmektedir. 
Fakat insan; haddini aşmakta, gös-
terilen yola uyacağına yol tayin et-
meye kalkışmaktadır. Allah, insanı 
halifesi olarak yaratmış, insan ise 
ilah olmak istemektedir. 

Kur’an-ı Kerim: “Allah, insanı alâk 
(embriyo)’tan yarattı.”7 buyurarak 
insana mayasının ne olduğunu ve 
haddini bilmesi gerektiğini hatırla-
tır. Ama insan, bu gerçeği unutur ve 
kendini öğüde ve vahye ihtiyaçsız 
görmeye başlar. “Hayır, insan azgın-
lık eder. Kendini yeterli gördüğü için.”8 

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail: “Ey 
Rabbimiz; içlerinden onlara bir elçi 
gönder, onlara ayetlerini okusun, 
kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları 
arındırsın…”9 şeklinde dua ederek, 
sadece bir talepte bulunmamış, 
aynı zamanda insanın vahye olan 
ihtiyacını da anlatmak istemişler-
di. Çünkü insan aklı, çoğu zaman 
doğruya ulaşamamakta, ulaştığın-
da da doğruya uyamamaktadır. 
Çünkü şeytanın, nefsinin ve çev-
resindeki insanların tesiri altında-
dır insan. Doğruyu anlamasına ve 
ona uymasına bu üç faktör de en-
gel olmaktadır. İnsanı, aşağı doğ-
ru çeken bu üç yer çekimine karşı 
koyabilmek bir kitap ve bir Rasul 
ile mümkündür. Yükselmek, kutsî 
bir mesaj olmaksızın mümkün de-
ğildir. Kur’an, insanı eğiterek nef-
sin aşağı mertebelerinden alıp üst 
mertebelere yükseltir.

Vahiy olmaksızın insan, ahiret ve 
gaybî konularla ilgili tahmini ko-

nuşmaktan öteye geçemez. Akıl, en 
fazla ahiretin mümkün ve gerekli 
olduğunu kabul eder; ama ahiret 
hayatının gerçekten olup olmaya-
cağını bilemez. Onun için böylesi 
gaybe ait konularda kutsî bir kay-
nağa ve bilgiye ihtiyacı vardır.

İnsan, tüm memleketlere ve tüm 
insanlara uygun olan bir kitaba ve 
medeniyet kriterlerine muhtaçtır. 
Aksi halde her memlekette ayrı 
ayrı medeniyetler meydana gele-
cek ve medeniyetler çatışması ka-
çınılmaz olacaktır. Medeniyetler 
çatışmasını önlemenin tek yolu, 
tüm dünyada tek bir medeniyet 
kurmaktır. Bu ise tüm insanların 
medeniyet esaslarını aynı kaynak-
tan yani tek olan Allah’tan alma-
ları ile mümkündür. 

Allah, Kur’an’la insanı kendine 
yaklaştırmak ister, onu yücelt-
mek ister, onun bedenî ve ruhî 
ihtiyaçlarını tatmin eder. Kulluğu 
ve muhabbetullah’ı öğretir. Me-
saj gelmeseydi kul Rabbine nasıl 
yaklaşabilirdi? Mesaj geldiği halde 
Allah’tan uzaklaşanların mazereti 
yoktur.

Ayrıca Allah, kitap ve Peygam-
ber göndermeden nasıl bir insan 
ve nasıl bir medeniyet istediğini 
ve bizden muradının ne olduğunu 
bize nasıl bildirecekti? Yani insan, 
Allah’ın muradını bilme yönünden 
de vahye muhtaçtır.

İşte bütün bunlardan dolayı 
Allah (c.c.); Peygamber ve kitap 
gönderdi ve Peygamberine; “Kalk 
ve uyar.”10 ve “Ey Rasul, Rabbinden 
sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu 
yapmazsan O’nun görevini yapma-
mış olursun. Allah seni insanlardan 
koruyacaktır.”11 buyurdu.

İnsanı muhatap alıp ona vah-
yetmekle en büyük şerefi veren 
Allah’a hamd ederek sözlerime 
son verip hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.

İnsan, tüm 
memleketlere ve 

tüm insanlara uygun 
olan bir kitaba ve 

medeniyet kriterlerine 
muhtaçtır. Aksi halde 
her memlekette ayrı 
ayrı medeniyetler 

meydana gelecek ve 
medeniyetler çatışması 
kaçınılmaz olacaktır. 

Medeniyetler 
çatışmasını önlemenin 
tek yolu, tüm dünyada 

tek bir medeniyet 
kurmaktır. Bu ise tüm 
insanların medeniyet 

esaslarını aynı 
kaynaktan yani tek 

olan Allah’tan almaları 
ile mümkündür. 

1- Kıyamet, 36
2- Yunus, 47
3- Şuara 208-209
4- Bakara, 185
5- Leyl, 12
6- Nahl, 9

7- Alak, 2
8- Alak, 6-7
9- Bakara, 129
10-Müddessir, 2
11- Maide, 67
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Kapak

KUR’AN MEYDAN OKUYOR…



nında müseylimetül kezzabın (ya-
lancı peygamber) birkaç fıkrasın-
dan başka, günümüzde ise bazı 
Hrıstiyan Evanjelistlerin uydur-
ma safsatalarından başka bir ses 
çıkmamıştır, çıkamamıştır.

Oysa Kur’an bu meydan okuma-
yı, ciddi bir iddia ortaya atarak 
ve ciddi bir yöntem göstererek 
ortaya koyuyor. ‘Elif, Lâm, Mim…’ 
İşte harfler… İşte kuracağınız heyet-
ler… Bütün sosyologlar, psikologlar, 
edebiyatçılar, anayasa profesörleri, 
siyaset bilimciler, daha kim varsa 
insanlardan, cinlerden mürekkeb ne 
kadar uzman topluluk varsa, hepsini 
bir araya getirin! Bu işi ciddiye alın; 
bilim adamlarınızı, ilim adamlarını-
zı toplayın; Kur’an’ı tetkik etsinler, 
tahkik etsinler, etüd etsinler…

Ve onun bir benzerini getire-
bilirler mi?  Düşünsünler, kafa 
yorsunlar. Eğer ciddi ve objektif 
bir şekilde Kur’an’ı incelerlerse 
onun mükemmelliğini, eşsizliği-
ni görecekler; ‘Allah’tan hakkıyla 
ancak âlimler korkar’ ilahî düstu-
runun gereği olarak, önce onlar 

“SUBHANALLAH” diyeceklerdir. 
Kur’an’ın kendine olan güveni 
tamdır, onun bu meydan okuyu-
şu hem kendine güveninden, hem 
de düşünen, akleden insanlara 
Kur’an’ın tesir edeceğine güven-
den kaynaklanmaktadır. İnsan 
bir defa Allah’ın ve Kur’an’ın 
karşısında âcizliğini anlamaya 
görsün; o zaman aslında çok şeyi 
anlamış olduğunun farkına vara-
caktır. Araplar meşhur bir atasöz-
lerinde; ‘aczî kenzî’ yani ‘acziye-
timi anlamam en büyük kazancım-
dır’ derler. İşte Kur’an’ın belâgâti 
karşısındaki acziyet hâli, insanı 
zamanla Allah dostu, Kur’an aşığı 
yapacaktır.

Kuran-ı Kerim, Mekke döne-
minden Medine dönemine, nâzil 
olduğu asırda; edebiyata, şiire, 
belâgâte meftun olan Arap top-
lumuna, artık edebiyat anlamın-
da söylenecek söz bırakmamıştır. 

Ondan sonra söylenen tüm sözler 
onun belâgâti karşısında ezilmiş, 
önemini kaybetmiştir. Arabın 
Kâbe’nin duvarına altın harflerle 
yazdığı en güzel şiirlerini, meşhur 
‘Muallekat-ı Seb’a’larını indirterek, 
yerle bir etmiştir. Hud Suresi’nin 

“Ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu 
tut, denildi. Su çekildi, iş bitirildi. 
Gemi de Cûdî dağının üzerine yerleş-
ti. Ve, o zalimler topluluğunun canı 
cehenneme, denildi” âyeti, meşhur 
şair İmriü’l-Kays’ın kız kardeşine, 
‘Muallaka-i Seb’a’yı Kâbe’nin duva-
rından indirtmiştir. Belâgâtten 
anlayan kadın, artık bu şiirlerin, 
Kur’an’ın yanında önemini kay-
bettiğini itiraf etmiştir.

Kur’an’ın ismidir el-Belâg. 
Üstad Bediüzzaman belâgâti şöy-
le tanımlar: ‘Belâgât; muktezâ-i 
hâle mutabakattır. Yani hakikatli 
ve tam yerinde söz söylemektir.’5 

• Kur’an surelerinin başlangı-
cındaki vurucu ifadeler; yemin-
ler, tekidler, tahmidler, tehditler 
Kur’an’ın eşsiz belâgatidir. 

“Vel Asr” ile başlayarak zamana 
yemin eden bir sure, su gibi akan 
zamanın, aleyhine çalıştığını dü-
şünen insanoğlunun dikkatini 
çekmez mi?   

• Surelerin ve ayetlerin birbiri 
arasındaki; uyum, insicam, irti-
bat, münasebet, Kur’an’ın eşsiz 

belâgâtindendir. Örneğin; Kevser 
Suresi ile Mâun Suresi arasındaki 
münasebet açık olarak görülmek-
tedir. Mâun Suresinde, münafığın 
dört vasfı zikredilerek, onlarda; 
pintilik, namazı terk, namazda 
riya ve yardıma mani durumunun 
var olduğu bildirilir. Kevser Sure-
sinde ise pintiliğe mukâbil, hayrı 
çok olan kevser, namazı terk ye-
rine namaza devam, namazda 
riya yerine Rab için namaz kıl-
mak, yardımı men etmek yerine 
kurban kesmek, onun etini tasad-
duk etmek olduğu bildirilmekte-
dir. Böylece münafıkla mü’minin 
ahlâkı mukayese ve mükemmel 
bir şekilde sureler arası uyumla 
ortaya konulmaktadır. 

• Kur’an’ın âdeta ahenkli bir 
musikî dinletisiyle insanı baş 
başa bırakarak, insana hitap et-
mesi onun eşsiz belâgâtindendir. 
Örneğin; fısıltının ve vesvesenin 
anlatıldığı Nas Suresini okurken 
sürekli kulağımıza bir fısıltı sesi 
gelmektedir. Yani surenin içeriği 
ile tilâveti arasında müthiş bir 
ahenk göze çarpmaktadır.  

• Yine Kur’an’ın belâgâtindeki 
mükemmellik; Arapça bilen-bil-
meyen, Müslüman olan-olmayan 
herkesi kendine çekmektedir.

Velid bin Mugire, Ahnes bin Şe-
rik, Ebu Cehil gibi İslam düşman-
larına kendini dinletmesi, onları 
bile kendine hayran bırakması 
onun eşsiz belâgâtindendir. Yine 
Utbe bin Rebia’ya; ‘Ondan öyle 
şeyler işittim ki benzerini işitmiş 
değilim, bu sözler ne şiir ne sihir ne 
de kehânettir’, sözlerini söyleten, 
Müsteşrik Regis Blachere; ‘Hatta 
Arapça bilmeyen bir Avrupalı bazı 
surelerin okunmasından hisleni-
yor, ya Muhammed’in muâsırları 
hakkında neler düşünülmez’ 
sözlerini söyleten,Yahudi alim 
Hirshfield’e; ‘Kur’an hâiz olduğu 
ikna kuvveti,belâgâti ve inşası iti-
bariyle kabına erişilmeyecek bir ki-

taptır’ itirafını yaptıran Kur’an’ın 
eşsiz belâgâtidir.

• Temel olarak bilinmesi gereken; 
iman, ibadet, ahlâk, muâmelat 
esaslarını duru, yalın, herkesin 
anlayacağı şekilde anlatırken,bu 
anlatımı yüksek bir ilmî üslup 
ile ortaya koyması  onun eşsiz 
belâgâtindendir.

• Her konuda insanı âciz bırakan 
(mu'ciz ul-beyan) Kur’an, özellik-
le önemli konularda kullandığı 
özlü lafızlarla da insanoğluna ko-
nuyu derinlemesine ve hikmetli 
bir şekilde anlatarak Kelamullah, 
Kelimâtullah, Lafzatullah oldu-
ğunu tekrar tekrar ortaya koy-
maktadır.

İşte Kur’an’ın bu yönünü inkâr 
ederek; ‘Onun ahkâmını ve ahlâkını 
oluşturan kelimeler önemli değil, ru-
hunu alalım, şekil önemli değil ma-
naya bakalım, hükümleri direkt ola-
rak üstümüze alınmamıza gerek yok, 
o hükmün gayesine bakalım’ 6 diyen 
Fazlurrahman gibilerine, Elmalılı 
merhum, tokat gibi cevap veriyor; 
‘Rabbin kelimelerini değiştirecek, 
O’na karşı hâkimlik, mümeyyizlik, 
musahhihlik edecek hiçbir kimse 
yoktur. Ne kimse O’nun kelimâtını 
kaldırıp yerine daha doğru ve daha 
adaletlisini koyabilir, ne de benzerini 
getirebilir. Söz O’nun sözü, kanun 
O’nun kanunu, kitap O’nun kitabı, 
hüküm O’nun hükmüdür.’ 7

Dünya tarihinde hiçbir kitap 
bu kadar tetkike ve tahkike tâbi 
tutulmamıştır. İslam âlimleri 
ondan daha fazla istifade etmek 
için, ondan istihraçlar (çıkarım-
lar) ortaya koymak için, Kur’an 
muârızları ise onda bir tenâkuz, 
bir tağyir veya tenkid noktası 
bulabilmek için Kur’an’ı incele-
mişlerdir. Tahkik için onu tetkik 
edenler bitmez-tükenmez hazine 
olan Kur’an’ı incelemeye kıyame-
te kadar devam edecektir, Tenkit 
için onu tetkik edenler de - yeni-
len pehlivan güreşe doymaz hesa-
bı- kıyamete kadar var olacaktır.

Tüm İslam muârızları geçmiş-
ten günümüze, gerek Hz. Peygam-
berin gerekse de Kur’an’ın  ‘Raybel 
menûn’8 olmasını  yani; zamanın 
hadiseleriyle yok olup gitmesini 
şiddetle arzulamışlardır. Durum 
bunun tam tersi olmuş; zaman 
yaşlansa da Kur’an gençleşmiş, 
zaman yaşlansa da Hz. Peygam-
ber (sünneti-davası) genç ve dina-
mik bir şekilde ayakta durmaya 
devam etmiştir.

Kur’an’ın harflerle meydan 
okumasına sessiz kalanlar, ona 
ve onun yoldaşlarına düşman-
lıkta hiç de sessiz kalmamışlar-
dır. Haçlı seferlerini 21. yüzyıla 
kadar taşıyarak Kur’an güneşini 
söndürdürmek için ellerinden ge-
leni yapmışlardır. Cahız’ın dediği 
gibi; “Muâraza-i bil huruf mümkün 
olmadı, muharebe-i bissuyufa mec-

bur oldular” ( harflerle muâraza 
yapamayınca, kılıçla muharebeye 
mecbur oldular.)

Kur’an’a yeniden sahabe nesli 
gibi sarılan, ondan beslenen ve 
onun eğitiminden geçen, tüm me-
selelerde prensiplerini, kriterle-
rini ondan alan  Öncü Bir Nesil 
ancak bu gidişatı durduracak ve 
ümmetin yeniden ayağa kalkma-
sını sağlayacaktır. Ümidimiz işte 
o Öncü Nesildir! 

Not: Kur’an’ın belâgâti ve îcazı 
elbette bu kadarla sınırlı değildir, 
bildiğimiz bilmediğimiz daha bir 
çok mucizevî yönünün olduğu unu-
tulmamalıdır. 

‘Elif, Lâm, Mim…’ 
İşte harfler… İşte 

kuracağınız heyetler… 
Bütün sosyologlar, 

psikologlar, 
edebiyatçılar, anayasa 
profesörleri, siyaset 
bilimciler, daha kim 
varsa insanlardan 

cinlerden mürekkeb ne 
kadar uzman topluluk 
varsa hepsini bir araya 

getirin! 

1-İsrâ,17- 88
2-Hûd,11, 13
3-Yunus,10: 38
4-Bakara,2: 23,24
5-Bediüzzaman, Sözler: 
25. Söz      
6-Modern İslam Düşüncesinin 
Tenkidi (Ebu Bekir Sifil)
 7-Hak Dini –Elmalılı 3.cild
 8-Tur ,30
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E
vrende her şey anlam-
lıdır ve bu anlamlı-
lık bir hakikati ifade 
eder. İnsan ise, evre-

nin yaratılış gayesini anlama ve 
dolayısıyla evrensel hakikati bul-
ma duygusuna sahiptir. İnsanın 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan Al-
lah, evrenin anlamını anlamaya 
muhtaç yarattığı insanın bu ih-
tiyacını da karşılar. Kâinatı ya-
ratan Allah insanların yaratılış 
gayesini bildirmek ve doğru yolu 
göstermek amacıyla yeryüzü-
ne peygamberler göndermiştir. 
Peygamberlerle beraber kitap ve 
sahifeler göndermiştir. Ancak sa-
hifeler ve gönderilen kitaplar as-
lını yitirmiş ve Allah son olarak 
Kur’an-ı Kerimi göndermiştir. Al-
lah Kur’an-ı Kerimin korumasını 
kendi üzerine almıştır. Buna rağ-
men bir takım kimseler Kur’an’ın 
Allah kelamı değil de bir insan 
sözü olduğunu iddia ettiler. An-
cak Kur’an’ın belâgâtı, gayptan 
haber vermesi, bilimsel ayetleri 
ile doğrulanması, kısa bir zaman 
zarfı içerisinde İslam Medeniye-
tini kurması, Kur’an’ın kendi içe-
risinde hiçbir çelişkinin ve hiçbir 
ayetinin yanlışlığının olmaması 
gibi birçok mucize bizde en ufak 
bir şüphe bırakmadan Kur’an’ın 
Allah kelâmı olduğunu ispatla-
maktadır.

Kur’an’ın Kelâmullah (Allah’ın 
kelamı) olduğuna ait deliller çok-
tur. Teferruatına girmeden bu de-
lillerden bir kısmını  sıralayacağız.

Belâgâ; sözün fasih, akıcı, etkili, 
güzel, pürüzsüz olmasıyla birlikte, 
hitap edilen kimseye, içinde 
bulunulan duruma uygun düşecek 

şekilde söylenmesidir. Kur’an, yer-
yüzüne indiği vakit bütün âleme 
meydan okuyarak, Kur’an’ın ben-
zerini getirmeye davet edip, ken-
dini beğenmiş ve edebî konuşan 
şairlerin damarlarına dokundurup 
gururlarını kıracak bir tarzda: “Ya 
bir tek surenin mislini getiriniz. Ya da 
dünyada ve ahirette felâket ve aşa-

ğılanmayı kabul ediniz.”1 diye ilan 
ettiği halde o asrın inatçı şairleri 
bir tek surenin benzerini getirip 
bu iddiayı çürütebilirlerdi. Fakat 
yapamadılar. Asırlar geçtiği halde 
hâlâ da yapılamadı ve yapılama-
yacak da... 

 Bizler için hem geçmiş hem ge-
lecek hem de bilmediğimiz şeyler 
gaybdır. Herhangi bir insan, böy-
le bir kitap yazmaya çalışsa, hem 
geçmişten hem gelecekten doğru 
olarak bahsedemez. Kur’an’ın ge-

lecekten verdiği haberlerin doğru 
çıkması, geçmiş ümmetlerin halle-
rini görürcesine haber vermesi ve 
sonradan yapılan araştırmalarla 
doğrulanması gösteriyor ki; insan 
sözü değildir.

Mesela, Allah (c.c) Rumların 
İranlılarla savaşıp yenileceklerini 
daha sonra ise galip olacakları-
nı ayette belirtmiş ve Rumların 
İran’la yaptıkları ilk savaşı kaybe-
dip daha sonra ikinci savaşta galip 
gelmesi Kur’an’da buyrulduğu gibi 
gerçekleşmiştir. “Elif, Lâm, Mim. 
Rum (orduları) yenilgiye uğradı. 
“Dünyanın en alçak yerinde”. Ama 
onlar, yenilgilerinden sonra yenecek-
lerdir. Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan 
önce de, sonra da emir Allah’ındır. 
Ve o gün müminler sevineceklerdir.”2 
Kur’an’ın gelecekten verdiği ha-
berler de doğru çıkmış ve çıkmaya 
devam ediyor. Firavun’un cesedi-
nin korunacağını haber vermesi, 
Bedir Savaşı’nda müşriklerin boz-
guna uğrayıp dağılacakları, geçmiş 
kavimlere ait bilgilerin verilmesi 
gibi gaybî bilgiler Kur’an’da yer al-
maktadır. İslam’ın kuvvetlenerek 
bütün dinlere üstün geleceğini, 
daha Mekke fetholunmadan önce 
haber vermiş ve bir asır geçmeden 
İslamiyet, batıda Fransa içlerinden 
doğuda Hindistan’a kadar yayıla-
rak bu haber gerçekleşmiştir. Daha 
bunun gibi pek çok gelecek haber-
lerinin Kur’an’ın haber verdiği gibi 
çıkması onun hak olduğuna önem-
li bir delildir. İnsanlık ilimde hangi 
seviyeye ulaşırsa ulaşsın bu gaybî 
olaylardan haber vermesi mümkün 
değildir. Özellikle de teknolojinin 
ilerlediği şu günümüzde… Birçok 
şey son model cihazlarla ancak çok 

p Hasan KÜTÜK

Herhangi bir in-
san, böyle bir kitap 

yazmaya çalışsa, hem 
geçmişten hem gele-
cekten doğru olarak 

bahsedemez. Kur’an’ın 
gelecekten verdiği ha-
berlerin doğru çıkma-
sı, geçmiş ümmetlerin 
hallerini görürcesine 

haber vermesi ve son-
radan yapılan araştır-
malarla doğrulanması 
gösteriyor ki; insan 

sözü değildir.

uzun tecrübelerden sonra keşfe-
dilebilmiştir. Allah (c.c) bizlere 
bunları yaklaşık on beş asır önce 
haber vermiştir. 

Tıpkı anne karnındaki ceninin 
gelişimi, denizlerin durumu ve 
diğer meseleler gibi. Mesela anne 
karnındaki cenini ele alalım. 
Bundan sadece atmış sene önce-
sinde araştırmacılar, insanın bir 
anda meydana gelmediğini, çe-
şitli devrelerden, merhalelerden 
ve şekillerden geçtiğini bulmuş-
lardır. Kur’an’ın haber verdiği bu 
gerçeğe insanlık sadece bundan 
atmış yıl öncesinde ulaşabilmiş-
tir. Şeyh Zindanî şöyle anlatıyor: 
“Bir keresinde Amerika’nın en büyük 
bilginlerinden biri ile karşılaştık. 
İsmi Profesör Marşal Cansın. Ona 
dedik ki: Kur’an’da insanın çeşitli 
merhalelerde yaratıldığı zikredil-
miştir. Bizim bu sözümüzü duydu-
ğunda oturduğu yerden ayağa kalktı 
ve şaşırmış bir şekilde: Merhaleler 
halinde mi? dedi. Biz de ona dedik 
ki: Bu miladî yedinci yüzyılda idi. 
Kuran «İnsan çeşitli merhalelerde 
yaratılmıştır» demektedir. Profesör: 
Bu mümkün değil… Mümkün değil… 
dedi. Biz de ona dedik ki: Neden 
böyle düşünüyorsun? Kur’an diyor 
ki: «Sizi analarınızın karınlarında, 
bir yaratmadan sonra bir diğer 
yaratmaya geçerek üç karanlık 
safhada yaratır.»3 Yine şöyle buyurur 
Allah (c.c); “Neden Allah’ın azame-
tinden korkmuyorsunuz? Hâlbuki O 
sizi çeşitli merhalelerde yaratmıştır.”  

Bunun üzerine profesör sandalyenin 
üzerine oturdu. Bir müddet düşün-
dükten sonra şöyle dedi: “Bunun ce-
vabını verebilirim. Bunun üç ihtimali 
var: Birincisi; Muhammed’in yanın-
da çok büyük mikroskoplar vardı. Bu 
tür şeyler üzerinde çalıştı ve insan-
ların bilmedikleri şeyleri öğrenerek 
bu sözü söyledi. İkincisi; bu, tesadüf 
eseri, rastgele oldu. Bu da tesadü-
fen geldi. Üçüncüsü; Muhammed, 
Allah’ın gönderdiği bir peygamber-
dir ve bu kitap Allah’ın kelâmıdır.”5 

Bunca mucizenin tesadüfen olma-
sının mümkün olmayacağının tüm 
akıl sahiplerinin anlayabileceği bir 
olaydır ve şunu da biliyoruz ki pey-
gamberimiz ümmî biriydi.  Şu an 
da ulaşılan bu teknolojinin o zaman 
içerisinde mümkün olmadığını da bi-
liyoruz. Profesör Marşal Cansın’da 
anladı ki bu Allah’ın kelâmıdır.

Aslında Kur’an’ın en büyük mu-
cizesi kısa bir süre içerisinde İslam 
Medeniyetini kurmasıdır. Kur’an 
nâzil olmadan önce başta Arap 
Yarımadası olmak üzere dünya-
da koyu bir cehalet ve zulüm hü-
küm sürüyordu. Allah’ın dışında 
kendi elleriyle yaptıkları putlara 
tapıyorlar, zinanın her türlüsü iş-
leniyor, kız çocukları diri diri top-
rağa gömülüyor ve zayıf insanlar, 
kuvvetlilerin zulmü altında işken-
ce görüyordu. Kur’an nâzil olduk-
tan sonra bütün bu insanlık dışı 
çirkinlikler mucizevî bir şekilde 
sona erdi. Kur’an’a muhatap olan 
toplumların hem dış âlemleri hem 
de iç âlemleri yeniden inşa oluyor 
ve üzerlerindeki kara bulutlar da-
ğılıp yerini güneşin aydınlığına 
bırakıyordu. Çok kısa zamanda, 
önce Arap toplumu bütün kötü 
âdetlerinden arınıyordu. Cahiliyet 
devri asr-ı saadete,o  çağın insanı 
da evliyalık makamına ulaşıyor-

du. Ardından bir asır geçmeden 
Kur’an’ın nuru bütün Ortadoğu, 
Kuzey Afrika, Endülüs (İspanya), 
Orta Asya gibi hâkim olduğu çok 
geniş topraklarda ve toplumlarda 
aynı büyük inkılabı gerçekleştirdi. 
Üstelik bu değişim yalnız siyasî-
sosyal hayatta değil, insanların 
akılları, kalp ve ruhları dahi ta-
mamen değişiyor, Hz. Ömer gibi 
kendi kızlarını acımasızca gömen 
o katı kalpli insanlar, karıncayı 
incitmeyecek derecede merhamet 
sahibi oluyor ve eşsiz adaletleri ile 
dünyaya nam salıyordu.

Kur’an’ın, kanunlar, hükümler, 
kıssalar, akide bakımından içer-
diği büyük mucizeleri de vardır 
ki;bunların akılda ve anlayışta 
hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın 
bir insan eseri olması mümkün 
değildir. İnsanlar her ne kadar 
hayatlarını bir düzene sokmak için 
kanunlar ve nizamlar koymaya 
çalışsalar da Kur’an’ın gösterdiği 
çizgiden uzak oldukları müddetçe 
başarılı olamazlar. Ve Kur’an’dan 
uzak oldukları müddetçe her za-
man bu başarısızlığa mahkûm 
kalacaklardır. 

1-Yunus 38
2-Rum 1-4                               
3-Zumer 6
4-Nuh 13-14                            
5- Şeyh Mehmed Sâlih
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Kapak

Kur’an Kelâmullah’tır 



kuşkusuz bu hedefe varmak için insanlar arasında 
en hırslıları onlardı ve bu ideali gerçekleştirmek en 
büyük arzularıydı.Bu dinin düşmanları -en başta da 
yahudiler- Allah’ın dinine karşı tuzaklar kurmak için 
dört bin yıllık -ya da daha fazla- deneyim birikimlerini 
seferber ettiler. Birçok şey de başardılar. Örneğin; Hz. 
Peygamberin -salât ve selâm üzerine olsun- ümmetini 
ve müslüman ümmetin tarihini örtbas etmeyi başar-
dılar. Açıktan açığa yapamadıkları şeyleri yapmak, 
rollerini gereği gibi oynamak için, olayları çarptırmak-
ta, Müslüman toplumun bünyesine yerleştirdikleri 
adamlarının gerçek kimliklerini gizlemekte de büyük 
başarılar elde ettiler. Devletleri, toplumları, düzenle-
ri ve kanunları yok etmeyi başardılar. Yüzyıllardan 
beri, özellikle çağımızda Müslüman toplumların 
bünyesinde kendi hesaplarına uygun, çeşitli yıkım ve 
çökertme faaliyetlerinde bulunmaları için işbirlikçi 
hainleri, kahraman ve kurtarıcı olarak sunup kabul 
ettirebildiler.

Ama tüm koşullar kendi lehlerine olmasına rağ-
men, bir şeyi yapamadılar. Bu korunmuş kitaba bir 
şey yapamadılar... Üstelik bu kitaba bağlı olduklarını 
söyleyenler, kitabı korumak bir yana, onu kulak ardı 
edip, sele kapılan çerçöp yığını gibi hiçbir tepki gös-
teremeden akıntıya kapılmış gidiyorlar... Bu da bir 
kez daha bu kitabın ilahî olduğunu göstermiştir. Bu 
akıllara durgunluk veren mucize, onun üstün iradeli 
ve her yaptığı bir hikmete dayanan yüce Allah tara-
fından indirildiğini kanıtlamıştır.

Bu vaad, Peygamberimizin -salât ve selâm üzerine 
olsun- döneminde sadece bir sözdü. Ama bugün yaşa-
nan bunca büyük olaydan ve uzun asırlardan sonra bu 

vaadin, bir mucize olduğunu ve bu kitabın yüce Allah 
katından geldiğini kanıtladığı ortaya çıkmıştır. Artık 
inatçı kara cahillerden başkası bu gerçeği tartışma 
konusu yapmaz.

Tüm çamur atmalara ve zihin bulandırmalara kar-
şın Allah’ın sözü hak olmuş ve Kur’an’ın bir harfi bile 
zâyi olmamıştır  Buna güneş gibi parlayan şu delilleri 
sunarız:

Birinci ve en güçlü delilimiz; Allah’ın, Kur’an’ın 
korunmasını bir heyete, âlimlere, ehl-i beyte yahut 
Müslümanlara bırakmayıp, tekeline alması ve bunu 
açıkça Kur’an’da vurgulamasıdır.

İkinci büyük kanıtımız; şu an dünyada bir milyarın 
üzerinde Kur’an nüshası mevcuttur. Ve bu nüshalar 
arasında ilk günden bu güne değin tarihsel bir kırılma-
kopma bulunmamaktadır. Yani elimizde her yüzyıla 
ait bir numune bulunmaktadır. Bu milyarlarca Kur’an 
metinlerinde önemsiz matbaa ve yazım hatalarını 
hesaba katmazsak, tek bir fark bile mevcut değildir. 

Üçüncü burhanımız; Kuran’ın muhtevasında, emir 
ve yasaklarında en küçük bir çelişkinin bile bulunma-
yışıdır. Eğer sonradan bir kul müdahalesi bulunmuş 
olsaydı, mutlaka kulun etkisi kendi sınırlarıyla çevrili 
olacağından sırıtacaktı.2

“Kur’an’ı incelemiyorlar mı? Eğer Allah’tan başkası tara-
fından gelmiş olsaydı içerisinde birçok çelişki bulurlardı.”3

“Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun 
(Kur’an’ın) sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. O’ndan 
başka asla bir sığınak da bulamazsın.”4

*Korunmuş Kitap
1-Hicr, 9
2- Fi- Zilâl, 

3-Nisa, 82 
4- Kehf, 27

Z
ikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve doğrusu onun 
koruyucusu da biziz.”1 

Seyyid Kutup (r.h)  Fi-zilâl’inde bu ayetle 
ilgili şu güzel izahları yapmaktadır;

Şu halde onlar için hayırlı olan Kur’an’a yönelmele-
ridir. Kalıcı olan, korunan, dağılmayan ve değişmeyen 
O’dur çünkü. Kur’an’a bâtılın bulaşmış olması, tahrif 
edilmesi mümkün değildir. Kur’an onları Allah’ın gö-
zetimi ve koruması altında gerçeğe yöneltecektir, eğer 
gerçeği istiyorlarsa!

Biz asırlar sonra yüce Allah’ın, Kur’an’ın korunacağı-
na ilişkin gerçek vaadine baktığımızda, birçok şahidin 
yanı sıra, bu kitabın Allah (c.c) katından geldiğine 
şahitlik eden bir mucize ile karşı karşıya kalırız. Eğer 
insanın iradesini aşan, tüm durumlardan, koşul ve 
ortamlardan daha büyük bir güç bu kitabı değişiklik-
ten, bozulmuşluktan, korumuş olmasaydı bu kitabın, 
yüzyıllardır karşı karşıya kaldığı değişik durumların, 
koşulların, ortam ve etkenlerin bir kelimesini değiş-
tirmeden, bir cümlesini tahrif etmeden korunmuş ve 
orijinal olarak bırakmış olmasının olanaksız olduğunu 
görürdük. 

Hiç kuşkusuz bu kitap önceleri, çeşitli çekişmelerin 
ortaya çıktığı, fitnenin yaygınlaştığı, olayların peş 
peşe geliştiği dönemler yaşadı. O dönemde bazı grup-
lar, Hz. Peygamberin sözleri arasına çeşitli uydurma 
hadisler katmışlardır. Allah’dan korkan ve gerçekleri 
kavrama yeteneğine sahip onlarca âlim; peygambe-
rin sünnetini kurtarmak, onun sözlerini ayıklamak, 
bu dinin aleyhinde komplolar kuran düzenbazların 
uydurmalarından arındırmak için onlarca sene uğ-
raşmak zorunda kalmışlardır.

Ayrıca fitnenin yaygınlaştığı böyle bir ortamda bu 
gruplar, Kur’an ayetlerinin anlamlarını yorumlayarak, 
onları istedikleri hüküm ve direktifleri çıkarmak için 

sağa sola bükme imkânını da bol bol bulmuşlardır. 
Buna rağmen -fitnenin yoğunluğunun ve baskısının 
şiddetli olduğu bu dönemlerde- bütün bu gruplar Al-
lah tarafından korunan bu kitabın ayetlerine yeni bir 
şey ekleme imkânını bulamamışlardır. Onun ayetleri, 
değiştirilemeyeceğinin, her türlü yanlış yorumdan ko-
runacağının, aynı şekilde bu korunmuş kitabın Allah 
katından gelişinin kanıtı olarak indiği  gibi kalmıştır.

Sonra bir zaman geldi -ki biz hâlâ bu dönemi yaşa-
maktayız- Müslümanlar inanç sistemlerini, sosyal dü-
zenlerini, yurtlarını, ırzlarını, mallarını ve ahlâklarını 
hatta akıl ve düşüncelerini bile koruyamaz oldular. 
Onlara üstünlük sağlayan düşmanları, inananlarca 
iyi olan her şeyi değiştirip, yerine yine onlarca iğrenç 
kabul edilen kavramları yerleştirdiler. Müslümanların 
inanç, düşünce ve değer yargısı; ölçü, ahlâk ve gelenek; 
düzen ve kanun olarak karşı çıktıkları, benimseme-
dikleri her şeyi onlara kabul ettirdiler. Toplumsal çö-
zülmeyi, ahlâkî çöküntüyü, dejenereyi ve insana özgü 
tüm niteliklerden soyutlanmayı kendilerine çekici 
gösterip; onları hayvanlarınkine benzer bir hayatın 
içine yuvarladılar, zaman zaman hayvanları bile tik-
sindirecek bir hayat biçimini yaşattılar. Bütün bu kö-
tülükleri “İlericilik”, “Gelişmişlik”, “Lâiklik”, “Bilimsellik”, 
“Serbestlik”, “Özgürlük”, “Zincirleri kırmak”, “Devrimci-
lik” ve “Yenilik” gibi parlak sloganlar ve isimler altın-
da kabul ettirdiler. Böylece Müslümanların kala kala 
sadece “Müslüman” isimleri kaldı. Bu dinle uzaktan, 
yakından hiçbir ilgileri kalmadı. Sel sularının sürük-
lediği çerçöpe döndüler. Ateşe yakıt olmaktan başka 
da hiçbir işe yaramaz oldular. Hem de son derece âdi 
bir yakıt...

Ne var ki, -bütün bunlara rağmen- bu dinin düş-
manları bu kitabın ayetlerini değiştiremediler, tah-
rif edemediler. Bu konuda başarıya ulaşamadılar. Hiç 

Kitab’un Mahfûz*
Merhum Seyyid Kutub’un Kaleminden... p Furkan Nesli
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Tefsir

“



İbn Ömer (r. a. ), Rasulullah (s. a. v) 
den şöyle rivayet etmiştir:

“İslâm, beş şey üzerine bina edilmiştir: 
“Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir 

ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın 
kulu ve Rasulü olduğuna şehadet et-
mek, namaz kılmak, zekât vermek, 
beytullah’ı haccetmek ve ramazan ayı 
orucunu tutmak.”1

Hadis muttefekun aleyhtir; Buhari 
ve Müslim’in üzerinde ittifak ettiği, 
derece bakımından en üstün hadis 
nevidir.

Bu hadis İslam’ın en temel hadis-
lerindendir. Çünkü bir insanın Müs-
lüman olabilmesi öncelikle, kelime-i 
tevhidi kabul etmesiyle mümkündür. 
İslâm’ın kendisiyle tarif edildiği her 
şey, hiç şüphesiz son derece önemli-
dir. Çünkü o, İslâm’ın vazgeçilmez bir 
esası demektir. Bu sebeple hadisimiz-
de sayılan beş esastan her biri, farz-ı 
ayn niteliğinde olup birilerinin yerine 
getirmesiyle diğerlerinin üzerinden 
asla düşmeyen, her mükellefin bizzat 
kendisinin yerine getirmesi gereken 
hususlardır. 

Kelime-i şehadeti kabul hususun-
da Hanefilere göre dil ile ikrar şarttır. 
Cumhura göre ise dil ile ikrar şart de-
ğildir, fakat sebepsiz yere dil ile ikrar 
etmeyen bir insan Müslüman olarak 
kabul edilemez.

Amel imandan bir cüz değildir. 
İmanın olması için amel şart değil-
dir; ama imanın gereği ameldir. Bir 
insan namaz kılmazsa, oruç tutmazsa 
Müslümandır, bu sayılanları yapma-
dığında kâfir olmaz. Amel işlemeden 
de iman vardır; ama zayıf bir beden 
gibidir. Çünkü beden yemek yemeden 
de vardır fakat zayıftır.

Ele aldığımız hadisin İslam’ı tarif 
ederken tevhid akidesiyle başlaması 

son derece önemlidir. Nitekim İslam 
tevhid akidesi üzerine bina edilmiş bir 
dindir. Binlerce yıllık vahiy tarihinin 
özü “LE İLEHE İLLALLAH”tır. İstisna-
sız bütün peygamberler, tarih boyunca 
gönderildikleri toplumları hep bu aki-
deye davet etmişlerdir. insanları kula 
kuluktan kurtarıp yalnız Allah’a kul 
olmaya, Allah’ın dünyasında yalnızca 
Allah’a itaat etmeye çağırmışlardır. 

Bu bağlamda peygamberimiz (s.a.v) 
“Ben insanlarla Allah’tan başka ilah ol-
madığına ve Muhammed in Allah’ın kulu 
ve elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar 
savaşmakla emrolundum” buyurmak-
tadır.2 

“Leileheillallah ağır(lığı) olan ve 
bütün sistemleri darmadağın edip 
küfrü yere indirecek, en mâkul, en 
âdil ve en mantıklı sözdür. Davamızın 
bu şekilde ortaya konulması,İslam’ın 

ilk şartının tevhid olması, meselenin 
önemini göstermektedir. Elimizde 
atom gibi etkili bir söz var ve bu söz-
le biz geçmişte bir medeniyet kurduk. 
Bugün de İslam Medeniyeti’nin yeni-
den inşası bu etkili sözün kıymetinin 
bilinmesiyle mümkündür.”3

Davanın bu şekilde ortaya konul-
masına rağmen, bugün Müslümanla-
rın tevhidi bir tarafa bırakarak daha 
çok ahlâk, namaz gibi konuların üze-
rinde durduklarını görüyoruz. Hal-
buki Leileheillallah itikadî olduğu 
için anlaşılmaya, kabul edilmeye en 
müsait cümledir.  

Kelime-i tevhidin birinci yarı-
sı kadar ikinci yarısı -Muhammed 
(s.a.v.)‘in Allah’ın kulu ve Rasülü 
olduğu-da önemlidir. Din; peygambe-
rin hayatıyla hayat bulur, pratik ola-
rak uygulama imkanı kazanır. Dinin 
içinden ‘peygambere iman’ çıkarıldığı 
zaman geriye bir şey kalmayacaktır. 
Son zamanlarda özellikle Dinler Ara-
sı Diyalog tuzağı çerçevesinde ortaya 
atılan peygambere iman olmadan da 
cennete girileceği görüşü asrımızın 
en büyük bidatlerindendir. 

 Kelime-i tevhidden sonra zikre-
dilen dinin direği, mü’minin miracı 
olan namaz, insanı günde beş defa 
Allah’ın huzuruna çıkarmakla di-
sipline eder, yaz kış demeden insanı 
eğitir, kulun Allah’a itaatini gösterir. 
Namazın Allah katında makbul ola-
nı ise huşu ile kılınanıdır. Rabbimiz 
Kur’an-ı Kerim’de; “Namazlarını huşu 
ile kılan mü’minler kurtulmuşlardır” 4 
buyurmuştur. Ayrıca yüce Allah hûşu 
ile kılınan bir namazın insanı her tür-
lü kötülük ve günahtan koruyacağını 
da haber vermektedir.5 

Namaz insanı cemaat olmaya mec-
bur eder ve saf saf yapmasıyla asker 

p Harun KIZILBOĞA

1. Buhârî, İman, 11, 2; 
Müslim, İman, 19-22; Tirmizî, 
İman, 3; Nesai, İman, 13
2. Nevevî, Şerh-u Müslim, 
1:177
3. Alparslan Kuytul Hocaefen-
dinin Cuma Sohbetlerinden
4. Mü’minûn, 1-2
5. Ankebût, 45

6. Bakara, 185
7. Buhari, Sıyam, 164
8. Tirmizî, Tefsîri süre (2); 
Ebü Davüd, Menasik 68
9. Al-i İmran 142
10. Müslim, İman, 58; 
Tirmizi, İman, 6; Ebu Davut, 
Sünnet, 18; İbn-i Mace, 
Mukaddime, 9

gibi emir komutaya hazır hale getirir. 
Aslında namaz, bütün bu yönleriy-
le, insanı cihada hazırlar. Bu durum 
zekat, hac ve oruç için de geçerlidir.

“Bereket, temizlemek” gibi anlam-
lara gelen zekât ise; malın bereke-
tini artırır ve kişiyi haramlardan, 
kalbindeki cimrilik ve tamahkârlık 
gibi manevî kirlerden temizler. Allah 
yolunda vermeyi öğretir. Yüce Allah 
nisap miktarı mala sahip olan her 
Müslümana zekatı farz kılmıştır. Ze-
kat sosyal adaleti gerçekleştiren mâlî 
bir ibadettir. Zekatla fakirlik yenilir, 
Müslümanlar arasında sevgi, muhab-
bet ve merhamet hâsıl olur.

Bir diğer esas olan oruç da nefsi 
terbiye eden, ruhu yücelten ve be-
dene sağlık veren bir ibadettir. Aynı 
zamanda oruç bedenî yönden insa-
nı cihada hazırlar. Ramazan ayını 
oruçlu geçirmek farzdır. Yüce Allah 
Kur’ân-ı Kerimde “Sizden kim Rama-
zan ayına kavuşursa o ayı oruçlu geçir-
sin”6 buyurmaktadır. Peygamberimiz 
(s.a.v) cehennemden korunmanın en 
kolay yolunun oruç tutmak olduğunu 
“Oruç cehenneme karşı kalkandır, ateşe 
perdedir”7 hadisiyle ifade etmiştir. 

Peygamberimiz (s.a.v) haccı da 
Müslümanlığın beş esasından biri 
olarak saymış ve haccın önemini ve 
faydalarını belirtmiş haccın nasıl 
yapılacağını bizzat uygulayarak gös-
termiştir. Hac için de para harcanır 
ve hacda izdihamlara, sıkıntılara 
sabredilir. Aynı zamanda hac; birlik 
olmanın, kardeş olmanın, cemaat 
olmanın en güzel örneğidir ve bu yö-
nüyle ümmetin kongresidir. 

 Hadiste zikredilen bu beş şartın bi-
rincisi iman, diğer dört şart da amel-
dir. Hadis bize İslam’ın inanç ve amel 
olduğunu ifade etmektedir. Amelsiz 
iman olmadığı gibi imansız amelin 
de bir faydası yoktur. Ayrıca birinci 
şartın (imanın) kabul edilmesi neti-
cesinde, diğer dördüyle amel etmenin 
bir manası vardır. 

Hadiste geçen beş şey binanın te-
mel taşlardır. İman temel, namaz orta 
direk zekat, oruç, hac yan direk diğer 

farzlar ve sünnetler (vacip ve müste-
haplar) ise, tamamlayıcı kâbilinden 
olan şeylerdir ki onlar da binanın bo-
yasıdır, süsleridir. Ana temel imandır, 
kalanlar da ibadet, ahlâk ve cihattır. 

Bugün bazı çevreler bu hadisi de-
lil olarak öne sürüp, İslam’ın sadece 
hadiste geçen namaz, oruç, hac ve 
zekat ibadetlerinden ibaret olduğu-
nu söylemektedir. Bu çok hatalı bir 
anlayıştır. İslam’ın bunlardan ibaret 
olduğu söylenemez. Bunlar büyük 
bir binanın üzerinde durduğu, onu 

ayakta tutan beş ana sütun olarak 
kabul edilebilir. Hadiste sayılan beş 
husus İslam’ın ana esaslarıdır. Zira 
Rasulullah (s.a.v) birçok hadisinde 
bir şeyin önemini vurgulamak için 
küllî bir şeyi cüz ile tarif etmiştir. 
Bunun en belirgin örneği “Hac arafat-
tır”8 hadisidir. Malum olduğu üzere 
hac ibadeti sadece Arafat’ta vakfede 
durmaktan müteşekkil değildir. An-
cak bununla birlikte hac ibadetinin 
en önemli unsuru arafattır. İşte  bu 
hadiste de Rasulullah (s.a.v) İslam’ın 
bu beş şartının ehemmiyetini vurgu-
lamaktadır. Elbette İslam sadece bu 
beş şarttan ibaret değildir. Nitekim 
ayette: “Yoksa siz, Allah içinizden cihad 
edenleri ortaya çıkarıp, sabredenleri 
belli etmeden cennete girivereceğinizi 
mi zannettiniz.”9 buyrulmaktadır. 
Ancak bununla birlikte hadiste ge-
çen bu şartlar İslam’ın en önemli 
şartlarıdır. 

Yazıyı Peygamberimizin konuy-
la alakâlı bir hadisiyle bitiriyorum: 
“İman yetmiş küsur şubedir. En yücesi 
“Leileheillallah” demek, en alt derecesi 
ise, sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldır-
maktır.”10 

Ele aldığımız hadisin 
İslam’ı tarif ederken tev-
hid akidesiyle başlaması 
son derece önemlidir. 

Nitekim İslam tevhid aki-
desi üzerine bina edilmiş 
bir dindir. Binlerce yıllık 
vahiy tarihinin özü “LE 
İLEHE İLLALLAH”tır. 

İstisnasız bütün peygam-
berler, tarih boyunca 

gönderildikleri toplumları 
hep bu akideye davet et-
mişlerdir. insanları kula 
kuluktan kurtarıp yal-
nız Allah’a kul olmaya, 
Allah’ın dünyasında yal-
nızca Allah’a itaat etmeye 

çağırmışlardır.

 “Leileheillallah 
ağır(lığı) olan ve bütün 
sistemleri darmadağın 
edip küfrü yere indire-
cek, en mâkul, en âdil 
ve en mantıklı sözdür. 

Davamızın bu şekilde or-
taya konulması,İslam’ın 
ilk şartının tevhid olma-
sı, meselenin önemini 

göstermektedir. Elimiz-
de atom gibi etkili bir 

söz var; ve bu sözle biz 
geçmişte bir medeniyet 
kurduk. Bugün de İslam 
Medeniyetinin yeniden 
inşası bu etkili sözün 

kıymetinin bilinmesiyle 
mümkündür.”
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Hadis
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İslam
Fıkhı

Bizleri halifesi seçmekle 
şereflendiren, Kur’an 
mucizesi ile de karanlık 
yollarımızı aydınlatan 

yüce Rabbimize hamd, ‘Yaşayan 
Kur’an’ olma vasfıyla bizlere öncü-
lük ve önderlik yapan peygamberi-
miz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât 
ve selam olsun. 

Kur’an’ın her yönden eşsizliğini 
konu edindiğimiz bu sayımızda 
Kur’an’ın en büyük mucizelerin-
den olan İslam Fıkhı’nın eşsizliği-
ne değinmeden geçmek mümkün 
değil. Kur’an her alanda olduğu 
gibi bu alanda da alternatiflerini 
darmadağın etmiştir. Tarih bo-
yunca insanlık daima yönetim 
sorunları yaşadı. Zalimlerden,  
sömürgecilerden, hak hukuk ta-
nımayan yöneticilerden çekmediği 
kalmadı. İktidarı eline alan iste-
diği gibi at koşturuyordu. Güçlü 
olan zayıfı ezmekten çekinmi-
yordu. Çünkü hesap vereceği bir 
makam tanımıyordu. Kendilerini 
yegâne hâkim görmek, onları büs-
bütün şımartıyordu. Fakat kulları 
için her hayrı yaratan Allah(c.c.), 
daima peygamberler göndermek 
suretiyle bu karanlık gidişatlara 
müdahale etmişti. Fakat o çağla-
rın zalim ve menfaatperest hü-
kümdarlarının saltanat sevdası; 
o yüce peygamberlerin önüne dai-
ma set olarak çıkıyor ve insanlığın 
kurtuluşu için çetin mücadeleler 
verilmek zorunda kalınıyordu. 

Yüce Allah kıyamete kadar ge-
çerli olacak ve eşsizliği ile insan-
lara meydan okuyan kitabı ile son 
peygamberini gönderdi. Bu kuv-
vetli darbe küfrün belini kırmayı 
başarmıştı. Üç kıtaya hâkim oldu, 

insanlığa selamet getirdi. Hatta 
düşmanını bile himâyesine girme-
ye özendirir hâle geldi. İstanbul’un 
fethi esnasında Bizans’ın Hristi-
yan halkına; “Bizans’ın haçındansa 
Osmanlı’nın sarığını görmeyi ter-
cih ederiz” dedirtecek bir adâlet, 
emniyet ve istikrar sağlayarak 
kendisine gıpta ettirdi. Yaratan 
bilmez mi kulu ne ile rahatlayıp 
huzur bulacak, neyden korkacak 
ve neyi arzulayacak? İşte sundu-
ğu eşsiz ahkâmı ile tüm hedefleri 
tam on iki’den vurdu. Ona şahit 
olanlar her defasında; ‘İşte 
bu!’ diyorlardı. Aradığı-
mız çözümlerimiz, 
kazançlarımız, 

gâlibiyetimiz ve her türlü sorun-
dan kurtuluş reçetemiz işte bu! 

Libya Arap Cumhuriyeti’nden 
bir heyetin, İslam’ın yasalarını 
inceleme sonucu yaptığı açıkla-
mada şu ifadeler yer almaktadır: 
“İslam Fıkhı on dört asır gibi uzun 
bir zamanın tecrübe ve birikimine sa-
hiptir. Bu hukuk yeryüzünün hemen 
hemen bütün bölgelerinde yaşadı. 
Ovalar, vâdiler, dağlar, çöller, deği-
şik iklimler ve birbirinden çok farklı 
gelenek ve göreneklerle karşılaştı. 
Her toplumda, toplumların temel 
özelliklerini gözeterek fakat kendi 
özünü asla zedelemeden değişik ha-
yat şekillerine büründü. Zorluk ve 
rahatlıkla, ilerleme ve gerileme ile eş 
zamanlarda bulundu ve bu devirlerin 
bütün hâdiseleri ile yüz yüze geldi.

İslam fıkhı bu olaylardan istifâde 
etmeyi başarmış, son derece zengin, 
sağlam ve eşi bulunmaz bir fıkıh ola-
bilmiştir. Bunun içindir ki; her toplum 
ve her memleket, kendi problemleri-
nin en uygun ve en kolay çözümünü 
İslam Fıkhı’nda bulur.

İslam Fıkhı hâkim olduğu her 
çağda, ne sosyal hayatın gerisinde 
kalmış, ne de ortaya çıkan ihtiyaç-

 Ahkâmu’l Kur’an*
p Semra KUYTUL
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Allah (c.c.) altı yüz 
sahifelik bir kitapta 
mucizevî bir şekilde 
açıklık getirmedik bir 
alan bırakmamıştır. 

Az kelâm ile o kadar 
meseleyi halletmiştir ki, 
bu Kur’an’ın bambaşka 

bir mucizesidir. Bir 
ferdin karşılaşabileceği 
her türlü soruna çözüm 
üretmek şöyle dursun, 
yüce hikmetin aldığı 

tedbirlerle problemler 
daha doğmadan bertaraf 

edilmiştir.

Kur’an asırlardır 
gâliptir. Kur’an’a 

hakkıyla tâbi olanlar da 
gâlip geldiler. Kur’an 
nasıl ki; muhataplarını 

eşsiz medeniyetine 
hayran bırakıp boyun 

eğdiriyorsa, ona 
sımsıkı sarılanların 

mağlubiyetten 
korkması nasıl 

mümkün olabilir?

ları ve arzuları çözüme kavuştur-
maktan âciz kalmıştır.”1 

Allah (c.c.) altı yüz sahifelik bir 
kitapta mucizevî bir şekilde açıklık 
getirmedik bir alan bırakmamıştır. 
Az kelâm ile o kadar meseleyi hal-
letmiştir ki bu, Kur’an’ın bambaşka 
bir mucizesidir. Bir ferdin karşıla-
şabileceği her türlü soruna çözüm 
üretmek şöyle dursun, yüce hik-
metin aldığı tedbirlerle problemler 
daha doğmadan bertaraf edilmiş-
tir. Mesela; batı tüketimi arttır-
mak için toplumunu maddeperest 
yapmaktan kaçınmamış, netice-
sinde dünyaya âşık olan nesiller 
biraz mahrumiyet durumunda işi 
intihara kadar götürmüşlerdir. Bu 
problemin çözümü için psikologlar 
yetiştirilmiş fakat psikologlar ne 
vâkâların çokluğuna yetişebilmiş 
ne de köklü çözümler üretebilmiş-
lerdir. Fakat İslam başta israftan 
sakındırarak tüketim çılgınlığı-
nı frenlemiş sonra dünyaya geliş 
amacını ve dünyanın gerçek yüzü-
nü öğreterek hakikî hayata yön-
lendirmiş, mal harcayarak tatmin 
olmak isteyen fakat hâli, tuz ye-
dikçe daha çok susayana benze-
yen insana hitaben; “Kalpler ancak 
Allah’la, Allah’ı anmakla mutmain 
olur”?2 diyerek doyumun merke-
zini göstermiştir. Batının kısır 
kanunları önce insanın psikoloji-
sini bozmakta sonra tedavi etmek 
için bin bir gayret sarf etmektedir. 
Buna rağmen intiharların önüne 
geçememektedir. İslam Fıkhı’nda-
ki ‘Seddi Zerâyi’ kaidesi, bunun gibi 
meseleleri ön tedbirle hallederek 
problemin doğmasını önlemenin 
ilmini öğretir. ‘Terim olarak zerâyi; 
haram veya helâle vasıta olan şeyler 
olarak tanımlanabilir. O halde buna 
göre harama vasıta olan haram, 
helâle vasıta olan helâl ve vacip için 
zarurî olan vacip olur.3 Helâl ve ha-

ramlar insanlar için maslahatı te-
min ve mefsedeti (kötülüğü) def 
maksadına dayandığı için bu yol ile 
insanların iyiliği için gerekli olan 
tüm uygulamaların önü açılırken, 
toplumu veya ferdi fesada götüre-
cek her türlü işin önü kapatılmış 
olmaktadır.

Bu çağın insanları şaşıyorlar mı 
acaba bu Kur’an 14 asır öncesinden 
kendisinden sonra gelecek olan ne-
sillerin karşılaştıkları veya karşı-
laşacakları tüm meselelere nasıl 
hükümler üretmiştir? Bu kadar 
meseleyi bünyesine nasıl sığdır-
mıştır? Bu hakikâten acîp (şaşıla-
cak) bir meseledir. Peki, koca bir 
ağacı küçük bir çekirdeğe sığdıran 
Allah’a mı şaşıyoruz? 

Bazen bir kelimeye birkaç mana 
yüklemiş, bazen bir hükmün püf 
noktasını göstermiş, bazen hük-
mün sebebini (illetini) açıklayarak 
benzerleri ile kıyas edilmesini sağ-
lamış ve bu şekilde hükümlerini 
cihanşumül kılmıştır. Tespit edi-
len temel sınırların muhafazası 
şartı ile bu alanda ehliyet sahibi, 
uzman âlimlere yetki ihsan ederek 
fer’î (detay) meselelerin çözümlen-
mesini de sağlamıştır. Bütün bu 

yollarla, Kur’an ve Sünnete göre 
içtihad ve istinbat (hüküm elde) 
etme yolunun kapanmamasını 
sağlamaktadır. 

Ayrıca Yüce Rabbimiz kitabının 
ahkâmını sadece yazılı olarak de-
ğil, yaşayan Kur’an (Allah Rasulü) 
ile indirerek gözlere, gönüllere iş-
lemiş ve meselelerin tam manası 
ile anlaşılmasını ve her detayı ile 
açıklanmasını sağlamıştır. Onun 
hayatında birçok meselenin misa-
lini göstermiştir. 

Yaratanın kitabı Kur’an, ona al-
ternatif olabilmek ne mümkün! 

Bu durumun tamamen far-
kında olan İslam düşmanları, 
Kur’an ile karşılaşmanın geti-
receği sonuçlardan korktukları 
için onunla karşı karşıya gel-
mekten daima kaçtılar. Kur’an’la 
karşı karşıya gelenlerin mağlup 
olması kaçınılmazdır. Bu sebeple 
Kur’an’ın hükümlerinin, alterna-
tif hükümlerle tartışıldığı prog-
ramlar, seminerler göremezsi-
niz. Ya da bu konuları ancak, 
dininin yüceliğini anlamamış, 
aşağılık kompleksi içinde olan 
hocalar(!) ile tartıştıklarını 
görürsünüz. Bu durum başka 
türlüsüne güç yetiremedikleri-
nin delilidir. Kur’an asırlardır 
gâliptir. Kur’an’a hakkıyla tâbi 
olanlar da gâlip geldiler. Kur’an 
nasıl ki; muhataplarını eşsiz me-
deniyetine hayran bırakıp boyun 
eğdiriyorsa, ona sımsıkı sarılan-
ların mağlubiyetten korkması 
nasıl mümkün olabilir? 

Yüce Rabbimizden elimizdeki 
eşsiz servet ve kuvvetin kıymeti-
ni bilmeyi bizlere nasip etmesini 
temenni ediyorum. Allah’a emanet 
olunuz.



p Yusuf KARDAVÎ

ALINTI
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İslâm dininin gölgesi altında ya-
şayan toplumların tüm ihtiyaçlarını 
yeterince giderebilmesi, problemleri-
ne en ideal ve en âdil çözümleri ge-
tirebilmesi, sadece kendisinde var 
olan, diğer hiç bir yasa düşüncesinde 
bulunmayan temel özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu özelliklere 
genel bir çerçeve içinde değineceğiz.

Rabbaniyet:
İslâm dininin benzerî kaynak-

lardan oluşan yasa düzenlerinden 
önemli bir farkı Rabbanî oluşudur. 
Burada Rabbanîliği iki açıdan ele 
alabiliriz. 

1) Rabbanî kaynaklı oluşu, 
2) Rabbanî yüzlü (görünümlü) 

oluşu.
Rabbanî kaynaktan kastımız; onu 

açıklayan ve ortaya koyan otoritenin 
eksiklik, acziyetten uzak, zaman ve 
mekân oluşumlarından, kültürel 
değişim ve toplumsal iletişimler-
den, his heyecan fırtınalarından 
etkilenmeyen bir otorite oluşudur. 
İslâm dinini va’z eden otorite; yara-
tıcı (Hâlık) ve canlı-cansız her şeyin 
Rabbi olan Allah’tır. O insanı yarat-
tı ve onun yücelmesi için en uygun 
olanı da o bilir. “Latif ve Habîr olan, 
yaratan bilmez mi?”

Rabbanî yüzlü oluşundan mak-
sat; onun büyük gayesinin insanları 
Allah-u Teâlâ’ya bağlamasıdır. Tâ ki 
O’nu hakkıyla tanıyıp O’ndan gereği 
şekilde korksunlar. Ve hakkıyla O’na 
kulluk etsinler. Zaten bunun için ya-
ratılmışlardır.

İslâm dini yalnız ferdî plândaki 
sorunları değil, ailevî, sosyal, sınaî 
ve hatta uluslararası sorunları da 
kanun sahası içine almıştır.

Bu şekilde her sahada yasa koy-
maktaki amaç; insanları düzenli 
bir hayata kavuşturmak, anlık bazı 

menfaat ve eğlenceler için birbirle-
rine karşı verdikleri zalimce müca-
deleyi ortadan kaldırmak, onların 
ruhî bir yüceliş içerisine girip kay-
naşmış toplum olarak Allah’a karşı 
olan görevlerini yapmalarını temin 
etmektir.

Böyle bir noktada Müslüman’ın, 
dinin hükümlerini kabul etmek 
veya etmemek gibi bir tercih hakkı 
yoktur.

Kur’an’da buyrulduğu gibi: “Öyle 
değil. Rabbine andolsun ki; onlar ara-
larında ayrılığa düştükleri (çekiştirdik-
leri) şeylerde, seni hakem yapıp, sonra 
verdiğin hükme yürekleri sıkıntı duy-
madan teslim olmadıkları sürece iman 
etmiş olamazlar.”1 

 Cihanşümullülük:
İslâm dininin diğer bir özelliği de 

tüm insanlığa hitap etmesi, cihan-
şümul olmasıdır. Rahmet ve hida-
yeti belirli bir kavme veya belirli bir 
toprak parçası üzerinde yaşayanlara 
değil, tüm yeryüzü üzerinde yaşayan 
siyah beyaz, kızıl derili... Bütün in-
sanlığa bahşetmiştir. Ne soyluluğun 
ne de sınıf imtiyazının yeri yoktur 
İslâm’da. Bu dinde bütün insanlar 
aynı değeri taşırlar.

Bu özellik bu düşüncenin, Rabbanî 
oluşundan doğan bir özelliğidir. Eğer 
bu kanunun kaynağı beşerî olsaydı 
-farkında olarak veya olmayarak- 
kendi milletinin, sınıfının veya şah-
sının menfaatlerine ağırlık verirdi. 
Fakat Allah’ın katında fertlerin veya 
toplumların yaratılıştan birbirleri-
ne karşı getirdikleri hiç bir üstünlük 
veya farklılık yoktur. Bütün insanlar 
Allah’ın kuludur ve O; tüm insanla-
rın Rabb’idir.

Mutlak Adâlet:
İslâm dininin diğer bir özelliği 

de, insanlar arasında mutlak adale-

ti, kardeşliği temin etmek, onların 
ırzlarını, kanlarını, mallarını, akılla-
rını, din ve ahlâklarını korumaktır. 
Fakihlerin de ortaya koyduğu gibi 
İslâm dini, insanların dünya ve ahi-
ret işlerini dengeli bir şekilde göze-
tir. Beşerî düşünceler ise ya dünyevî 
çıkarlara ağırlık vermiş uhrevî dün-
yayı terk etmiş veya dünya ile ebedî 
âlem arasındaki bağı koparırcasına 
dünyayı terk etmiş ve mistisizme 
yönelmişlerdir. (Bir kısım bâtıl din-
lerin yaptığı bu olmuştur.)

İnsanlar olaylara genellikle özel 
bir açıdan bakarlar. Diğer bakış açı-
larından gafildirler. Bu, insanın tabii 
bir eksikliğidir. Her şeye her yönüyle 
eksiksiz bakmak ise ancak Allah’a 
hastır. Zira O’nun ilmi her şeyi kuşa-
tır ve rahmeti sonsuzdur. O yaratıcı 
ve âlim olandır. “Latif ve Habîr olan 
yaratan bilmez mi?”

Fert Ve Cemiyet Arasında 
Denge:

İslâm dini ne ferdî cemiyete, ne de 
cemiyeti ferde ezdirmiştir. Ferdin ve 
cemiyetin ayrılmaz iki parça oluşunu 
daima gözetmiştir. Liberal ülkelerde 
-özellikle Fransız Devriminden son-
ra- ferdî hürriyet düşüncesi altında 
şahıslara aşırı haklar tanınmış ve 
şımartılmışlardır. Cemiyetin sağ-
lığı gözetilmemiş ve anarşinin ze-
mini hazırlanmıştır. Fert -özellikle 
zengin ve nüfuz sahibi ise- kendi 
çıkarlarının gereği ezilen kesimin 
çıkarlarını ayakları altına almış ve 
azgınlaşmıştır.

Sosyalist ülkelerde ise ferdin şah-
siyeti ve varlığı daima horlanmış, 
sözde cemiyetin varlığı için fert ih-
mal edilmiştir. Kayda değmeyecek 
kadar az bazı haklar vermekle fer-
din isyanının önünü almak istemiş, 
cüz’i bir mülkiyet hakkı, seyahatte, 

sözleşmede, iş seçmede vb. çok kısıt-
lı haklar tanınmıştır. Bu uygulama 
ferdin şahsiyetinin körelmesine, 
güç ve kabiliyetinin paslanmasına 
yol açmıştır. Ferdin yeni bir şeyi bul-
ma veya olanı geliştirme özelliği ve 
verimi azalmıştır. Vicdanı huzura, 
nefsi sükûnete ve ruhu saadete kavu-
şamayan bu insanların sırtına çöken 
kayıplar, neticede onların oluşturdu-
ğu cemiyetin acı manzarasını ortaya 
koymuştur.

İslâm’ın mülkiyet hakkına karşı 
ortaya koyduğu tavır, fert-cemiyet 
dengesinin sağlanmasına verdiği 
önemin en açık delilidir. İnsanda 
mülkiyete karşı tabii bir arzu vardır. 
Aynı arzu, kudreti göstermede, hür 
olmada ve yönetim meselesinde de 
söz konusudur. Hür o kimsedir ki; 
mülk sahibidir ve mülkünden istedi-
ğince gizli veya açık harcar. Mülkiyet 
insanın varlığının ayrı bir parçası ol-
duğu gibi gelişmesinin ve başarısının 
itici bir gücüdür de. İslâm’ın tanıdığı 
mülkiyet hakkını liberal düzenlerde 
tanınan mülkiyet hakkına benzet-
memeliyiz. Orada mülkiyeti kazan-
manın ve harcamanın hiç bir sınırı 
yoktur. Meşruluk veya gayrimeşru-
luk düşünülmez. Ele geçirilen her 
şey (nasıl olursa olsun) tabii haktır 
ve istenildiği gibi harcanır.

İslâm, mülkün kazanılmasına ve 
harcanmasına sınırlar koymuş, onu 
helâl ve haram dairesi içerisinde de-
ğerlendirmiştir. Bu sınırlamaların 
bir kısmı insanî (ahlâkî), bir kısmı ise 
idarî sınırlamalardır. Tâ ki insanlar 
arasında adâlet, yardımlaşma yay-
gınlaştırılsın, kuvvetliler zayıfları 
faiz ve istismar yoluyla sömürmesin 
ve sadece zenginlerin elleri arasında 
dönmesin.

İslâm’da, fert kendisi kazansa 
bile mülkün gerçek sahibi sayılmı-
yor. Mülkün gerçek sahibi Allah’tır. 
İnsan ise kulluğu ve halifeliği gereği 
o malın üzerinde tasarruf sahibidir. 
Mal onun elinde emanettir. İnsan 
vekil olması hasebiyle müvekkiline 
(Allah’a) tâbidir. “Sizi mustahlef (hali-

fe) kıldığından infak ediniz.”2 ayetinin 
işaret ettiği husus işte budur.

İslâm Dininin Değişmezliği Ve 
Esnekliği:

Değişmezlik; temel hüküm ve 
amaçlarda, esneklik ise teferruata ait 
konulardadır. Esnekliği dolayısıyla 
gelişmeyi temin edecek şekilde yeni 
şartlara uyum sağlar. Bunun yanında 
temel hüküm ve amaçların sabitliği 
sebebiyle de erimesi, kaybolması, 
doğru veya yanlış her değişikliğe tabi 
olması mümkün değildir. 

İslâm’ın hedefi; hatayı düzeltmek, 
eğriliği doğrultmaktır. Hataya tâbi 
olmaz, onu mâkul göstermek için 
gayret sarf etmez.

İslâm, insanların ortaya koyduğu 
bir esas değildir ki onlara tâbi olsun, 
durum ve şartlar gereği onlara boyun 
eğsin. O, toplumu yüceltmek, hidaye-
te erdirmek için vardır. Ve insanlar 
ona tâbi olurlar. O Allah’ın kanunu-
dur ve en büyük söz sahibidir.

Bundan, insanların İslâm karşısın-
da dondurulmuş bir varlık olduğunu 
anlamamak gerekir, insan gayretinin 
(içtihadının) bu kanunda büyük bir 
yeri vardır. Nasları anlamak, naslar-
dan istinbat etmek (hüküm çıkar-
mak) ve içtihad etmektir. Ayrıca bu 
nasların hüküm bakımından kesin, 
yaklaşım ve önemlerinin farklı oluşu, 
müçtehidlerin içtihad yapmalarına 
büyük bir kolaylık ve genişlik getirir.

Hakkında nas bulunmayan hu-
suslarda hüküm koymanın yolu; 

maslahat-ı mürseleyi, istihsanı 
veya bunun dışındaki diğer delilleri 
kullanmaktır. Bu delillerin değer-
lendirilmesinde fakihler arasında, 
medrese ve meşreplerinin ayrılığın-
dan kaynaklanan görüş farklılıkları 
vardır.

İçtihadın giremeyeceği yasak bir 
saha mevcuttur. Bu saha hakkında 
kesin hükümlerin bulunduğu ve 
bu hükümlerin değişmez nasslara 
dayandığı sahadır. Bu hükümler-
de ulemânın icmâı kesindir. Ve bu 
icmâ nesilden nesile kabulle kar-
şılanmıştır Namazın farziyyeti, 
zekât, oruç, hac, zinanın haramlı-
ğı, faiz, içki ve kumar yasağı, miras 
hukuku, talak iddeti, v.b.

Yasak bölge içine giren -bir kısmını 
zikrettik- hususların tartışma konu-
su yapılması ve irdelenmesi kesinlikle 
yasaktır. Bazı kimselerin vergiyle ye-
tinilip zekâtın kaldırılmasını düşün-
mesi, döviz tasarrufu amacıyla hac 
fârizasının ertelenmesi veya kısıtlan-
ması, iş hayatında verimi artırmak 
amacıyla orucun kaldırılması, turiz-
mi teşvik maksadıyla içki, zina ve 
benzerlerinin mubah kılınması gibi…

İslâm hukukunda içtihadın ya-
pılabileceği bir değil çok fazla saha 
vardır. Bu sahalar açık olmayan hü-
kümlerin bulunduğu meselelerdir. 
Bunlar da genellikle amelî hüküm-
lerin yoğunlaştığı konulardır. Bu ko-
nularda yapılan içtihadlarda farklı-
lıklar görmekteyiz. Ayrıca hakkında 
açık delil olabilecek nas bulunmayan 
hususlar da vardır ki, bunlar fukaha 
önünde geniş bir çalışma alanı duru-
mundadırlar. Fukaha; kıyası, istih-
sanı, maslahat-ı mürseleyi, bizden 
öncekilerin dinlerini ve sahabenin de 
sözünü göz önüne alarak bu sahada 
çalışmalarını sürdürürler. Fukaha-
nın göz önüne aldığı bu hususların 
detayına inmiyoruz Daha geniş bilgi 
için onları kaynaklarından araştır-
mak daha uygun olur.3

İslâm’ın hedefi; ha-
tayı düzeltmek, eğriliği 
doğrultmaktır. Hataya 
tâbi olmaz, onu mâkul 
göstermek için gay-
ret sarf etmez. İslâm, 
insanların ortaya koy-
duğu bir esas değildir 
ki onlara tâbi olsun, 

durum ve şartlar gereği 
onlara boyun eğsin.

1-Nisa, 65
2-El Hadid 7
3-İslam Hukuku Yusuf 
Kardavî sh. 26-34



 EL-MÜHEYMİN: Mahlukâtını gözetip koruyan, 
korkulardan emin kılan, her şeye şâhit olan, mu-
hafaza eden, itaatkâr kullarının sevaplarını eksilt-
meden mükâfatlarını veren, kendisine güvenilen, 
emniyet edilmeye yegâne lâyık olan demektir.                                                                                                                                        
  “Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı ?”1 Bütün 
dikkatlerimizi tek noktada toplayan bu ilahî kelâm, 
Esma’ül Hüsna’nın  yaratılmışlara akseden yansı-
malarını görebilmemiz için bir işarettir. Her türlü 
araziye uygun ayakları, besin deposu olan hörgücü, 
ısıya karşı yalıtkan kürkü ve kumdan korunan başı 
ile deve, Allah(c.c)’ın eşsiz koruması altında kilo-
metrelerce çöl yolunu korkusuz ve huzur içerisinde 
gider. Yine bir kış mevsiminde, toprağın altında 
isimlerini dahi bilmediğimiz hayvanlar ve çok 
çeşitli tohumlar, baharın gelmesini özlemle bek-
lerken lisan-ı halleri ile Allah(c.c)’ın el-Müheymin 
ism-i şerifini zikrederler. Bazı 
hayvanlara da özel olarak ve-
rilen kamuflaj gibi Rabbimi-
zin daha nice koruma yolları 
vardır ki, bunların bir çoğu 
henüz insanlar tarafından 
keşfolunmamış olabilir.

Eşref-i  mahlukât olan in-
sanın gözetilip korunması ise 
diğer varlıklardan daha fazla 
bir hassasiyet ile gerçekleşti-
rilmektedir. İnsanın madde-
sinden ruh yapısına kadar her yönüyle korunması 
için birçok şey onun emrine verilmiştir. Ve dahi 
diyebiliriz ki, diğer mahlukâtın muhafazası insa-
nın muhafazası içindir. Tekvir suresi gibi surelerde 
bahsedildiği üzere bir gün dünyanın dengesi sarsı-
lacaktır. Öylesi  dehşet saçan  kıyamet hadisesinin 
çok cüz’i bir parçasını bu gün deprem ve benzeri 
afetler ile yaşamış olsak dahi tüm dünyada  hima-
yenin hissedildiği bir güvenliğin hâkim olduğunu 
görmekteyiz. İnsanın fizyolojik muhafazası sadece 
yaşadığı ortamla sınırlı kalmayıp, vücudu da bizzat 
koruma altındadır. Birçok bakteri, virüsler ve buna 
benzer mikroskobik canlılarla kuşatılmış insan 
vücudu savunma sistemi sayesinde en hafif ve en 
tehlikeli her türlü hastalıklardan korunur.

Şerefli bir yaşamı eşref-i mahlukât olmasına 
borçlu olan insan, fıtratının muhafazası için de 
kelamullahtan beslenmelidir.  Bu nedenle Kur’an,  
insanın muhafazası için korunmuş bir kelamdır. 
“Bu gerçekten çok değerli bir Kur’an’dır. O Levh-i 
Mahfuz’da korunmuştur.”2 Bugün yeryüzünün dört 
bir yerinde terör olaylarının artmış olmasının so-
rumlusu,  insan fıtratını tanımayan ve Kur’an’ı da 
baz almayan sistemlerdir.

Kur’an’ın korunmasının yanı sıra insanın amel-
lerinin de kayıt altına alınması salih amel sahip-
lerini korku ve endişeden bir nebze olsa rahatlat-
mıştır. “Muhakkak ki  Allah, hiç kimseye zerre kadar 
zulmetmez. Eğer zerre kadar bir iyilik olursa onu kat  
kat artırır ve kendi tarafından büyük mükâfat verir.”3  
Fakat şu da unutulmamalıdır ki, insanın zerre mi-
sali yaptığı bir şer dahi muhafaza edilmektedir. Ve 

böylece her şeye şahit ve ken-
disine güvenilmeye yegâne 
lâyık olanın Allah (c.c) olduğu 
ispatlanmıştır.

El-Müheymin olan zâtın 
kullarının vazifeleri ise; 
O’nun korunmasını istediği 
unsurların korunmasıdır. 

Ey Allah’ın kulu! Tertemiz 
bir şekilde emanet edilen 
fıtratı kabz zamanına kadar 

korumak, amelleri riyadan arındırmak, lafzı ile Al-
lah katında korunan Kur’an’ın, ruhunu ve mesajını 
muhafaza etmek, örnek bir fıtrata sahip olan Allah 
Rasulünün hayat modelini  yaşatmak,  Allah(c.c)’ın  
hududu olan haramlara yaklaşmamak ve O’na ait 
olarak yaratılmış olan kalbi gayrısından  arındır-
mak senin  vazifendir. 

Ya Rabbi! Yalnızlıktan dostluğuna, adaletsizlikten 
adaletine, terk edilmişlikten sahip çıkmana sığınır-
ken, hizmet için attığımız küçük adımlarımızı kabul 
et! Sendelerken tut!Düştüğümüzde kaldır!Sen bizim 
dayanağımızsın. Amin

1- Gaşiye 7
2- Vakıa 77-78   
3- Nisa 40

El-Müheymin (c.c)

p  Zeynep KARABAcAK
z.karabacak@furkannesli.com
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istememişti. Müslümanlar bu kri-
tik durumda sorulacak sorulara ne 
cevap verelim diye istişare ettikten 
sonra, “Rasulullah’ın bize öğrettiği 
şeyleri söyleyelim” dediler. Cafer b. 
Ebi Talip geliş amaçlarını ve toplum-
daki cahiliye sistemini güzelce izah 
ettikten sonra, Necaşi’ye Kur’an’dan 
Meryem suresini okudu. Necaşi ve 
beraberindeki papazlar sakalları 
ıslanıncaya kadar ağladılar. Necaşi 
Mekke heyetini, kendisine sığınan 
Müslümanları teslim etmeyeceği-
ni söyleyerek ve onlara getirdikleri 
hediyeleri iade ederek geri gönder-
di. Kur’an’ın değiştirdiği hayatlar, 
Allah yolunda yurtlarını geride bı-
rakmış, sığındıkları Habeşistan’da, 
çok kritik bir noktada imtihan 
olunuyorlardı. Onların imdadına 
Kur’an’la yoğrulmuş sağlam iman-
ları ve okudukları Allah’ın ayetleri 
yetişiyordu. İzzetli bir hayata tâlip 
olanlar, zor zamanlardaki duruşla-
rıyla belli olurlar ve onlarda bu tavrı 
sergileyerek Necaşi’nin hayranlığını 
kazanmışlardı.

Mus’ab b. Umeyr, Medine’de da-
vet göreviyle görevlendirilmişti. 
Rasulullah’ın (s.a.v) davetine katılan 
ve Dar’ul Erkam’da yetişen Mus’ab, 
Peygamber(s.a.v)’den öğrendikleriy-
le gelenlere Kur’an ayetlerini okuyor, 
akıllara ve gönüllere hitap ediyor-
du. Kur’an’ın eşsiz üslubu Mus’ab’ın 
güzel tilaveti ve ihlâsıyla birleşince 
dinleyenleri etkiliyor, kısa zamanda 
Medine hicrete hazır bir hale geli-
yordu. Hatta Mus’ab’ı kovmak için 
harekete geçen ensârın büyüklerin-
den Sa’d b. Muaz ve Useyd b. Hudayr 
dinledikleri Kur’an ayetleriyle iman 
ediyor ve davanın en önemli nefer-
lerinden oluyorlardı.  

Kur’an’ın davetteki etkisini yal-
nızca müminler değil müşriklerde 
çok iyi biliyorlardı. Kur’an’ı dinleyen 
ve düşünenlerin Rasûlullah(s.a.v)’ın 
etrafında toplanıp, bir güç oluştur-
malarından korkuyorlardı. Küfürde 
inatları sebebiyle Kur’anın anlaşıl-
maması için, Kur’an okunduğunda 

parmaklarıyla kulaklarını tıkıyor, 
gürültü çıkarıyorlardı. “İnkâr eden-
ler: Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken 
gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, 
dediler.”10 Bir yandan Kur’an’ın din-
lenmesini (davetini) engellemeye 
çalışırken, diğer yandan kendileri 
Kur’an’ın cazibesinden kurtula-
mıyor, gizlice Rasulullah (s.a.v)’ın 
evinin yanında birbirlerinden ha-
bersiz okunan Kur’an’ı dinliyorlardı. 
Dönüşte birbirleriyle karşılaştıkla-
rında bir daha gelmemeye söz ver-
dikleri halde bu olay üç kez tekrar 
ediyordu.11

İslam tarihinden benzeri örnek-
leri çoğaltmak mümkündür. Gü-
nümüz davetçileri, tüm bu bilgiler 
ışığında, Kur’an gibi bir kaynağı 
hayatının her safhasında en önemli 
azığı bilmeli, Kur’an üzerinde mü-
talaa yapmalıdır. Karşılaştığı tüm 
meselelerde öncelikle Kur’an’a yö-
nelmeli, bulamazsa sahih sünnete, 
Peygamber(s.a.v)’in yaşantısına bak-
malıdır. Üstad Bedîüzzaman’ın de-
diği gibi “Bütün kitaplar bizi Kur’an’a 

götürmeli, hiç bir kitap Kur’an’a perde 
yapılmamalıdır.” Muhterem Alpars-
lan Kuytul Hocaefendi’nin de dediği 
gibi; “En çok okunan, en çok alıntı 
yapılan, en sık başvurulan kaynak 
Kur’an olmalıdır.” Kur’an’la yapılan 
davetin önemine işaret eden şu ayet 
hatırdan çıkarılmamalıdır. “Öyley-
se kâfirlere itaat etme ve onlara kar-
şı  (Kur’an’la) büyük bir cihad ver.”12 
Mekke’de Rasulullah(s.a.v)’ın etra-
fında bir avuç insan varken, gücü, 
ordusu, silahı vs. yokken, bu ayetle 
aslında elinde olan büyük bir güce 
işaret ediliyor. Çağları etkileyecek 
olan, yarınlarda kalplerde ve top-
lumlarda büyük inkılaplara yol aça-
cak olan Kur’an’ın eşsiz gücüne işa-
ret ediliyor. Yaşantımıza Kur’an’dan 
delil aramayı bırakıp da, tüm mese-
lelerde Kur’an’a  teslim olacak olur-
sak, o zaman bu kaynak güç, bizi de 
harekete geçirecektir inşallah.
1- S. Kutub, Y. İşaretler,s.17
2- S. Kutub, Kur’an’da Edebi 
tasvir,s.117
3- Nahl,125
4- Taberî Tefsiri,XIV,s.194
5- Zuhruf,43
6- En’am,19

7- Hamidullah, İslam Peygam-
beri I, s.74
8- İbn-i Hişam, I, s.293-94
9- İbni Hişam,Sire I, s.314
10- Fussilet,26
11- İbni Hişam, II,315-17
12- Furkan,52

odern cahiliye 
toplumunun yı-
kılması ve İslam 
Medeniyeti’nin 

oluşumu için, öncelikle asr-ı saadet-
te olduğu gibi örnek bir “İslam Top-
lumu” oluşturulmasını zarurî gören 
Şehid Seyyid Kutub, bu toplumun 
oluşumunda en önemli etken olarak 
davetin esas kaynağı Kur’an’a işaret 
etmektedir.1 Hiçbir kültürden ve me-
deniyetten etkilenmeden ilk kaynak 
olan Kur’an’dan beslenen ve bu at-
mosferde yetişen nesil, sonrasında 
cahiliye sistemini yıkıp yerine İslam 
Medeniyeti’ni inşa etmiş, yeryüzüne 
adalet ve refah getirmiştir. Peygam-
ber Efendimiz(s.a.v), ilk kaynaktan 
beslenirken, başka uygarlıkların 
ve kültürlerin etkisinden ashabını 
titizlikle koruyordu. Ömer b. Hat-
tab (r.a)’ın elinde Tevrat sahifesini 
gördüğü zaman kızması ve elinden 
atmasını söylemesi bu kâbildendir. 
Modern cahiliye yerine İslam’ın 
ikâme edilmesi, Kur’anî metod ve da-
vetle oluşturulan İslam toplumuyla 
mümkün olacaktır.  İslam’ın yayıl-
masında, davetin fertler tarafından 
kabulünde ve çekirdek kadronun 
oluşumunda Kur’an’ın ve Kur’an’la 
davetin mühim ve müstesna bir yeri 
vardır. 

Her şeyden evvel bir hidayet ve 
dinî davet kitabı olan Kur’an-ı Ke-
rim; düşünenleri, arzulayanları 
doğruya ve Hakk’a götüren, öğütler 
veren, muhataplarını ilahî cazibe-
siyle saran, ruhun derinliklerine 
nüfuz eden mukaddes kelamdır.2 
Her zaman ve zeminde en önemli 
davet kaynağımız Kur’an olmalı-
dır. Rasûlullah’a davet metodunu 
beyan eden ayette: “Rabbinin yoluna 
hikmetle ve güzel öğütle davet et”3 bu-

yuruluyor. Bu ayetin tefsirinde ge-
çen hikmetten kasıt İmam Taberî’ye 
göre Kur’an’dır. Güzel öğüt ise, yüce 
Allah’ın (c.c) varlığını ortaya koyan 
ve O’na ubudiyyeti sağlayan mev’iza 
ve ibarelerdir.4 Allah’a (c.c) davette 
Kur’an’dan istifade etmek, Kur’an’ın 
emir ve yasaklarına sımsıkı sarılmak 
bizzat Allah’ın (c.c) emridir. “Sen, 
sana vahyolunana (Kur’an) kuvvetle 
sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yoldasın.”5 

“Bu Kur’an, bana kendisiyle sizi ve 
ulaştığı herkesi uyarmam için vahyo-
lundu.”6 Rasulullah (s.a.v), kendisine 

gösterilen Kur’an’la davet görevine 
sarıldı ve hayatı boyunca bu emre 
uydu. Kendisine sorulan sorulara 
genellikle Kur’an’la cevap verirdi. 
Onun metodu, önce tatlı sesi ile 
ve vecd içinde Kur’an-ı Kerim’den 
bazı ayetler okumak, sonra onları 
tefsir etmek ve dinleyenleri imana 
davete dayanıyordu.7 Utbe b. Rebia, 
Peygamber (s.a.v) ile görüşmek, ona 
bir takım tekliflerde bulunarak da-
vasından vazgeçirmek istemişti. Ra-
sulullah (s.a.v) “Söyle, seni dinliyorum 
Ey Ebu’l Velid” dedi. Utbe b. Rebia, 
“Ey kardeşimin oğlu, ortaya koyduğun 
bu meseleyle mal istiyorsan, senin için 

mal toplayalım da en zenginimiz sen 
olasın, eğer şeref peşindeysen seni re-
isimiz yapalım, eğer krallık istiyorsan 
seni kendimize hükümdar yapalım. Yok, 
şu anda cinni kendinden uzaklaştıramı-
yorsan, seni hekimlere götürelim” gibi 
sözlerle çeşitli tekliflerde bulununca 
Hz. Peygamber (s.a.v) “Söyleyecekle-
rin bitti mi?” dedi. O da “evet” deyince 
Peygamber (s.a.v) ona Fussilet sure-
sini okudu ve secde ayetine gelince 
secde etti. Rasulullah (s.a.v)’ı dinle-
yen Utbe çok etkilenmiş, hatta geri 
dönüp arkadaşlarına, Rasullullah’ı 
(s.a.v) davasıyla baş başa bırakmaları 
tavsiyesinde bulunmuştu.8 Kâbe’yi 
tavaf etmek maksadıyla Mekke’ye 
gelen Devs kabilesinin ileri gelenle-
rinden şair Tufeyl b. Amr, Mekke’ye 
girdiğinde müşriklerin olumsuz 
propagandalarına rağmen Hz. Pey-
gamberle görüşmüş, Kur’an’ın eşsiz 
üslubu, fesâhat ve belâgâti karşısın-
da iman edenlerden olmuştu.

Rasûlullah’ın (s.a.v) talebeleri de 
Kur’an’la davetin önemini çok iyi 
anlamışlardı. Mekke döneminin 
ilk yıllarında, Rasulullah(s.a.v)’tan 
başka hiç kimse müşriklere Kur’an’ı 
açıkça okuyamamıştı. Bir gün Müs-
lümanlar aralarında istişare ederek: 
“Vallahi Kureyş hiç birimizden Kur’an’ı 
duymadı. Aramızdan kim gidip onlara 
açıkça Kur’an’ı okuyacak” dediler. Ab-
dullah İbni Mes’ud (r.a), müşriklerin 
kendisini öldüresiye dövmeleri pa-
hasına bu görevi üstlenmişti.9 Yine 
buna benzer bir olay da Habeşistan’a 
hicret sırasında vukû bulmuştu. 
Habeşistan’a hicret eden Müslü-
manları geri getirmek için Mekke 
müşrikleri yanlarında hediyelerle 
bir heyet göndermiş, heyetin istek-
lerini dinleyen Necaşi Müslüman-
ları dinlemeden bir karar vermek 

Hiçbir kültürden ve 
medeniyetten etkilen-
meden ilk kaynak olan 
Kur’an’dan beslenen ve 
bu atmosferde yetişen 
nesil, sonrasında cahili-
ye sistemini yıkıp yeri-
ne İslam Medeniyeti’ni 
inşa etmiş, yeryüzüne 
adalet ve refah getir-

miştir.

K ur’an’ la Davet
p Dr. Murat GÜLNAR
m.gulnar@furkannesli.com
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İslam’a 
Davet



j Prof. E. Marshall Johnson, Thomas Jefferson Üniversitesi’nde anatomi ve gelişimsel biyoloji profesörü: 
“Bir bilim adamı olarak, sadece kesin olarak gördüğüm şeylerle ilgilenebilirim. Embriyoloji ve gelişimsel biyolojiyi anlaya-
biliyorum. Kur’an’dan bana tercüme edilen kelimeleri de anlayabiliyorum. Eğer kendimi o çağa götürebilseydim, bugün 
bildiklerimle ve tanımlayabildiklerimle, o zaman tarif edilmiş olan şeyleri tanımlayamazdım… Öyleyse (Kur’an’da) yazılan 
her şeyde İlahî müdahalenin olduğu düşüncesi ile hiçbir çelişki göremiyorum.”
j Prof. Keith L. Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü, seçkin bir embriyolog 
ve pek çok tıp ders kitabının yazarı: “İnsanın gelişimi hakkında Kur’an’daki ifadelerin açıklanmasında yardımcı olmak 
benim için çok büyük bir zevk. Ben kesin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri Hz. Muhammed (s.a.v)’e Allah vermiştir, çünkü bu 
bilginin çoğu pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtlıyor ki, Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın elçisidir.” 
j Prof. Alfred Kroner, Almanya, Mainz Üniversitesi jeobilim profesörü, dünyanın en ünlü jeologla-
rından: “Hz. Muhammed’in evrenin ortak kökeni gibi konuları bilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum, çünkü bilim 
adamları bunu son derece komplike ve gelişmiş teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde bulabilmişlerdir. 1400 yıl 
önce nükleer fizik hakkında hiç birşey bilmeyen bir kişi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veya 
burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz. Tüm bunları birleştirirseniz ve Kur’an’da dünya hakkındaki 
konular ile dünyanın oluşumu ve genel olarak bilim ile ilgili tüm bu ifadeleri birleştirirseniz, pek çok şekilde burada açıklanmış 
ifadelerin kesinlikle doğru olduğunu ve şimdi bunların bilimsel metotlar ile teyit edildiğini söyleyebilirsiniz. Kur’an’da geçen 
ifadelerin pek çoğu o zaman için henüz kanıtlanmamıştı, fakat modern bilimsel metotlar şimdi Hz. Muhammed (s.a.v)’in 
1400 sene önce söylemiş olduklarını kanıtlayan bir pozisyonda.”
j Prof. Yushidi Kusan, Japonya, Tokyo Rasathanesi Direktörü: “Kur’an’da doğru astronomik gerçekleri buldu-
ğum için çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parçasını dahi inceleyen modern astronomlar 
için özellikle en küçük parçayı dahi anlamak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak tüm evreni 
düşünmeden sadece gökyüzünün en küçük kısımlarını görebiliyoruz. Öyleyse Kur’an okuyarak ve soruları Kur’an’dan cevap-
layarak evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi düşünüyorum.”
j Prof. Tejatat Tejasen, Tayland, Chiang Mai Üniversitesi embriyoloji ve anatomi departmanının başkanı: 
“… Ben inanıyorum ki Kur’an’da 1400 sene önce ifade edilmiş olan her şey doğrudur ve bilimsel yollar ile kanıtlanabilir. Bu, 
tüm bilimleri bilen Allah’ın ilhamıdır. Böylece, şunu söylemenin vakti gelmiştir, 

“Allah’tan başka İlah yoktur ve Hz. Muhammed (s.a.v) O’nun elçisidir.” 
j Ali Selman Beroist, Fransız Tıp doktoru: “Benim, dinimi değiştirerek İslamiyeti seçmemin en önemli etkenlerinden 
biri Kur’an’dı.Ben, İslam dinini seçmeden önce Batılı bir entelektüelin eleştirel ruhuyla Kur’an üzerinde çalışmaya başladım.
Bu kitapta, (Kur’an’da), on üç asırdan daha evvel vahyedilmiş, modern bilim araştırmalarının çoğunun içerdiği fikirleri tam 
anlamıyla taşıyan ayetler var. İşte bu kesinlikle benim dinimi değiştirmeme sebep oldu.”
j Arthur J. Arberry: “Arapça Kur’an’ın yüce belâgâtını zayıf da olsa yansıtacak bir şeyler üretme girişimim, mesajın 
kendisinin yanı sıra, kompleks ve zengin kafiyeleriyle çeşitlenmiş insanlığın en büyük edebî başyapıtı olan Kur’an’ın kar-
şısında sönük kaldı. Müslüman Pickthall’ın Kutsal Kitabı tarif ederken kullandığı tabirle bu “taklit edilemez ahenk” daha 
önceki tercümanlar tarafından neredeyse tümüyle göz ardı edilmiştir; bu yüzden muhteşem şekilde süslenmiş orijinaliyle 
kıyaslandığında (meallerin) donuk ve düz seslere sahip olması şaşırtıcı değildir.” 
j Goethe’nin T. P. Hughes: “…Elimize her aldığımızda, kısa bir süre içinde bizi cezbeden, hayretler içinde bırakan ve en 
sonunda önünde eğilecek kadar hayran bırakan bir eserdir. Kur’an’ın üslubu, içeriği ve amacına uygun olarak çok kuvvetli, 
yüce ve muhteşemdir. Bu kitap tüm çağlar boyunca en etkili kitap olarak kalacaktır.” 
j Gustose Le Ban: “Kur’an ,insanlara zorla kabul ettirilmekten tamamen uzaktır. Ancak inanç ve kanaatle yeryüzüne 
yayılmıştır.”
j Prof.İ. Goldziher: “Kur’an ismiyle bilinen ve Allah tarafından vahyedilmiş olan bu kitap, aynı zamanda bütün cihan 
edebiyatının bir âbidesidir.”
j Prens Bismarc: “Ben Kur’an’ı her bakımdan inceledim,her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm.”
j Corsel: “Kur’an bütün insanlığın tılsımını çözmekten aciz kaldığı muazzam bir sır olarak yaşamaktadır.”
j Kont H. De Castri: “Kur’an sonsuza dek bir mucizedir. Bu kutsal kitabın bizzat kendisi kaynağının ilâhi olduğunu 
ispata kâfidir.”

Çağdaş Bilim Adamlarının Ulaştığı Hakikât;

Kur’an Mucizesi

“Ya Rasulallah! Bana dünyada üç şey sevdirildi:Senin yüzüne 
bakmak,senin uğruna mal harcamak,sana indirileni (Kur’an’ı) okumak.” 

Hz. Ebu Bekir (r.a)

“Yüce Allah, Kur’âna uyan milletleri yükseltir.Uymayanları alçaltır.” 
“İlim ve Kur’an için para almayınız;yoksa bu aşağılık hareket sizi cennete 

gitmekten alıkoyar.” 
Hz. Ömer (r.a)

“Tefekkürsüz Kur’an okumada hayır yoktur.” 
Hz. Ali (r.a)

“Eğer kalpleriniz temiz olursa Kur’an okumaya doyamazsınız. Mushafı 
açıp okumadığım bir gün veya gecenin üzerimden geçmesini istemem.”  

Hz. Osman (r.a)

Sahabenin ilim deryalarından biri olan Abdullah ibn Mesud, sahabe 
neslinin nasıl bir Kur’an anlayışına sahip olduklarını bize şöyle aktarır: 

“Bize Kur’an lafzını ezberlemek zor, onunla amel etmek ise kolay gelirdi; 
bizden sonrakilere ise Kur’an’ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek 

zor gelmektedir. Kur’an, hükümleriyle amel edilsin diye indirildiği halde 
insanlar onun tilaveti ile yetinir oldular.”

“Kur’an-ı Kerim, ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.” 
İmâm-ı Gazalî (r.h)

“Zaman ihtiyarladıkça Kur’an gençleşiyor; rumuzu (sırlı hakikatleri) 
tavazzuh ediyor (ortaya çıkıyor).” 

Said Nursî (r.h)
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Sünnetullah gereği yüce 
Rabbimiz her peygambe-
rine o dönemin putlarını 
yıkacak mucizeler vermiş-

tir. Örneğin, Musa (a.s)’ya verilen 
âsa mucizesi ile dönemin sihirbaz-
larını âciz bırakmış ve sihirbazlar 
“Musa’nın ve Harun’un Rabbine 
iman ettik” demişlerdi. Böylece 
Musa (a.s.)’ya verilen mucize döne-
minin putunu yıkmış oluyordu. Pey-
gamberimize verilen Kur’an mucize-
si Arap şairlerine edebî yönüyle öyle 
bir cevap vermişti ki şairler artık ve-
ciz söz söyleyemez hale gelmişlerdi.

Günümüzde ise toplumu şirke 
sürükleyen bir diğer put çeşidi ise 
bilim putudur. İnsanları şirke sü-
rükleyenler ise iman etmemiş olan 
bilim adamlarıdır. Bazı insanlarda 
isminin önünde Prof., Dr. yazma-
yanların sözlerine itimat edilmez 
mantığı oluşurken, bazılarında ise 
isminin önünde bu ünvanlar var-
sa doğru söylüyor mantığı oluş-
muştur. Bunun sonucunda ise; bu 
kimseler şu ayete muhatap olmuş-
lardır. “Onlar, Allah’ı bırakıp bilginle-
rini ve rahiplerini Rabler edindiler ve 
Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar, 
tek olan bir ilaha ibadet etmekten baş-
ka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan 
başka ilah yoktur. O, bunların şirk 
koştukları şeylerden münezzehtir.”.1 
Günümüzde hiç düşünmeksizin 
bilim adamlarının doğru dediğini 
doğru ve yanlış dediğini de yanlış 
kabul eden bir zihniyet oluşmuş-
tur. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’e 
baktığımız zaman bilim putuna en 
güzel cevabı yine mucizevî olarak 

on dört asır evvel inen Kur’an ver-
mektedir.

Kozmografyanın* bu kadar geliş-
memiş olduğu bir dönemde Rabbi-
miz göklerin ve yerin yaratılışına 
değinerek sanki 21. yy. putlarını 
daha o dönemden devirmektedir. 
Kur’an; “Göklerin ve yerin yaratılışın-
da, gece ile gündüzün birbiri ardınca 
gelip gidişinde selim akıl sahipleri için 
gerçekten açık, ibretli deliller vardır”2 
buyurmuştur. İlimde bu kadar iler-
lediğinizde mükemmel bir sır göre-
ceksiniz ve işte bu sırları gördüğü-
nüz zaman ‘Subhanallah’ demeniz 
gerekiyor. Bugün birçok kozmoğraf 
(uzay bilimci) bu sırları görmek-
te ve bunların bazıları Firavun’un 
sihirbazları gibi iman etmektedir. 
İman etmeyenlerin birçoğu da bu 
sırlar karşısında şaşkınlığını gizle-
yememekte ve birçok şeyi bir sebebe 
bağlayamadıkları için akıl sağlıkları 
bozulmaktadır. Biz sadece gökyüzü-
ne bakıyoruz; onlar ise görüyorlar. 
Örneğin; güneşten sonra bize en 
yakın olan yıldız Proxima Centau-
ri bize 4.3 ışık yılı uzaklığındadır. 
Yani güneş ile dünya arasındaki 
152.000.000 km 5 cm. olur ise Pro-
xima Centauri 11 km. uzaklıkta ola-
caktır. 4.3 ışık yılının uzaklığı ra-
kamlarla ifade edilemeyecek kadar 
uzak olduğundan ancak böyle bir 
oranlama ile anlaşılabilmektedir. 
Güneş Samanyolu galaksisindeki 
bir dönüşünü 225 milyon yılda ta-
mamlar. Güneş Samanyolu galaksi-
sinin merkezinden 30.000 ışık yılı 
uzaklıkta bulunur. Bunun gibi nice 
galaksiler var. Gerçekten insan bun-

Kur’an Bilim Putuna 
Cevap Veriyor

ları düşündüğünde kâinatın ne ka-
dar geniş olduğunu tefekkür eder ve 
Rabbinin “…Akıl sahipleri için büyük 
deliller vardır” ayetini daha iyi anlar. 

Yine yerin yaratılışına baktığı-
mızda kızgın mağma üzerinde yü-
zen gemi gibiyiz. Dünya çok has-
sas bir denge üzerindedir. Coğrafî 
çalışmalar esnasında bir birinden 
uzaklaşmış dağlar görüyoruz, birbi-
riyle çarpışmış levhalar görüyoruz. 
Bunlar bize yer kabuğunun sürekli 
hareket halinde olduğunu göster-
mektedir. Jeolojik dönemler içeri-
sinde böyle hareketler oldukça fazla 
olmuş ve dünya büyük orojenezler 
geçirmiştir. Her bir orojenez bir kı-
yamete benzemektedir. İşte Kur’an 
bunu; “Dağlar yürütüldüğü zaman”3, 
“Ve dağların ‘etrafa saçılmış’ renkli 
yünler gibi olacakları (gün)”4  ifade-
leri ile haber vermektedir. Bugün 
yeryüzünün yaratılması ile ilgili 
Rabbimiz; ‘Biz yeri yaydıkça yaydık’ 
ifadesini kullanmaktadır. Aynı 
şekilde Kaf suresinde: “Yeri de (na-
sıl) döşeyip-yaydık? Onda sarsılmaz 
dağlar bıraktık ve onda ‘göz alıcı ve iç 
açıcı’ her çiftten (nice bitkiler) bitir-
dik”5 ayeti bugün yer bilimlerinde 
Alfred Wegener’in ortaya attığı 
Levha Tektoniği Teorisinin teme-
lini oluşturmaktadır. Yeryüzünün 
şekillenmesinin en temel nedeni; 
kıtaların yerleri, kıtasal kabuk 
(levha) hareketleri hep bu teori ile 
açıklanmaktadır. Eğer Kur’an hak 
kitap olmayacak olsaydı ümmî olan 
peygamberimiz bunu nereden bile-
bilirdi. Bu aynı zamanda Kur’an’ın 
bilim putunu kırması değil midir?

Bugün ultrasyonun gelişmesiy-
le daha iyi anlaşılan çocuğun anne 
karnındaki geçirmiş olduğu evreleri 
Kur’an farklı kelimelerle ifade ederek 
yaratılışın her aşamasında biz varız 
demek istiyor.  “Andolsun, biz insanı, 
süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu 
bir su damlası olarak, savunması sağlam 
bir karar yerine yerleştirdik.  Sonra o 
su damlasını bir alâk (embriyo) olarak 
yarattık; ardından o alâk’ı (hücre top-
luluğu) bir çiğnem et parçası olarak ya-
rattık; daha sonra o çiğnem et parçasını 
kemik olarak yarattık; böylece kemiklere 
de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla 
onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli 
olan Allah, ne yücedir”6 Kur’an insa-
noğluna seslenerek; ‘Ey bilim putunun 
arkasına sığınan insan! Haydi inkâr et 
bu aşamaları, yani edemezsin. Bugün 
sende bunu görüyorsun. Neden hâlâ 
inkâr ediyorsun, neden gerçeği kabul 
etmiyorsun? Parmak uçlarındaki imza-
ya varıncaya kadar onu var eden Allah 
değil midir? İnkâr edebilir misin bu ger-
çekleri?’ diyerek meydan okumaktadır .

Kur’an-ı Kerim buna benzer birçok 
bilimsel ayetler içermektedir. Bugün 
depremler meydana geldiğinde ilahî 
hikmet hiç düşünülmemekte ve yine 
bilim putunun arkasına sığınılmak-
tadır. Sadece bilimsel bir olaymış 
gibi konuşulur. Oysa Rabbimiz: 

“De ki (Allah), üzerinizden veya 
ayaklarınızın altından, azap gönder-
meye kâdirdir”7 “Böylece onları bir ‘sar-
sıntı’ tuttu. Arkasından da yurtlarında, 
diz çökmüş olarak sabahladılar.”8 “Yer 
sarsıldıkça sarsıldığı zaman”9 buyu-
rarak depremleri hatırlatmakta ve 
bunların kendi emri ile gerçekleşti-

ğini beyan etmektedir. Allah dilerse 
bir bölgede 2-3 defa düşük şiddette 
deprem olmasını emreder ve böylece 
fay hatlarının bulunduğu alanlarda 
enerji boşalımı meydana gelir. Ama 
dilerse de azap eder 7,8,9 şiddetinde 
deprem meydana gelebilir. Rabbi-
miz bir ayeti celîlesinde; “Muhak-
kak ki; sizin başınıza gelenler kendi 
ellerinizle kazandıklarınızdandır”10 
buyurmaktadır. “Hiçbir şey O’ndan 
habersiz değildir”11 ayetleri bilimin 
de Rabbinin Allah (c.c) olduğunu 
göstermektedir.

Kur’an’ın 14 asır evvel haber ver-
diği bilimsel gerçekler bugün daha 
iyi anlaşılmaktadır. Bilim putunun 
arkasına sığınanlara bu bilimsel 
ayetler mükemmel cevaplar ver-
mektedir. Önemli olan bu ayetle-
re hikmet nazarı ile bakılmasıdır. 
Kur’an’ın bilimle çelişen hiçbir nok-
tasını göremezsiniz. Yüce Rabbi-
miz; “Kuran’ı hiç düşünmüyorlar mı? 
Eğer (o) Allah’tan başkası tarafından 
(indirilmiş) olsaydı onda birbirini tut-
mayan çok şeyler bulurlardı”12 diyerek 
bunu beyan etmiştir. Peygamberi-
miz (s.a.v)’de Tirmizî’de geçen bir 
hadiste; “Kur’an’ın harikâları bitmez 
tükenmez” buyurmuştur. Bu konuy-
la alâkalı Dr. Morris ise; “Kur’an’ın 
her gün daha fazla anlaşılan fakat asla 
bitmeyen sırları vardır” demektedir. 

Rabbimiz Kur’anın mesajını anla-
yabilmeyi hepimize nasip eylesin…
(Amin) 

Kur’an 
insanoğluna 

seslenerek; ‘Ey 
bilim putunun 

arkasına sığınan 
insan! Haydi inkâr 

et bu aşamaları, 
yani edemezsin. 

Bugün sende 
bunu görüyorsun. 
Neden hâlâ inkâr 
ediyorsun, neden 

gerçeği kabul 
etmiyorsun?

Parmak 
uçlarındaki 

imzaya varıncaya 
kadar onu var 

eden Allah değil 
midir? İnkâr 

edebilir misin 
bu gerçekleri?’ 

diyerek meydan 
okumaktadır.

1-Tevbe, 31  
2-A-li İmran, 190
3-Tekvir suresi,3
4-Kâria Suresi,5
5-Kaf,7
6-Mü’minun suresi,12-14
7-Enâm suresi,65
8-Araf suresi, 91
9-Zilzal Suresi,1

10-Şura, 30
11-En’am, 132
12-Nisa Suresi, 82.
*Kozmografya; Gök 
biliminin, matematik 
ve fiziğin yalnız temel 
kavramlarından yararla-
narak en belli başlı olayları 
ele alan dalı.

p Dr. İsmail EGE
i.ege@furkannesli.com
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Bilim ve
Tefekkür



maksada münhasır (kısıtlı)değildir. Bu sebepten, bü-
tün tefsirlerde görünen ve sarahat(sarihlik), işaret, 
remiz(işaret), ima, telvih (açıklama), telmih (hatır-
latma) gibi tabakalarla müfessirinin beyan ettikleri 
manalar, Kavaid-i Arabiyye’ye ve Usul-ü nahve Arapça 
ve gramer kurallarına ve usul-ü dine muhalif olma-
mak şartıyla o manalar, o kelamdan bizzat muraddır, 
maksuddur. 

Bir şeyin hüsün ve cemâli, o şeyin mecmuunda (top-
lamında) görünür. Cüzlere ayrıldığı vakit, mecmuunda 
görünen hüsün ve cemal, parçaların-
da görünmez. O şeyin umumunda 
tezahür eden nakış ve güzellik, her 
bir kısmında aranmaz. Görünmedi-
ği vakit, görünmemesi, onun sebeb-i 
kusuru tevehhüm edilmez (düşü-
nülmez). Böyle olmasına rağmen, 
Kur’an-ı Hakim’in sure ve ayetlerin-
de görünen mucize-i namz (düzen), 
hey’at (heyetler) ve keyfiyat (nitelik) 
itibariyle tahlil edildiği vakit, başka 
bir tarzda yine kendini ehl-i tetki-
ke gösteriyor. İşte bu İşaratü’l-İcaz 
Arabi tefsiri, icaz-ı Kur’an’ın yedi 
menbaından bir menbaı olan naz-
mındaki cezaleti (güzel anlatım) en 
ince esrarına kadar beyan ve izhar 
ediyor. Kur’an-ı Hakim’in on, yüz, 
bin ve binler ve eyyam-ı mübareke-
de otuz bine kadar semere-i uhrevî 
veren hurufatının her birine ait, 
İşaratü’l-İcaz’ın azami ihtimamla 
onlardaki icazı göstermeye çalışma-
sı, elbette israf değil, ayn-î hakikat-
tir. (Hakikatin kendisidir)2 

Evet, Kur’an’ın ihtiva ettiği sıfat 
ve mezayanın hiçbir kelamda, hiçbir 
kitapta, hiçbir şahısta bulunmadı-
ğı sure başında ispat edildiği gibi, Hazret-i Muham-
med Aleyhissalatü Vesselamın nübüvveti de Kur’an’ın 
icazıyla ispat edildi. Kur’an’ın icazı dahi tahaddi ile, 
yani muhalifleri muâraza, mübareze meydanına da-
vet etmekle ispat edildi. Çünkü muârazaya yapılan 
davet, sükût ile cevaplandırıldı. Böyle cihanşümul bir 
inkılabı söndürmek için yapılan davet üzerine müba-
reze meydanına gitmeyip sükut etmek, elbette eser-i 
aczdir(acziyetin göstergesidir). Kur’an-ı Kerim’in bu 
ispatlarına karşı kafirler habt olup ağızlarını açama-
dıkları gibi, nabızları bile felce uğradı. Yalnız Kur’an, 
her hususta hadd-i kemâle baliğ olduğundan (kemâl 
sınırına ulaştığından) uzaktan uzağa bazı ufak itiraz 
taşlarını atmışlardır. 

Ezcümle:        
gibi âdi, kıymetsiz misallerden Kur’an’ın getirdiği tem-
siller, yüksek kelamların kemaline yakışmaz. Bu gibi 
temsiller, beynennas (insanlar arasında) yapılan mü-
kalemelere, konuşmalara benziyorlar diye muğalata ile 
halt etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim, onların o haltlarını 
bu ayetle başlarına vurmuştur. Arkadaş! Acele etme, 
burada bir parça durmak icap eder. Onların pek vahi ve 
zayıf şüpheleri vardır. Bu şüpheler, müteselsil bazı ve-
himlerden neş’et etmiştir. O vehimler de, bazı muğalata-

lardan husule gelmişlerdir. Onların, 
Kur’an’ın kemâlini tenzil(indirmek) 
etmek için, Kur’an’ın temsillerini in-
sanların temsillerine kıyas etmeleri, 
kıyas-ı maalfarıktır; aralarında dün-
yalar kadar fark vardır.

Onlar, “Kur’an’ın üslupları ve şi-
vesi altında bir insanın timsali gö-
rünür” diyorlar. Çünkü Kur’an’da 
bahsedilen âdi işler ve hakir şeyler, 
insanların arasında yapılan muha-
vere ve konuşmalar gibidir. Bu cahil 
herifler bilmezler mi ki, söylenilen 
bir kelâm, bir cihetten mütekellimi-
ne (konuşanına)bakarsa birkaç ci-
hetten de muhatabına bakar? Çünkü 
muhatabın ahvâlini nazara almak 
lazımdır ki, söylenilen söz o ahvalin 
iktizası (gereği)üzerine söylensin. 
Binaenaleyh, Kur’an’ın muhata-
bı beşerdir. Kur’an’ın maksadı da 
tefhimdir(anlaşılmaktır). Yani, be-
şerin bilmediği şeyleri bildirmektir. 
Buna binaendir ki; belâgâtın iktizası 
üzerine Kur’an, beşerin hissiyatıy-
la memzuc(güzel anlatımlı) olan 
üsluplarını giyer ve şivesiyle söyler 
ki; beşerin fehmi söylenilen sözden 

tavahhuş edip ürkmesin. Evet, yüksek bir insan, bir ço-
cukla konuştuğu zaman çocukların şivesiyle konuşursa, 
çocuğun zihnini okşamış olur. Çocuğun fehmi, onun çat 
pat söylediği sözlerle ünsiyet peyda eder; söylediklerini 
dinler ve anlar. Aksi halde, o insanla o çocuk arasında 
bir mâlumat alışverişi olamaz. Allah ile beşer arasında-
ki ahz(kabul etme) ve i’talar da böyledir. Eğer Cenab-ı 
Hak beşere i’ta edeceği mâlumatı beşerin terazisiyle 
tartıp vermezse, beşer, kat’iyen ne bakar ve ne de alır. 
Çünkü beşer, ancak alışmış olduğu terazisinin dilinden 
anlar, bu fennî terazilerin dilinden anlamaz.”

p Bediüzzaman Said NURSİ

*Kur’an Mucizesi
1-İşaretü’l icaz,Kur’an’ın dört temel unsuru
2-İşaretü’l icaz
3- Bakara, 17 
4- Bakara,19
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Icaz’ul Kur’an*
“Şu İşaratü’l-İcaz adlı eserden 

maksadımız; Kur’an’ın nazmına, 
lafzına ve ibaresine ait icaz (muci-
ze) işaretlerini ve remizlerini beyan 
etmektir. Çünkü, icazın mühim bir 
vechi, nazmından tecelli eder ve en 
parlak icaz Kur’an’ın nazmındaki 
nakışlardan ibarettir.”1

“Madem Kur’an Kelâmullah’tır; 
umum asırlar üzerinde ve arkasın-
da oturan muhtelif tabaka tabaka 
olarak dizilmiş bütün beşer nev’ine 
hitap ediyor, ders veriyor. Hem bu 
kainat Hâlık-ı Zülcelâl’inin kelâmı 
olarak rububiyetin en yüksek mer-
tebesinden çıkıp, bu binler muhtelif 
tabaka muhataplarla konuşuyor, 
umumunun bütün suallerine ve ih-
tiyaçlarına cevap veriyor. Elbette 
manaları küllî ve umumîdir. Beşer 
kelamı gibi mahsus bir zamana, mu-
ayyen bir taifeye ve cüz’i bir manaya 

inhisar etmiyor. Bütün cin ve ins’in 
binler muhtelif tabakada olan efkar 
(fikirler) ve ukûl (akıllar) ve kulûb 
(kalpler) ve ervâhının (ruhlarının) 
her birisine lâyık gıdaları veriyor, 
dağıtıyor. 

Kur’an-ı Hakim’in kelâm-ı eze-
liden gelmesi ve bütün asırlardaki 
bütün tabakât-ı beşere hitap etmesi 
hasebiyle, manasında bir camiiyet 
(evrensellik) ve külliyet-i hârika 
(hârika bütünlük) vardır. İnsan-
daki akıl ve lisan gibi, bir anda 
yalnız bir meseleyi düşünmek ve 
yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz’i 
değil, göz misilli muhît (kapsamlı) 
bir nazara sahip olmak gibi, kelam-ı 
ezeli dahi bütün zamanı ve bütün 
taife-i insaniyeyi nazara alan bir 
külliyette bir Kelâm-ı İlahîdir. El-
bette onun manası, beşer kelamı 
gibi cüz’i bir manaya ve hususî bir 

Risale-i 
Nur

Kur’an’ın icazı dahi 
tahaddi ile, yani 

muhalifleri muâraza, 
mübareze meydanına 

davet etmekle 
ispat edildi. Çünkü 
muârazaya yapılan 

davet, sükût ile 
cevaplandırıldı. Böyle 

cihanşümul bir inkılabı 
söndürmek için yapılan 

davet üzerine mübareze 
meydanına gitmeyip 
sükut etmek, elbette 

eser-i aczdir (acziyetin 
göstergesidir).

Binaenaleyh, 
Kur’an’ın muhatabı 
beşerdir. Kur’an’ın 

maksadı da tefhimdir 
(anlaşılmaktır). Yani, 

beşerin bilmediği 
şeyleri bildirmektir. 
Buna binaendir ki, 
belâgâtın iktizası 
üzerine Kur’an, 

beşerin hissiyatıyla 
memzuc(güzel 
anlatımlı) olan 

üsluplarını giyer 
ve şivesiyle söyler 
ki; beşerin fehmi 
söylenilen sözden 

tavahhuş edip 
ürkmesin.



İslam Medeniyetini an-
lamamış ve medeniye-
tine dönmek için çalış-
mayan Müslümanların 

ortaya çıkışı öncelikle kılık 
kıyafetin, ahlâkî değerlerin ve 
inancın değişmesiyle gerçek-
leşmiştir. Medenî olmayı mo-
dern olmakla karıştıran sözde 
aydınlarımız!, çağdaş uygar 
milletler seviyesini âdeta asr-ı 
saadetten üstün tutmuş, bu se-
viyeye ulaşabilmenin ise batı-
lılaşarak gerçekleşebileceğini 
iddia etmişlerdir.  Batılılaşa-
bilmek için de sadece kurum 
ve kanunların değil, insanın, 
aile yapısının, dindeki inanç 
esaslarının hatta batıdaki bü-
tün değerlerin özümsenmesi 
gerektiğini iddia etmiş ve halkı 
buna inandırabilmek için el-
lerinden geleni yapmış, buna 
karşı çıkanları gerici, yobaz 
gibi yakıştırmalarla yaftala-
mışlardır.

Şapka Kanunu’nun çık-
tığı 28 Kasım 1925 tarihin-
den sonra yıllarca İslam’ın 
hâkim olduğu Osmanlı 
topraklarındaki Müslüman 
halka uygulanan batılılaştır-
ma politikaları, “Kılık Kıyafet 
İnkılâbı” ile devam ediyordu. 
Şapka kanunun tesirini ise 
Türkiye’nin ilk marif veki-
li (eğitim bakanı) Dr. Rıza 
Nur’dan öğreniyoruz.

“Halkta büyük bir inkisar 
oldu. Maneviyatı kırıldı. Gâvur 
olduk zannettiler. Hükümete 
diş biliyorlar. Bir gün harb olsa, 
bu millet gayretle harb etmez. 

Hem iktisadî müthiş bir zarar. 
Milyonlarca lira harice aktı, git-
ti. Bundan da Yahudiler istifade 
ettiler. İtalya ve Fransa’da mev-
cut yeni ve eski şapkaları mil-
yonla memlekete soktular. İki-üç 
frank kıymeti olan bu şapkalar, 
en aşağı on liraya (120 Franka) 
satıldı. Bunların çoğu zımpara 
kağıdı ile temizlenmiş şapka-
lardı.”1 Hâlâ yürürlükte olan 
ve hiçbir memurun uygula-
madığı devlet memurlarına 
şapka giyme zorunluluğu 
getiren bakanlar kurulu ka-
rarnamesinin çıktığı 2 Eylül 
1925 günü çıkarılan kanun-
la, din adamı dışındaki ki-
şilerin cübbe ve sarık giy-
meleri yasaklanmıştı. Buna 
aykırı davranışlar, en az bir 
yıla kadar hapisle cezalandı-
rılacaktı. 1934 yılında ise din 
adamlarının dinî kıyafetle-
rini sadece ibadet yerlerinde 
giymelerine dair bir yasa çı-
karıldı. Hükümetin 
meclise sun-

duğu yasa önerisinin gerek-
çesi şöyleydi:

“Din ile devletin ayrılığını ve 
dinî değerlerin devlet hayatı dı-
şında sırf vicdanî bir nitelikte ka-
lıp memleketin devlet hayatında 
dinin hiçbir etkisi olmamasını, 
yani laiklik esasını devrimin ve 
rejimin ana ilkesi tanımış olan 
Cumhuriyet hükümeti bu yolda 
attığı adımların doğal bir sonu-
cu ve gereği olarak, ruhanîlerin 
dinî kıyafetlerini ancak âyinler 
sırasında taşıyıp, âyinler dışın-
da herhangi bir bireyin taşıya-
bileceği kıyafetlerde bulunması 
konusunu gerekli görmüştür.”2

 Bu kanun 1982 anayasa-
sının 174. maddesine göre 
değiştirilemeyecek ve değiş-
tirilmesi teklif dahi edilme-
yecek “İnkılap Kanunları” 
arasında yerini aldı.

KILIK KIYAFET KANUNU
(3 ARALIK 1934)

1. ‘Hayat ve Hatıratım’ Müellif: Dr. Rıza Nur (Türkiye’nin 
ilk maarif vekili (eğitim bakanı) - cild 4, sahife 1315
2. Özdemir İnce, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kanun, Hürriyet Gazetesi, 3.12.2010

p İzzet DAŞ

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı...
Parçalandı bir kıtanın toprakları,
Aslan payını aslan olmayan aldı...
Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.

Tolgalı, tolgasız başlar alayı...
Kanatlı, kanatsız kuşlar...
Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar...

Dağları, tasları akar sularıyla
Şu tanıdık toprakta
Bir büyük dünya parçası
Fatihini aramakta.

Dünyayı ahiretten ayıran
Duvarları yık da gel,
Ay doğar gibi, gün doğar gibi
Şu kıpkızıl ufuktan çık da gel!

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları;
Aslan payını aslan olmayan aldı...
Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
                                            Arif Nihat Asya

“Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 
Müslümansız bırakma 

Allah’ım!”
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Şiir Tarihte
Bu Ay



Bunları Biliyor Muydunuz?

Ailenin Önemine Dair…

Aile meselesine öncelikle Kur’an ve sünnet doğrultusunda  bakmalıyız. Bir medeniyet 
kitabı olan Kur’an’ı Kerim, aile hukukuna da değinmiştir elbette. Mü’min erkeklerle 
mü’min kadınları birbirlerinin yardımcı,dost ve velileri olarak nitelemiştir. İman bağı 

onları kardeş yaptığından eşler birbirlerinin hem Müslüman kardeşi hem de eşidir. Kur’an eşler 
için; “Siz onlar için bir elbise onlarda sizin için bir elbisedir” 1 buyurmuştur.

Rabbimiz;  “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler”2 buyurmuştur. Ayetin devamında bunu 
iki şeye bağlamıştır. 1-Allah (c.c.) insanların kimini kimine üstün kılmıştır. Erkek ise 
idarecilik yönüyle kadından üstün yaratılışa sahiptir. 2- Erkek kendi malından hanımı 

ve çocukları için harcar.

Ayet genel duruma göre hüküm koymuştur. Genellikle erkekler gerek idarecilik gerekse 
bazı kabiliyetler açısından kadından üstündür. Müslüman kadın bunu içtenlikle kabul 
etmeli ve gereksiz üstünlük tartışmaları ile ailenin huzurunu bozmamalıdır. Ailede 

mutluluğu sağlama görevi daha çok kadınındır ve güzel meziyetlere sahip bir kadın ailenin huzur 
kaynağıdır.

Erkeğin kadına üstün kılınması, erkek için bir üstünlük taslama sebebi olmamalıdır. Bu, 
Allah azze ve cellenin verdiği bir özellik ve bir nimettir. Nasıl ki insanın uzun boylu oluşu 
veya güzel oluşuyla övünmesi çirkin bir ahlâk ise; erkeğin de kendisine verilen bu kabi-

liyetler ile övünmesi doğru değildir. Bu özellikler kendisine, evde düzen ve huzurun sağlanması 
için verilmiştir ve onun için büyüklük taslama sebebi değil, olgunluk sebebi olmalıdır.

Allah(c.c.)’ın kulları arasında adalet 
esastır, eşitlik değil. Toplumda ve 
ailede herkesin gücüne göre yüküm-

lülükler alması adâlet ve huzuru sağlayacaktır. 
Buna göre kadının kendini erkekle eşit görmesi 
bir marifet değildir. Kadının kendini kocasıyla 
eşit görmesi sebebiyle isteklerinde ısrarcı olması, 
erkeğin de kendi üstünlüğünü kullanarak karısı-
nın ve çocuklarının hakkını gözetmemesi ailenin 
huzurunu bozar. Kadın ve erkek ailedeki yerlerini 
ve görevlerini iyi bilmeli ve ona göre davranarak 
aile huzurunu muhafaza etmelidirler. l 

Furkan 
Aile

Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Derslerinden

Notlar

1-Bakara, 187
2-Tevbe, 71

Anne karnındaki bebeğin organlarının oluşumu hakkındaki 
çok yakın bir dönemde edinilen bilgilerin Kur’an ayetlerinde  ver-
ilen bilgiler ile birebir uyum içinde olduğunu biliyor muydunuz?

 “O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az 
şükrediyorsunuz.”1 

Embriyolog Dr. Keith Moore, Journal of Islamic Medical 
Association’da yayınlanan bir makalesinde, embriyonun gelişim 
sürecinde iç kulakların (hamileliğin 22. gününde) ilk hâlinin be-
lirmesinden sonra gözün oluşmaya başladığını, hissetme ve anla-
ma merkezi olan beynin ise, kulak ve gözün ardından gelişimine 
başladığını söylemektedir.

1982 yıllarına kadar bizim aydınların 
“Son üç yüz yılın en büyük aydını” olarak 

tanıdıkları Fransa Komünist 
Partisi Genel Sekreteri 
Roger Garaudy’in in-
sanlar arasında eşitliği 

sağlayabilecek gerçeğin 
Kur’an’da olduğunu tespit 

ettiğinde, 1981 yılının Nisan 
ayında “Çağların daima en önünde gideni Al-
lah kelamıdır” diyerek görevinden istifa edip, 
Müslüman olduğunu biliyor muydunuz? 
 O: “Benim doktrinim Kur’an’dır. Çünkü ‘o’ 
yeryüzünde eskimeyen, çağları arkasından 

sürükleyecek kitaptır” demişti.2

“Sizi topraktan yaratması 
O’nun delillerindendir...”3

Biyoloji ve kimya gibi bilim-
lerin ilerlemesiyle; hem toprağın, 
hem de insan vücudunun analitik 
incelemesi yapılarak bu inceleme-

ler sonucunda insan vücudunun 
içerdiği maddeler ile toprağın 

içerdiği maddelerin tamamen aynı 
olduğu biliyor muydunuz?

“Asla, hayır; onların kazandıkları, 
kalpleri üzerinde pas tutmuştur.”3

Kur’an’ı Kerim’de; kalpler için 
kullanılan “pas tutma” benzetmesi-
nin kalpte gerçekleşen biokimyasal 
bir reaksiyona işaret ettiğini biliyor 
muydunuz? Pas, demirin oksijenle 
reaksiyona girmesi -okside  olması- 
sonucu oluşur. Havadan aldığımız oksijen 
de, kandaki hemoglobinde bulunan demir 

sayesinde vücutta taşınır. Bu esnada 
oksijen, kandaki demir ile reaksiyo-
na girer. Böylece insan vücudundaki 
kanda -dolayısıyla dolaşım sistemi-
nin merkezi olan kalpte- sürekli ola-
rak paslanmaya benzer bir reaksiyon 
oluşur. Science News dergisinde, Dr. 
Sharon McDonnell, demirin organları 

oluşturan hücreleri okside etmesini “Bu pas-
lanmadır” ifadesiyle tanımlamaktadır.
1-Mü’minun 78 
2-Bilim Adamlarına Baş Eğdiren Kitap, 
Haluk Akten sh. 26

3-Rum 20
4-Mutaffifin 14
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Gün geçmiyor ki haber ajansları 
ölüm haberleri, bombalama haber-
leri vermesin; Irak’ta bombalı sal-
dırı, İsrail Gazze’ye füze yağdırdı, 
Türkiye’de halkın yoğun olduğu 
caddede büyük patlama vs… Terör 
nedir ve terörü doğuran faktörler 
nelerdir?

Hz. Âdem’den bu yana İslam ta-
rihine baktığımızda peygamber-
lerin tamamı kendi toplumlarını 
ıslah etmeye, yalnız Allah’a itaate 
davet etmeye çalışmışlar fakat kar-
şılarında duranlar ise; “Ben size izin 
vermeden mi iman ediyorsunuz? O hal-
de kesinlikle anlayacaksınız yakında el-
lerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına 
kestireceğim ve sizi hurma kütüklerine 
astıracağım.”1 “Firavun ailesi oğulları-
nızı boğazlıyordu.”2 “Firavun Musa’ya: 
Andolsun benden başka ilah edinirsen 
seni mutlaka zindana atılanlardan ya-
pacağım.”3 diyordu. Hâlbuki Hz. 
Musa(a.s.)onları sadece Âlemlerin 
Rabbine davet ediyordu. “Firavun: 
Bırakın Musa’yı öldüreyim.”4 diyor-
du. Anlaşılacağı gibi zindan, öl-
dürme, işkence, çarmıha germe, 
ateşe atma, suikast düzenleme vs. 
yollara başvuranlar hep peygam-
berlerin karşısında duranlardır. 
Peygamberlerin sözleri ise bu şe-
kilde olmamış sadece Allah’ı ilah 
edinin demişlerdir.

Yeryüzünde kibirlenenler, bü-
yüklük taslayanlar, kendilerini 
ilah olarak görenler, şirk koşanlar, 
akıllarıyla insana kanun koymak 
isteyenler, (“Biz vahyi referans olarak 
almayız aklı ve bilimi referans alırız.”5 

diyenler) bu yollara başvurmuş-
lardır. Peki, neden bu yollara baş-
vururlar Firavunlar, Nemrutlar, 
Tiranlar, Şahlar ve Krallar? Bu 

sorunun cevabı çok açık ve nettir: 
Dünyadaki hâkimiyetlerini salta-
natlarını devam ettirebilmek için. 
Ebu Cehil, Ebu Leheb, Utbe bin 
Rebia  bu yüzden iman etmediler. 

Halkı kendilerine kul yapanlar 
koltuklarını korumak ve toplum-
larını diri tutmak için 3. Dünya Ül-
kelerine savaş açarlar, askerî ope-
rasyonlar düzenlerler, hep düşman 
varmış gibi senaryolar üretirler. 

Mesele Üsâme Bin Ladin, Kaddafi 
veya Saddam meselesi ise dünya-
nın her tarafında yaptıkları gibi 
ya bir suikast ya da bir darbe ile 
devirirler, işini bitirirler. Fakat me-
sele Üsâme Bin Ladin, Taliban yö-
netimi ya da Saddam olmadığı için 
bu toprakları yıllarca işgale devam 
ediyorlar. Ayrıca Amerikan Politi-
kasının gereği olarak kamuoyuna 
güçlü devlet imajı verebilmek için 
dünyayı savaş alanına çevirmek-
ten geri durmazlar. Afganistan’ı 
işgal ederler, Irak’ı işgal ederler, 
Somali’ye operasyon düzenlerle, 
Ortadoğu’yu cehenneme çevirirler, 
sözüm ona demokrasi ve özgürlük 
adına. “Onlara: ‘Yeryüzünde bozgun-
culuk çıkarmayın’ denildiği zaman: ‘Biz 
ancak ıslah edenleriz’ derler.” 6 İsrail de 
düşmansız yaşayamaz, bu yüzden 
sürekli savaş hali var ve bu sayede 
her İsrailli çocuk asker olarak do-
ğar, asker olarak yaşar. Her İsrailli 
aynı zamanda bir askerdir. Bunun-
la beraber dünyadaki güçler ara-
sındaki dengenin menfaat üzeri-
ne kurulu olduğu görülmektedir. 
Bugün Çin ve Rusya’nın İran ve 
Suriye’ye yandaş olmalarının te-
melinde, İran’ı ve Suriye’yi çok sev-
meleri değil, onlara silah satabilme 
düşüncesi yatmaktadır.

Özelde Amerika genelde Batı 
Film Endüstrisinin önemli bir 
payı savaş, kahramanlık ve korku 
filmleri ile savaş oyunlarına aittir.  
Piyasada satılan ve bizim gençli-
ğimizin sıkça oynadığı interaktif 
bilgisayar oyunları şiddetin ge-
lişmesini temel alır. Bu öylesine 
açıktır ki, Amerikan Ordusu baş-
kanları orduları için “sıfır ölümlü” 
bir savaşa yönelik askerlerinin eği-

p H. İbrahim CANPOLAT
i.canpolat@furkannesli.com

timi için bunları kullanırlar.7 Öyle 
ki; “Yeşil berelilere ve federal ajanlara 
cinayet psikolojisi üzerine ders veren 
Albay David Grossman, askerî eği-
tim alanında bu oyunların etkinliğini 
önemle vurgulamıştır. Taktik eğitim 
çalışmalarında kullanmak üzere deniz 
müfrezesi DOOM (ölüm yazgısı) bilgi-
sayar oyunu üzerinde hak elde etmiştir. 
Dokuz yaşındaki bir çocuğun rahat-
lıkla oynayabileceği pokemanlar (cep 
canavarları), bu tür “sıfır ölümle zafer” 
oyunları üç yaşındaki çocuğun ilgisini 
cezbediyor. Bakugan, Ben10 (Benten) 
vs. Çünkü bu oyunlarda bir oyuncu dö-
vüşerek daha güçlü oluyor ve düşman 
kim olursa olsun onu ezebiliyor, fare 
avlar gibi sakallı birini avlayabiliyor. 
Örneğin, fakiri yok etmek gerekiyor. 
Çünkü o fakir sonunda bir hırsız ve ka-
til olacaktır. Dolayısıyla onu öldürmek 
gerekir.” 8 

İsrail Gazze’yi vurduğunda İs-
railliler (Yahudiler) Gazze bom-
bardımanını kendi çocuklarına 
bir eğlence izletir gibi ellerinden 
tutarak Gazze’ye hâkim bir tepe-
den izlettirdiler. Amerika’nın yer-
lileri olan Kızılderililer: “Biz ölü-
mü, kanı, şiddeti, öfkeyi bilmiyorduk. 
Fakat Avrupalı haydutlar Amerika’ya 
geldiğinde çocukları ayaklarından tu-
tup kafalarını kayalara vura vura par-
çaladılar. Bizleri ormanlık alanlarda 
toplu bir yere götürüp ormanı ateşe 
verdiler. Bizim ölümümüzü seyretmek 
onlar için bir eğlenceydi.”9 

Aslında batının tarihi  katliamlar 
tarihidir. Barbarlık, terör bunlarla 
yeryüzünde yaygınlaşmıştır. İn-
giltere Krallarından birinin, sırf 
mezhepleri değişik olduğu için 
vatandaşlarından öldürdükleri-
nin sayısı yüz binleri aşmıştır.  Bu 
krallardan birinin kanunu şöyley-
di; “Hirtok Mezhebine bir erkek tevbe 
ederek dönerse kendisine acınılır. Bu 
acıma ateşte yakılacağı yerde, kılıçla 
öldürülmesidir. Tevbe eden kadın ise 
yine ona şefkat gösterilir ve bu şefkat 
ateşle yakılacağı yerde, diri diri gömül-
mesidir.”10

Komünizmin gerçekleşmesi için 
on dokuz milyon Rus vatandaşı 
öldürülmüş, iki milyon kişi çeşitli 
ağır cezalara çarptırılmış ve dört 
buçuk milyon vatandaş da sürgün 
edilmiştir. Hem de adına “Medeni-
yet Çağı” denilen bu çağda! 11

Atom, hidrojen ve fosfor bomba-
ları, kitle imha silahları, kimyasal 
silahlar, füze kalkanları, askerî üst-
ler neyi ifade ediyor?

Beşerî sistemlerde yönetimler 
kendi halklarına karşı bile terör 
uygulamaktan geri durmazlar. 
İsrail’in Filistinlilere karşı (Şeyh 
Ahmet Yasin, Prof. Dr. Abdulaziz 
Rantisi, Dr. Fethi Şikaki vb.) uygu-
ladığı gibi. Türkiye’de ise Laikliğin 
yerleşmesi için Cumhuriyetin ku-
ruluşunda beş yüz bin civarında 
insan öldürülmüştür. (O günlerde 
Türkiye’nin nüfusu 17 milyon ci-
varındaydı.) 

Bugün devlet yeni açıklıyor 
Dersim’de binlerce insanın kat-
ledildiğini. Üstelik TBMM eski 
başkanı Hüsamettin Cindoruk, 
yeni yaptığı bir açıklamasında: 
“Celal Bayar bana anlattı: ‘Atatürk 
vurun dedi, biz de vurduk.’ Dersimin 
özeti budur.”

İnsanlar şapka takmadıkların-
dan dolayı idam edildiler. Kadınlar 
bile şapka kanununa muhalefetten 
Erzurum İstiklal Mahkemelerince 
yargılandılar. İskilipli Atıf Hoca Gi-
resun Mahkemesince serbest bıra-
kılmıştı. Suçsuz olmasına rağmen 
Ankara (sözde) İstiklal Mahkemesi 
heyeti üyeleri Kılıç Ali, Kel Ali ve 
Necip Aliler (hiçbiri de hukukçu 
değildi) hiçbir suç bulamayınca 
devlete ve vatana ihanetten 3 Şu-

bat 1926 günü Atıf Hoca’yı idam 
ettirdiler. Süreyya Özgeevren ha-
tıratında şöyle anlatır: “(Şeyh Said’in 
yargılanması sırasında) yağız bir kürt 
delikanlısı getirildi ve kendisine sorul-
du: “Adın nedir?” Oradan birisi, “O 
Türkçe bilmez efendim” deyince hâkim: 
“Hem vakit çok geç, hem de Türkçe bil-
meyenden bu memlekete fayda gelmez, 
idam edin” dedi. 

Osmanlı’nın çöküşü ile birlikte 
İslam Medeniyeti yeryüzünden 
çekilip Batılı şirk medeniyetleri 
yeryüzünde hâkim olmaya başla-
yınca; ulusçuluk, milliyetçilik, ırk-
çılık yaygınlaştı. Sistemler kendi 
kavimlerini, ırklarını üstün tutma-
ya başladılar. Kimisi Almancılık, 
kimisi Arapçılık, kimisi Türkçülük 
yaptı. Dağlara, taşlara “Ne Mutlu 
Türk’üm diyene!” yazdılar, “Türk’üm, 
Doğruyum, Çalışkanım” dedirttiler, 
“Bir Türk Dünyaya Bedeldir.”, “Tür-
kiye, Türklerindir!” dediler. Sonra 
terörden dolayı can veriyoruz, ca-
nımız çok acıyor, diyorlar. Şayet; 
Türkçülük yapacaklarına Allah’ın 
hâkimiyetini esas alsalardı terör ol-
mayacaktı. Atalarımız, “Ateş olma-
yan yerden duman çıkmaz.” demişler. 
Sen Türkçülük yaparsan birilerine 
de Kürtlüğünü, Araplığını hatır-
latmış olursun. Devletin politikası 
red-inkâr ve asimilasyon üzerine 
devam ettikçe ne ölümler biter ne 
de PKK’nın kürt halkına uyguladı-
ğı baskı ve zulümler biter. “Bundan 
sonra sizler, şunlarsınız ki, birbirinizi 
öldürüyor, sizden bir takım insanları 
yurtlarından çıkarıyor, onların aley-
hinde zulüm ve düşmanlık içerisinde 
yardımlaşıyorsunuz.”13

Şirk medeniyetlerinde terör, sui-
kastlar ve ölümler bitmeyecektir. 
Çünkü “Şirk, büyük bir zulümdür.”14  
Zulüm ölümü ve terörü doğurur.

Aslında batının tarihi  
katliamlar tarihidir. Bar-
barlık, terör bunlarla yer-
yüzünde yaygınlaşmıştır. 
İngiltere Krallarından biri-
nin sırf mezhepleri değişik 
olduğu için vatandaşların-
dan öldürdüklerinin sayısı 
yüz binleri aşmıştır.  Bu 
krallardan birinin kanunu 
şöyleydi: “Hirtok Mezhe-
bine bir erkek tevbe ederek 
dönerse kendisine acınılır. 
Bu acıma ateşte yakılacağı 
yerde kılıçla öldürülmesi-
dir. Tevbe eden kadın ise 
yine ona şefkat gösterilir. 
Ve bu şefkat ateşle yakı-
lacağı yerde diri diri gö-
mülmesidir.” Komünizmin 
gerçekleşmesi için 19 mil-
yon Rus vatandaşı öldürül-
müş 2 milyon kişi çeşitli 
ağır cezalara çarptırılmış, 
4-5 milyon vatandaş ise 
sürgün edilmiştir. Hem de 
adına “Medeniyet Çağı” 

denilen bu çağda!

1. Şuara: 49
2. Bakara: 49
3. Şuara: 29
4. Mü’min: 26
5. Prof. Dr. Kemal Gürbüz 
(Eski Yök Başkanı)
6. Bakara: 11
7. Batı Terörü, Roger Garaudy 
s:253
8. A.g.e. s: 254

9. Kızılderililer nasıl Yok Edil-
di? Şule Yayınları,Bartolome 
de Las Casas
10. İslam, Said Havva, s: 179
11. A.g.e. s:182
12. Ankara istiklal mahkemesi 
zabıtları, İşaret Yayınları, 
s: 342
13. Bakara: 85
14. Lokman: 13
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Türkiye



TÜRKİYE
HABERLER

DÜNYA
HABERLER

Furkan Vakfı’nın 
Konferanslar Zinciri 

Devam Ediyor...

Aselsan’daki sır ölüm için şok rapor

Predatorlerin avı kim? 

Bozdağ: Hutbe sistemi değişecek 
Başbakan Yardımcısı 

Bekir Bozdağ, il müf-
tülüklerince hazırlanan 
hutbe sisteminin değişti-
rileceğini söyledi. 

 Mevcut uygulamayı 
“sakat” olarak nitelen-
diren Bozdağ, “İşin doğrusu, 
demokratik ülkelerde bütün 
hutbelerin imamlar tarafından 
mahallindeki durumlar dikkate 

alınarak hazırlanması. 
Bu konudaki çalışmayı 
da başlatacağız. Herke-
sin kendi hutbesini ken-
disinin hazırlaması, o işi 
bilmeyen birinin de orada 
görev yapmaması lazım. 

Gelecek yıl bütçe görüşmelerine 
geldiğimizde böyle sakat bir uy-
gulamanın da tarihe karışacağını 
ifade etmek istiyorum” dedi.

Ankara’da 7 
Ağustos 2006 ta-
rihinde aracında 
boğazı ve bilekleri 
kesilmiş halde bulu-
nan Aselsan mühen-
disi Hüseyin Başbilen’in intihar ol-
duğu öne sürülen ölümüyle ilgili 
yürütülen soruşturmada çarpıcı 
bir gelişme yaşandı.

Savcının, Hüseyin Başbilen’in 
ölümü ile ilgili cinayet sonrası olay 
yeri inceleme ekiplerince çekilen 
fotoğraf ve video kayıtları ile ci-
nayete dair elde edilen delillerin 
incelenmesini talep ettiği bilirkişi, 
hazırladığı raporda cinayeti işaret 
etti. Araçta başka parmak izlerine 

rastlandığı belirtilen 
raporda Başbilen’in 
çantasının da sonra-
dan arabaya kondu-
ğu belirtildi.

Aselsan’da uzak 
mesafede daha etkili bir kanas 
silahı, F16 ve milli tank projeleri 
üzerinde çalışan Hüseyin Başbi-
len, ardından 17 Ocak 2007’de 
Halim Ünal kafasına isabet eden 
tek kurşunla öldü.

Dokuz gün sonra da Evrim Yan-
çeken, oturduğu binanın altıncı 
katından düşerek can verdi. ODTÜ 
mezunu üç genç mühendisin ortak 
özelliği uçaklar için dost-düşman ta-
nıma sistemi üzerinde çalışmaları idi.

ABD’nin satmaya yanaşmadığı 
Predotorlerden 4 tanesi Türkiye 
topraklarında konuşlandırıldı. 
Uçaklar tamamen ABD kontro-
lünde olacak. İncirlik’ten kalkıp, 
Türkiye ve komşu ülkeler üzerinde 
uçacak, ancak Türkiye’ye ‘gerçek 
zamanlı’ yani ‘canlı’ görüntü ver-
meyecek. Görüntüler ancak Ame-
rika Birleşik Devletleri tarafından 
filtrelendikten sonra Türk tarafına 
verilecek. Türk personelin kontrol 
ünitesinde görev yapma izni de yok. 
Predatorleri üçüncü bir ülkeye karşı 

kullanıp kullanmama konusunda 
garanti vermeyen ABD tarafı, elde 
edilen görüntülerin üçüncü bir ül-
keye verilmemesi konusunda garan-
ti vermeye de yanaşmıyor. 

İncirlik’teki Yer Kontrol Ünite-
si’ndeki ABD’li görevli tarafından 
kalkışı sağlanacak olan Predatorler, 
ABD’deki Nevada üssünden kumanda 
edilecek. Rotasını ABD belirleyecek. 
Radara yakalanmayan Predatorlerin 
nerelere uçtuğu, hangi görüntüleri al-
dığı TSK’ya ait radarlar tarafından 
da tespit edilemeyecek.

Aydın - Âlim vasfına sahip 
ÖNCÜ NESİL sloganıyla 
yıllardır faaliyetlerine de-
vam eden Furkan Vakfı, iki 
yeni konferansla halkımızla 
buluştu. Adana Mimar Si-
nan açık hava tiyatrosunda, 
Muhterem Alparslan Kuy-
tul Hocaefendi’nin “İslam’a 
Davette Esaslar” konulu 
konferansı, Adana halkının 
yoğun ilgisiyle karşılandı.
Yaklaşık on bin kişinin ka-
tıldığı etkinlik, Kuran-ı Ke-
rim tilavetiyle başladı. İslamî 
davetin öncülerinin temsili 
olarak anlatıldığı “Öncüler 
Geçidi” programa renk kattı. 
Hasan el Benna, Üstad Be-
diüzzaman, Süleyman Hilmi 
Tunahan gibi davet öncüleri-
nin temsili olarak anlatıldığı 
etkinlikte, halk ardarda tek-
birler getirdi. Program, davet 
konulu hüzünlü bir şiir din-
letisiyle ve Grup Furkan’ın 
halkımızı coşturan ilahile-
riyle devam etti.

Ayrıca Adana’nın Ko-
zan ilçesinde Furkan Vakfı 
Temsilciliği açılışı dolayısı 
ile düzenlenen konferansa 
halkımız büyük ilgi gösterdi. 
Yaklaşık iki bin kişinin katıl-
dığı konferans, Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ile başladı. Prog-
ramda şiir, Grup Furkan ve 
Hocaefendi’nin “Kur’an’ın 
Mesajını Anlamak” konulu 
konferansı yer aldı.

Clinton: Esed’e Baskıyı Türkiye Yapmalı!
Amerika’nın yeni stratejisi; 

Siyonist rejim savaş bakanı Ehud 
Barak ile görüşmesinin arife-
sinde, Pentagon’da düzenlediği 
basın toplantısında İran’a saldı-
rı konusunda bir kez daha uya-
rılarda bulunan ABD Savunma 
Bakanı Leon Panetta, “İran’a 
yönelik askerî bir saldırı durumunda 
bunun ekonomik yansımaları olacak. 
Bu sadece bizim ekonomimiz değil, 
aynı zamanda bütün dünyanın eko-
nomisi üzerinde olacak” diyerek 
askerî saldırı yerine diplomatik baskı 
ve yaptırımlara odaklanılmasını iste-
di. Üst düzey bir ABD’li yetkili ise 
İsrail’in ABD’ye sormadan İran’ın 

nükleer tesislerine saldırmasından 
ciddi anlamda kaygı duyduk-
larını söyledi.

Buna karşılık Siyonist rejim 
savaş bakanı Ehud Barak da, 
İsrail ordu radyosuna yaptığı 
açıklamada; “İran’ın nükleer 

programı yalnızca İsrail’i değil, aynı 
zamanda dünya düzenini hedef al-
maktadır” diyerek Batı’yı savaşa kış-
kırtmaya devam etti.

Bu durumun yanı sıra bazı konu-
larda aralarında anlaşmazlık görülen 
Amerika ve İsrail’in dünyayı sömürmek 
ve zulmetmek konusunda daima mütte-
fik oldukları bir gerçektir.

Afganistan’da 3 sivili ‘zevk 
için’ öldüren ABD’li aske-
re 7 yıl hapis cezası verildi.  
ABD’de görülen davada And-
rew Holmes, savcılıkla anlaş-
ma yaparak suçunu kabul 
etti. Holmes, savcılığın talep 
ettiği 15 yıl hapis cezası yerine 
7 yıla mahkûm oldu. Öte yan-
dan afgan sivilleri öldürmekle 
suçlanan çavuş Calvin Gibbs, 
ölenlerin cesetlerinden anı 
olarak saklamak üzere par-
mak kestiğini itiraf etti.

Üç Afganı öldürdü, 
7 yıl yatacak! 

Hem Saldıracağız Diyorlar, Hem de Ödleri Kopuyor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 
‘Arap Birliği’nin yaptığı ve Türkiye’nin 
söylediklerinin, Suriye hükümeti ve top-
lumu üzerinde çok uzakta olan bizlerden 
çok daha fazla bir etkiye sahip olduğunu 
düşünüyorum’ dedi.

Suriye’deki durumun tamamen bir iç 
savaşa dönüşebileceği uyarısında bulu-
nan Clinton; ‘Suriye’ye baskı süreci, Arap 
Birliği ve Türkiye’nin öncülüğüyle mi yü-
rütülmeli?’ şeklindeki bir soruyu ‘evet’ 
diyerek onayladı. Öte yandan devlet baş-
kanı Beşar Esed’i bitirmeye yönelik plânın 
ayrıntıları da netleşti. 

Suriyeli muhalifler, Arap birliği ve Tür-
kiye arasında görüşülen plâna göre; ilk 
etapta Halep’in kuzeyinde, Türkiye sını-
rında 5 kilometrelik uçuşa yasak bölge 
oluşturulacak. Yasağı Birleşmiş Milletler 
koyacak ama uygulama görevi Türkiye’de 
olacak. Arap birliği ise yasağı destekleyecek. 5 ki-
lometrelik tampon bölgenin zamanla büyümesi ve 
genişlemesi bekleniyor. Uzun zaman alması bek-
lenen bu süreçte Suriye ordusunun zayıflaması ve 
yavaş yavaş bölünmesi amaçlanıyor.

 Bu arada Fransa ve Türkiye, Suriye’ye yapılacak 
baskılar için izlenecek yol haritasında anlaştı. 

Bütün bu plânlar yapılırken Esed, Sunday Times 
Gazetesi’ne verdiği röportajda “Ölene kadar savaş-

maya devam edeceğim” dedi. Suriye’de 
dökülen kan için “acı ve üzüntü” hisset-
tiğini, çocuklarını kaybeden annelerle 
görüştüğünü iddia eden Esed bununla 
birlikte şiddet olaylarının sona ermesi 
için tek çarenin militanların yok edilmesi 
olduğunu ifade etti.

Suriye’deki Müslüman Kardeşler’in sür-
gündeki lideri Muhammed Şükfa ise, “Batı 
yerine Ankara’yı tercih ederiz, eğer amaç 
insanları korumaksa, Suriye halkı Batı 

yerine Türkiye’den gelecek bir müdahaleyi 
kabul edecektir” dedi

Bu konuda, Saadet Partisi (SP) Genel 
Başkanı Mustafa Kamalak ise Türkiye 
ile İran’ın, Suriye üzerinden karşı karşıya 
getirilmeye çalışıldığı yorumunu yaparak; 
“Tıpkı 1980 yılında, Irak ile İran’ın karşı 
karşıya getirildiği gibi. Allah korusun, Tür-
kiye ile İran karşı karşıya getirildiği tak-

dirde, Haçlılar 20. seferini bir tek askerinin burnu 
bile kanamadan en büyük kazançla sonlandırmış 
olacaklardır.” dedi. 

Irak’taki asker ve prestij kaybından sonra 
Amerika’nın yeni stratejisi, rejimini değiştirmek iste-
diği ülkedeki muhalif güçleri destekleyerek harekete 
geçirmek ve ülkeyi onların eliyle devrime götürmek. 
Ve bu devrimleri Türkiye desteği ile gerçekleştirerek, 
kendi emperyalistliğini gizlemek!
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Yeniden Fetih
Şehirlerin anası olan şehir,

Bir kez daha er oğlu erleri bağrında yetiştir.

Tarih tekerrürden ibarettir,

O halde zafer elbet bir gün gelecektir.

Ey Mekke! Bağrındaki baş muallim nerede?

Bir nesil geliyor o muallimi müjdele

Bu hayâl değil, işte o nesil duruyor karşı tepede

Rabbim nasip et bu şerefi öncü nesle…

Ey peygamberlerin şehri Mekke!

Başladı bu hareket dönmez geriye,

Sancak düştüğü yerden kalkacak diye

Öncüler geliyor, yürüyelim zafere.

Zaferin sıcak muştusu düştü içimize

Korkma, durma, yürü öncü nesil önümüzde

Gün bizim günümüzdür, korkaklar kalsın geride

Ey Mekke! Bekle bizi geliyoruz fethe.

Ey ilk hareketin başladığı şehir

Yeniden geldi dava adamları bunu bil!

Aç kapılarını yuvasına döndü öncü nesil

Ve ilk hedefleri İslam Medeniyetidir.

                                                                     Şaban Sila

Selamün Aleyküm,
Derginin içeriğinin güzelliği, emeği geçenle-

rin gayretinin büyüklüğü su götürmez bir ger-

çek ve bu hususta kalplerimiz kardeşlerimizin 

duygularıyla aynı atmaktadır. Bizler buradan 

(Danimarka’dan), Adana’dan uzattığınız elinizi 

canı gönülden tutuyor, bu halkanın bir zinciri 

olduğumuz için de Rabbimize şükrediyoruz. Biz-

ler rüzgârın yaprağı götürmesi misali gibiyiz, 

ağacın dalları olmamız ümidiyle dualarınızı 

bekliyoruz. Rabbimizden başarınızı, sevabını-

zı ve mükâfatınızı katlamasını niyaz ediyorum.

Arife Canpolat (Køpenhag/Danimarka)

Furkan Nesli’nin yayınlanmasında emeği ge-

çen bütün kardeşlerimize ve hocalarımıza teşek-

kürü bir borç biliyorum. Furkan Nesli muhteva-

sıyla ve üslubuyla hareketin ilkelerini, duruşunu 

ve metodunu açık ve berrak bir şekilde ortaya 

koyuyor. Diğer birçok dergiden en önemli farkı 

tüm yazıların dua ve hizmet etkenli yazılıyor 

olmasıdır. Hocaefendi’nin yazdıklarından çok 

istifade ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. 

Rabbim yolunuzu açık etsin. Selam ve Dua ile…

Meral Kıran ( Malmö/İsveç)

Kıymetli okurlarımız; sayfamıza 
yorumlarınızla birlikte 

sorularınızı veya kaleme 
aldığınız deneme ve şiirlerinizi

furkannesli.com 
adresinden gönderebilirsiniz.

HABERLER
DÜNYA

Amerikan Demokrasisi: 4 Milyon Yetim
Amerika Birleşik Devletlerinin 

işgalinden bu yana Irak’da ölen 
anne babalardan geriye 4 milyon 
yetim ve öksüz kaldı. Çok azı ye-
timhanelerde kalma imkânı bulur-
ken, milyonlarcası hayatta kalabil-
mek ve ailesinden kalan fertlerin 
karnını doyurabilmek için çalış-
mak zorunda kalıyor. 

Bağdat’da bulunan ve hayırse-
verlerin yardımlarıyla ayakta du-
ran özel yetimhanelerden biri olan 
‘Safe Home for Orphans’ın müdürü 
Husam Hassan, Alman birinci televizyonu ARD’ye 
konuşarak, Irak’taki şiddetten en çok çocukların 

zarar gördüğünü, yüzlercesinin 
okula gitmediğini, sokaklarda 
yaşadığını ya da uyuşturucu müb-
telası olduklarını söyledi. Hassan, 
binlerce öksüz ve yetim çocuğun da 
ailelerinden kalan fertleri geçindir-
mek için çalıştıklarını belirtti.  

Bu durumda İslam düşmanla-
rına beddualar okumak yetmez. 
Bugün İslam ümmetinin yetimle-
rini kendi derdi olarak görmeyip 
çoluk-çocuğuyla rahat bir hayat 
yaşayanlar bu rahatlarını bozup 

Allah yolunda gayret etmedikleri sürece çocukları-
mız yetim kalmaya devam edecektir.  

A B D eski Dışişleri 
Bakanı Condoleezza Rice’ın 
“No Higher Honor: A Memoir 
of My Years in Washington,” 
adlı 734 sayfalık son kitabın-
da kamuoyunda Arap Baharı 
olarak bilinen sürecin, ABD 
eski Başkanı George Bush’un 
2002 yılında duyurduğu ‘Büyük 
Ortadoğu Projesi’ olarak bili-
nen stratejinin sonucu olduğu 
iddia ediliyor. Kitap, dönemin 
ABD Başkan Yardımcı Dick 
Cheney ve Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld’le yaşanan 
fikir ayrılıkları ve güç mücade-
leleri hakkında da bilgi veriyor. 
Buna göre Rice ve rakiplerinin 
arasındaki en önemli ayrışma, 
Irak’a gönderilecek asker sayısı 
ve terör şüphelilerinin hukuk 
dışı yöntemlerle ‘kaybedilmele-
ri’ konusunda oluşuyor. 

Condoleezza Rice, USA To-
day Gazetesi’ne verdiği röpor-
tajında da;“Bugün Ortadoğu’da 
demokratikleşme olarak bahse-
dilen değişim süreci, benim çok 
gurur duyduğum bir şey. Bunda 
rolümüz olduğunu düşünüyo-
rum.” dedi.

Condoleezza Rice’ın bu açık-
laması; henüz Tunus devriminin 
ilk günlerinde, ‘normal şartlar-
da lidersiz, eğitimsiz ve zemin-
siz bir halk devriminin mümkün 
olamayacağını’ tüm eleştirilere 
rağmen defeatle ifade eden 

Alparslan Kuytul Hoca Efen-
diyi haklı çıkardı. Ve bu açıkla-
ma Arap Baharı sürecinin ‘do-
mino etkisi’ ile değil ‘Amerika 
etkisi’ ile olduğunu da ortaya 
koymuş oldu. Müslümanlar bu 
devrimlerden mümkün olduğu 
kadar istifade etmeliler fakat 
kendi devrimleri olmayıp sah-
te bir devrim olduğu gerçeğini 
unutmadan!

 İslam dünyasına yönelik 
saldırılarını kesintisiz sür-
düren Amerika’nın Somali ve 
Pakistan’a insansız savaş uçak-
larıyla yaptığı saldırılarda en az 
127 Müslüman hayatını kaybetti. 

Amerika’nın Somali’deki Ho-
omboy kentine yönelik saldırı-
sında 41, Jubbada bölgesindeki 
saldırısında en az 28, Kismayo 
bölgesindeki saldırısında 20, iki 
gün içinde diğer bir saldırısında 
ise en az 38 Müslüman hayatını 
kaybederken toplam 200’ye ya-
kın Müslüman’ın da yaralandığı 
bildirildi. 

Açlıkla mücadele eden ve Müs-
lümanların yardım yağdırmaya 
çalıştığı mazlum Somali halkı-
na acımasızca bomba yağdıran 
Amerika’nın ‘hümanist maskesi’ 
düşmüştür. Kimyasal silah baha-
nesi ile Müslüman’lara saldıran 
Amerika’nın, Somali gibi elinde 
askerî bir gücü olmayıp ona kar-
şı hiçbir tehdit oluşturmayan bir 
topluma saldırması, asıl gerek-
çesinin İSLAM olduğunu açıkça 
göstermiyor mu? 

ABD Müslüman 
Kanına Doymuyor! 
İki günde 127 Ölü 

 Condoleezza Rice’tan 
Arap Baharı ile ilgili 
ilginç iddia: Süreci biz 

başlattık!
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