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Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin 
onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kal-
mıştır. Sonra O, onlara yaptıklarını bildirecektir. (En’âm 159) 

*

Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ayrılığa düşüp 
parçalanan kimseler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap 
vardır. (Âli İmran 105) 

*

Şüphesiz ki o (Kur’an), senin ve kavmin için (gerçeği) 
hatırlatandır (öğüttür). İlerde ondan sorgulanacaksınız. 
(Kur’an’dan hesaba çekileceksiniz) (Zuhrûf 44)





2. Baskıya 
Ön Söz

Birinci baskısı üç aydan kısa bir sürede tükenen Kitap, 
ikinci baskı için yeniden gözden geçirildi. Pek az da olsa 
birinci basımdaki yazım yanlışlıkları giderilmeye çalışıldı. 
Anlam bütünlüğüne katkı sağlama amaçlı olarak bazı cüm-
leler yeniden düzenlenirken, ekler yapıldı. Kur’an Kavram-
ları bölümünde “İbâdet” konusu yer aldı.

Yoğun ilgilerinden dolayı Kitabın ikinci baskısının ger-
çekleşmesine büyük katkı sunan tüm okuyucularıma teşek-
kürlerimi sunuyorum. Saygılarımla.

Ömer Ercan 
Mart 2022 / İstanbul





Ön Söz

Yeryüzünde, İslam coğrafyası olarak adlandırılan yer-
lerde, farklı anlayışlara sahip toplumlar tarafından “İslam” 
adı altında değişik yaşam tarzları oluşturulmuştur. Bu 
toplumlardan her biri, kendi “İslam” anlayışlarının en iyi 
anlayış olduğunu öne sürmektedir. Genelde kendileri gibi 
aynı kaynaklardan beslenen farklı anlayışları İslam’ın farklı 
yorumları olarak kabul ederlerken farklı kaynaklardan bes-
lenen anlayışlara dayalı yorumları kabul etmemektedirler. 
Hz. Muhammed’in vefatından hemen sonra ortaya çıkmaya 
başlayan bu durum, zamanla içeriği yanında etkinliğini de 
artırarak günümüze kadar gelmiştir.

İçinde bulunduğu toplumun din adına öğretilerini 
kabul ederek “Müslüman” olduğunu söyleyen, ancak inan-
cının gerçekten İslam olup olmadığını sorgulamayan ve 
araştırmayanların çoğunluğunu oluşturduğu bir toplum 
içinde yaşamaktayız. İslam adına içinde bulunulan inancın 
gerçek İslam olup olmadığının sorgulanabilmesi için dinin 
kaynağına inilerek daha önce din adına öğretilen bilgilerin 
etkisinde kalmadan, dinin sahibi tarafından bildirilenlerin 
öğrenilmesi gerekir.
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İslam inancına sahip olduğunu söyleyen insanlar, birbi-
rinden farklı kaynakları dinin kaynağı olarak kabul etmek-
tedir. Bu insanların büyük çoğunluğu Kur’an’ın yanında 
Hadis, icmâ, kıyas ve fıkıh kaynaklarını, bir kısmı ise sadece 
Kur’an’ı “dinde kaynak” olarak görmektedir. Kur’an’ı “dinde 
tek kaynak” olarak görenler, din adına oluşturulmuş beşerî 
kaynakları içinde doğrularla beraber yanlışları da barındıran 
bilgi kaynakları olarak değerlendirmektedir. 

İmana konu olan bir şeyin “kesin kanıt içeren doğru” 
olması gerekmektedir. İslam dininde kesin kanıt içeren tek 
doğru kaynak Kur’an’dır. Kur’an dışındaki diğer kaynak-
lar “Kur’an’ın tamamlayıcısı” veya bir başka deyişle “dinin 
tamamlayıcısı” değildir. Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasına 
yardımcı olabilmek veya tam tersi Kur’an mesajlarını göl-
gelemek, örtmek adına insan kaynaklı yaklaşımlar olarak 
görülmelidir. Bu son cümlenin bazı kişi veya topluluklar 
tarafından yadırganacağı açıktır; ancak kitabın ilerleyen 
sayfalarındaki bilgiler değerlendirildiğinde bu cümlenin ne 
anlama geldiği anlaşılacaktır.

Kur’an dışı bilgi kaynaklarından yararlanılırken, bu bilgi 
kaynaklarının beşerî olması nedeni ile içinde birçok yanlış; 
hatalı, eksik, yanıltıcı bilgi barındırabileceği unutulmamalı-
dır. Beşerî bilgiler, dinin ne kaynağı ne de tamamlayıcısıdır. 
İlahi olan saf dine beşerî bilgilerden katkı yapıldığı an, o 
dinin saflığı ortadan kalkar ve İlah (Allah) ile beşerin oluş-
turduğu yeni bir din meydana gelir. Kur’an’da bu din “şirk 
dini”, inananları da “müşrik” olarak tanımlanır. Tevhid ve 
şirkin, hak ve bâtılın, iman ve küfrün net bir şekilde birbi-
rinden ayrılması ancak hiçbir katkı barındırmayan saf dinin 
(İslam’ın) anlaşılması ile gerçekleşir.
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Kur’an’a uygun olmayan ve İslam adına ortaya çıkan bir 
inancın adına “İslam” denmiş olması, onu “İslam” yapmaz. 
Asıl olan etiket değil, içeriktir. İslam inancının özü “Tevhid” 
olup Allah’ı birlemek; O’na teslim olmaktır.

Kitap bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplumun 
büyük çoğunluğunun “İslam” hakkındaki kabullerinin 
Kur’an’daki İslam’la farklılıklarını ön plana çıkardığı, yaygın 
bir inanış olan “Biz Kur’an’ı anlayamayız.” ön yargısını kal-
dırmaya yönelik mesajlar verdiği, İslam adına öğretilmiş/
öğretilen ve uygulanan yanlışlar için farkındalık oluşturu-
labilme çabası taşıdığı görülecektir.

Bu eser; içeriği ile ilgili konular her ne kadar pek çok 
kitapta, görsel medyada, değişik ortamlarda ele alınmış ise 
de, öneminden dolayı farklı bir anlatımla değişik açılardan 
konuya katkı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Tarih 
boyunca din üzerinde yapılan bozmaların, ilave veya çıkar-
maların, anlam sapmalarının günümüzde de devam ediyor 
olması konunun önemini ön plana çıkarmaktadır.

Doğru bilgi gibi doğru bir inanç da ancak ön yargıdan 
uzak, objektif bakış açısı ve anlayışla elde edilebilir. Kitap; 
okuyucuya dini ilgilendiren her konu veya belirli konularda 
detay bilgi vermek için değil, bazı konular özetlenerek din 
hakkında doğru bir anlayış edinilmesine zemin hazırlamak 
içindir. Bu nedenle içinde yer alması beklenen çok sayıda 
konu yerine sınırlı sayıda konu ile yetinilmiştir.

Kur’an ayetlerine mümkün olduğunca geniş yer verilmiş 
ve ilgili konuda Kur’an’ın söylediklerine (Türkçe çevirilerine) 
yorum katılmamasına özen gösterilmiştir. Hadislerin Türkçe 
çevirileri orijinal kaynakları ile verilmiştir. Konu anlatım-
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larında, daha çok o konu ile ilgili olarak Kur’an ayetlerinin 
ne söylediği öne çıkarılmıştır. Kur’an ayetleri dışındaki an-
latımlar beşerî olup, kitap yazarının Kur’an ayetlerinden ne 
anladığı ve ne gibi sonuçlar çıkardığıdır.

Kitapta yer alan herhangi bir cümle, herhangi bir pa-
ragrafın tek başına değerlendirilmesinden çok, kitabın ta-
mamının okunarak değerlendirilmesi anlam bütünlüğünün 
sağlanması açısından önemlidir.

Kitapta sade bir dil kullanılmaya özen gösterilmiş, 
yalın bir anlatım tercih edilmiştir. İtham ve suçlamalardan 
büyük ölçüde kaçınılmaya çalışılmış, genellikle okuyucunun 
“durum tespiti” yapabilmesi hedeflenmiştir. Bazı konulara 
değişik yerlerde farklı açıklamalarla yeniden değinilmesi; 
önemi nedeniyle vurgulanması ve daha iyi anlaşılmasına 
katkı sağlaması içindir.

Kur’an ayetleri ışığında “öğretilmiş din” anlayışlarındaki 
yanlışların farkındalığını artırmaya yönelik olan bu kitap 
akademik düzeyde bir kitap değildir. Allah’ın “kolay ve 
apaçık” dediği Kitap’ının “gör” dediklerini görmeye çalışan 
bir kimsenin bakış açısıyla yazılmış kitaptır. Çaba; dini daha 
doğru anlama, en doğruya yaklaşma çabasıdır.

Kitapta yer alan ayetler için “Kerim Kur’an ve açıklama-
lı Türkçe çevirisi” isimli kitabından alıntı yapılmasına izin 
veren Erhan AKTAŞ’a, kitabın hazırlık aşamasında katkı-
larını esirgemeyen Sami ÖZ ve diğer dostlarıma teşekkür 
ediyorum.

Ömer ERCAN



Giriş

Kişi, yaşamı boyunca her türlü konuda doğrudan veya 
dolaylı olarak, içinde bulunduğu ortamın öğretisi ile karşı 
karşıyadır. Çocukluk döneminde bu öğretilerin tümünü 
doğru olarak kabul eder ve yaşamına geçirir. İleri dönemler-
de ise daha önce kendisine öğretilenlerden, farkına vardığı 
yanlışları sorgulamak ve doğruya ulaşmak ister. Ancak bu 
istek, genellikle sosyokültürel içerikli öğretiler için, içinde 
yaşanılan toplumun baskısı ve kişinin ötekileştirilme korku-
su nedeniyle körelir. Bu durumdaki kişi, toplumun ona sağ-
ladığı olanaklar ve çizdiği sınırlar içerisinde kendini özgür 
hisseder. Oysaki gerçek özgürlük; toplumdan bağımsız dü-
şünebilmek, öğretileri sorgulayabilmek, yanlışların yerine 
doğruları koyabilmek ve bunu yaşama geçirebilmektir.

Resulsüz bir din olmaz. Hiçbir nebi, resul olarak getir-
diği dinin aksine bir harekette, bir eylemde bulunmaz ve söz 
de söylemez. Bu nedenle, Hz. Muhammed’in söylediği öne 
sürülen söz ve eylemlerden, Kur’an’a aykırı olanlar asla O’na 
ait olamaz. Bu söz ve eylemlerden Kur’an’a aykırı olmayan-
ların ise O’na ait olma olasılığı vardır.

Çeşitli bilgi kaynaklarınca günümüze kadar taşınan ve 
Hz. Muhammed’e ait olduğu öne sürülen rivayetlerin (Ha-
dislerin) toplumun büyük çoğunluğu tarafından Kur’an’la be-
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raber bir bütün olarak değerlendirildiği, Kur’an’ın yanı sıra 
dinde ikinci kaynak olarak kabul edildiği bir gerçektir. Ancak 
toplayıcıları tarafından rivayetlerin hadis olarak kabul edile-
bilmesi için birçok ölçüt ortaya konulduğu halde, “Kur’an’a 
uygunluk” ölçütü bu ölçütler içinde yer almamaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine, hadis 
Kitaplarına ve diğer benzer kaynaklara göre bir rivayetin 
“sahih hadis” olarak kabul edilme ölçütleri içinde, “söz akta-
ranların Müslüman ve adalet sahibi, yetişkin, takvalı, saygın 
olması, dalgın olmaması, ezberinin güçlü olması” gibi birçok 
ölçütün olduğu görülür. Bunlar elbette olması gereken ölçüt-
lerdendir. Ancak gelen (rivayet edilen) sözlerin/eylemlerin 
değerlendirilmesinde kullanılan bu ölçütlerin arasında en 
başta olması gereken “Kur’an’a uygunluk” ölçütünün olma-
ması büyük bir eksikliktir. Bu durum zaman içerisinde hadis 
kültürünün Kur’an ekseninden daha da uzaklaşmasının baş-
lıca nedeni olmuştur.

Hz. Muhammed’ten olduğu öne sürülen bir söz veya 
eylem, hadis toplayıcılarının belirlediği ölçütlere uygun ise 
ayetlerin bildirdikleri ile çelişki oluştursa bile “sahih hadis” 
yani Hz. Muhammed’in tartışmasız olarak o sözü söylediği 
veya o eylemde bulunduğu kabul edilebilmektedir. Yaşadı-
ğı dönemde toplum tarafından doğal olarak kabul edilmesi 
gereken O’na ait din adına her türlü söz ve eylemin yıllar 
sonra hiçbir değişikliğe uğramadan kulaktan kulağa nesil-
ler boyu dosdoğru aktarıldığına inananlar için, hadislerin 
hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Bu inançta olanlar 
tarafından, sahih kabul edilen hadislere -bazılarınca tüm 
hadislere- iman edilmesi gerektiği öne sürülebilmektedir.
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Kur’an ile olduğu kadar, kendi aralarında da açıkça 
çelişen hadislerin doğru kabul edilmesi; “Bir şeyin dinden 
olabilmesi için, onun dini oluşturan diğer değerlerle çeliş-
ki oluşturmaması gerekir.” gerçeğinin üzerinin örtülmesi 
demektir. Bu durum, “Dinde, aklın devre dışı bırakılması 
gerekir.” anlayışının ortaya çıkmasında önemli bir etken ol-
muştur.

Hadislerin dinde kaynak olarak görülmesi; din anlayı-
şında farklı bir çığır açmış, yıllar içerisinde toplum tarafın-
dan âlim, gavs, şeyh, veli (Çoğul şekli “evliya”dır.) vb. sıfatlar 
verilen kişilerin öğrettiklerinin, yazdıklarının sorgusuz su-
alsiz kabul edilmesine ve bunların da dinde ek kaynaklar 
olarak yer almasına kapı aralamıştır.

Allah tarafından korunduğuyla ilgili kesin kanıt bulun-
mayan hadislerin, hadis ile ilgili kaynaklarda da yer aldığı 
gibi Hz. Muhammed tarafından yazılması yasaklanmış ve 
yazılanları da yok edilmiştir. Onlarca yıl boyunca nesilden 
nesile sözlü olarak aktarıldığı söylenen ve O’na atfedilen 
sözler; aktaranlar ne kadar güvenilir, takvalı ve saygın olursa 
olsun, hadis toplayıcılarının oluşturduğu ölçütlerin tümüne 
uysa da, sahih kabul edilemez. Çünkü zaman içerisinde ya-
pılan aktarımlarda, aktarılan söze/eyleme ait eksiklik, faz-
lalık ya da anlam bozulması, aktaranlardan en az birinin 
yanlış anımsama olasılığı, bu sözün/eylemin “kesin olarak 
Hz. Muhammed tarafından söylenen sözler” olduğunun 
kabul edilemeyeceğinin en açık göstergesidir. Bunun aksini 
öne sürmek Kur’an’a ve akla aykırıdır.

Yukarıdaki ve benzer yaklaşımlar; “Hadis olarak kabul 
edilen sözlerin/eylemlerin hiçbiri olduğu gibi gelmedi, Hz. 
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Muhammed bunların hiçbirini söylemedi.” anlamlarına da 
gelmez. Elbette içinde hiç değişmeden olduğu gibi gelen 
sözler/eylemler de vardır/olabilir. Ancak bu durum, Kur’an’a 
uygun olanları dâhil hiçbir hadis için özelleştirilemez. “Bu 
söz/eylem Hz. Muhammed’e aittir.” tezini haklı çıkarmaz. 
Kur’an’a uygun olanlar için; “Söz/eylem doğru ve Kur’an’a 
uygundur. Hz. Muhammed bu sözü söylemiş/eylemde bu-
lunmuş olabilir.” denmesi gerekir. Bir hadis dile getirilirken 
“Hz. Muhammed söyledi/yaptı.” söyleminin kullanılması 
uygun değildir. Bir sözün Hz. Muhammed’in kendisinden 
duyulduğunda veya bir eylemin O’nun tarafından yapıldığı-
na şahit olunduğunda kullanılması uygundur. Günümüzde 
böyle bir durum söz konusu olamayacağına göre, bir hadis 
dile getirilirken “Hz. Muhammed söyledi/yaptı.” vb. söylem-
leri yerine “Hz. Muhammed’in söylediği/yaptığı anlatılmak-
tadır.” vb. söylemlerin kullanılması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar paralelinde/yakınlığında dü-
şünenler için özellikle hadisleri dinin diğer kaynağı olarak 
görenler tarafından dile getirilen “hadis inkârcısı” yakıştır-
ması gerçeği yansıtmamaktadır. İnkâr etmek; “Yaptığını, 
söylediğini, tanık olduğunu saklamak, gizlemek veya doğru 
olduğunu bildiği halde üzerini örtmek.” olarak tanımlanır. 
Oysaki “hadis inkârcısı” yakıştırmasının yapıldığı insanlar, 
hadis olarak sunulan bilgilerin dinden sayılamayacağını, 
ancak bilgi olarak değerlendirilebileceğini söylemektedir. 
Hadis adı altındaki bilgilerin hiç değişmeden dosdoğru bir 
şekilde Hz. Muhammed’ten geldiğine dair kesin kanıt olma-
dığına göre; söz doğru olsa bile o sözün kesin olarak O’na 
ait olduğunun kabul edilmemesi, hadisin inkâr edilmesi 
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demek değildir. Ancak o sözün/eylemin Hz. Muhammed 
tarafından söylendiği/yapıldığı kesin kanıt ile bilindiği halde 
kabul edilmemesi durumunda hadisin inkâr edildiğinden 
söz edilebilir.

Konu Kur’an üzerinden ele alındığında, kendisine Kur’an 
ulaşmamış bir kişi için “Kur’an’ı inkâr ediyor.” denemeyeceği 
gibi, ulaştığı halde onun doğruluğunu kabul etmeyen kişi 
için de belirleyicilik adına “Kur’an’ı inkâr ediyor.” denemez. 
Çünkü o kişinin açıkça bildirmesi dışında, doğrunun gö-
rülüp görülemediği bilinemez. Bir kişi Kur’an’ın Allah’tan 
olduğunu söylüyor ve buna rağmen ayetleri gizliyor, üzerini 
örtüyor, değiştiriyor, anlamını bilerek bozuyorsa, ancak o 
zaman o kişinin inkârından söz edilebilir. Kur’an ayetlerin-
de geçen “inkâr edenler” tanımlaması “doğruyu gördükle-
ri halde kabul etmeyenler” anlamında olup onların kimler 
olduğu Allah tarafından bilinmektedir. İnsanlar tarafından 
ise o kişinin doğruyu gördüğü halde onu kabul etmediğinin 
kanıtlanması şartı ile bilinebilir.

Hadisleri sadece bilgi kaynağı olarak kabul edenler için 
kullanılacak en iyi tanım, “Hadisleri dinin kaynağı olarak 
kabul etmeyenler.” tanımı olsa gerek. Son zamanlarda sıkça 
karşılaşılan, hadisleri dinin kaynağı olarak kabul edenlerin 
etmeyenlere yakıştırdığı “Kur’an Müslümanı” tanımı ise 
daha güzel ve daha uygun bir tanım olmakla beraber, hiçbir 
Müslüman, “Müslüman” tanımı dışında başka bir kelime 
veya kelimelerle tanımlanmasını uygun karşılamaz. “Kur’an 
Müslümanı” tanımlamasının içinde “Müslüman” kelimesi 
geçtiği için, zamanla bazı kesimlerce bunun yerine daha 
farklı yakıştırmaların ortaya atılabileceği olasılığı vardır. 
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Bu yakıştırmaların önüne geçilmesi; iyi niyetli olmayan bir 
yaklaşımla topluma “Kur’an Müslümanı” olarak tanıtılmak 
istenen Müslümanların “Müslüman” kimliğini gerçek hayata 
taşıyarak örnekliğini göstermesine bağlıdır. Gösterilmesi ge-
reken bu örneklik, art niyetli yakıştırmalar yapanların amaç 
ve inançlarının toplum tarafından daha iyi algılanmasına 
katkıda bulunacaktır.

Hadisleri dinin kaynağı olarak kabul etmeyenler için 
karşı inançta olanlarca öne sürülen “Peygamberi inkâr 
ediyorlar.” söylemi; tutarsızlık gösterdiği halde bu kişileri 
gerçek olmayan bu söylemle hedef haline getirerek toplum 
ile aralarında bir perde oluşturma amacı taşımaktadır. Bu, 
Kur’an ayetlerinde birçok yerde geçen “adaletli olma, yalan 
söylememe, iftira atmama, akletme...” vb. konuları “gözar-
dı etmek” demek olduğu kadar, “gerçeği gizlemek, inkâr 
etmek” demektir. Oysaki hadisleri dinin kaynağı olarak 
kabul etmeyenlerin Hz. Muhammed’i inkârı hiçbir açıdan 
söz konusu olamaz. Onlar Hz. Muhammed’in adına nak-
ledilen sözlerin kesin olarak ona ait olduğunun bilineme-
yeceğini, kuşku barındırmadan O’na ait olamayacağını, 
ancak Kur’an’dan destek bulan sözlerin sadece söz olarak 
doğru kabul edilebileceğini, bu nedenle de hadislere iman 
edilemeyeceğini ve dinin kaynağı olamayacağını söylemek-
tedirler. Bu söylemleri, Hz. Muhammed’i inkâr ettiklerinin 
değil, tam aksine O’nu, O’na atılan iftiralardan korumaya 
çalıştıklarının kanıtıdır.

Suçlamalarında samimi olanların, “nebi ve resul” ke-
limelerinin her ikisini beraber ifade eden Farsça kaynaklı 
“peygamber” kelimesi yerine “resul” kelimesini kullanarak, 
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“Resul’ü reddediyorlar.” suçlamasında bulunmaları beklenir. 
Ancak bunu asla söylemezler/söyleyemezler; çünkü suçla-
mada bulundukları kişilerin Resul’ün her sözünün (Kur’an 
ayetlerinin) arkasında ve savunucusu olduklarını çok iyi bil-
mektedirler. Ayrıca takmış oldukları “Kur’an Müslümanı” ta-
nımlamasının kendisi de, söz konusu kişilerin Hz. Muham-
med’i inkâr etmediklerini bildiklerinin açık göstergesidir. Bir 
taraftan “Kur’an Müslümanı” yakıştırması yaparak, bir taraf-
tan da “Peygamber’i inkâr ediyorlar.” söylemini dillendirmek 
çok açık bir çelişkidir ve iftiradır (haksız suçlamadır). Bu if-
tirada “resul” yerine “peygamber” kelimesini kullanmaları-
nın nedeni; iftira ettikleri kişiler için, Kur’an’a inanmadıkları 
ve Müslüman olmadıkları algısı oluşturarak toplumun din 
adına gerçekle buluşabilmesinin engellenmesi, böylece kendi 
egemenliklerinin sürmesini sağlama amacında olmalarıdır.

Dinin doğru anlaşılması konusunda çok sayıda basılı ve 
görsel yayın vardır. Buna rağmen halen bu konuda istenilen 
bir birlikteliğin sağlanamadığı görülmektedir. Bu durumun 
en önemli nedeni, öğretilmiş bilgi ve davranışların toplum 
üzerindeki baskısıdır. Öyle ki; daha önceden din adamları (!) 
tarafından “din adına belirlenmiş öğretilerin sorgulanama-
yacağının” toplumun bilinçaltına yerleştirilmiş olmasından 
kaynaklı ön yargılı bir toplum oluşturulmuştur. Bu ön yargı, 
din adına kendilerinden farklı söylemlerde bulunan kimse-
lerin dinlenmemesi, yayınlarının izlenmemesi, gerekli gö-
rüldüğünde engellenmesi gibi davranışların yolunu açmıştır. 
Allah’ın birçok ayette “Aklet, sorgula, düşün, kıyasla, kanıt 
üzere iman et ve her sözü dinle, en doğrusuna uy.” dediği, 
ilk emrin “oku” olduğu halde ve bu emir kendilerince de 
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dillendirilmesine rağmen; okumanın sadece kendi söyledik-
leri, kendi yazdıkları, kendi öğrettikleri ile sınırlı kalmasını 
istemektedirler. Böylece “Allah’ın insanlardan istediği; hür 
iradeleri ile okumalarının, araştırmalarının, akletmelerinin, 
kanıt üzerine iman etmelerinin önüne geçilmektedir.

Öğretilmiş din inanışa göre; Hz. Muhammed’in görevi 
sadece “Resul” sıfatı ile vahyedilen Kur’an ayetlerini insan-
lara iletmek değil, bunun yanında Kur’an’ın anlaşılması için 
açıklamalar yapması, özellikle ibadetlerin ne şekilde yapıla-
cağını göstermesi, hangi olaylar karşısında hangi davranış-
larda bulunulması gerektiğini öğretmesi gibi görevleri de 
vardır. Kur’an’da değinilmeyen, bahsedilmeyen konularda 
O’na ihtiyaç vardır. Kur’an teorik bir kitap olup hadis onun 
uygulamasıdır. “Bana Kur’an’ın misli kadar daha hüküm 
verildi.” (Ebu Dâvud, İmare, 33; Tirmizî, ilim, 10.) hadisi de bunu des-
teklemektedir.

Oysaki Allah birçok ayette Kur’an’ın “acık, apacık, anla-
şılır, ayrıntılı, eksiksiz, kolay” olduğunu bildirmektedir. Bu 
ayetlerden bazıları şunlardır:

Hûd 1: Elif, Lam, Ra. Bu, Yasa Sahibi, Her Şeyden Haberdar 

Olan tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak 

açıklanmış bir Kitap’tır.

Bakara 99: Ant olsun Biz, sana apaçık ayetler indirdik. Ancak, 

onları fasık olanlar inkâr ederler.

En’âm 114: “O, size Kitap’ı ayrıntılı olarak indirmişken, Al-

lah’tan başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine Kitap ver-

diklerimiz bilirler ki bu Rabb’inden Hakk olarak indirilmiştir. 

O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!
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En’âm 119: Size ne oluyor ki üzerine Allah’ın adı anılmış olan-

lardan yemiyorsunuz? Oysaki O, zorunlu yemek zorunda kal-

dıklarınız dışında, haram kıldığı şeyleri size ayrıntılı olarak 

açıklamıştır. Doğrusu birçokları bir bilgiye dayanmaksızın he-

valarına uyarak saptırıyorlar. Kuşkusuz Rabb’in haddi aşanları 

en iyi bilendir.

En’âm 126: Rabb’inin dosdoğru yolu işte budur. Gerçekten 

öğüt alan bir halk için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

A’râf 32: De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz 

rızıkları kim haram etmiş?” De ki: “Bunlar dünya hayatında 

iman edenlerindir; Kıyamet Günü ise yalnız onlara aittir.” 

Bilen bir topluma ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

Yûnus 37: Bu Kur’an, Allah’tandır; başkası tarafından uydurul-

muş değildir. Aynı zamanda kendinden önceki kitapları tasdik 

eder ve Kitap’ı ayrıntılı olarak açıklar. Âlemlerin Rabb’inden 

olduğundan hiç kuşku yoktur.

Yûsuf 1: Elif. Lam. Ra. Bunlar açık ve anlaşılır Kitap’ın ayet-

leridir.

Yûnus 111: Ant olsun ki onların kıssalarında sağlıklı düşünen 

temiz akıl sahipleri için ibretler, alınacak dersler vardır. Bu 

uydurulan bir hadis değildir. Bilakis, kendinden öncekilerini 

onaylayan ve her şeyi ayrıntılı olarak açıklayan ve aynı za-

manda inanan halklar için bir yol gösterici ve bir rahmettir.

Ra’d 2: Bir dayanak olmaksızın -görmekte olduğunuz gibi- 

gökleri yükselten Allah’tır. Sonra, mutlak gücüyle Güneş’i ve 

Ay’ı koyduğu yasalara bağlı kıldı. Hepsi, adı konmuş bir ecele 

doğru akıp gitmektedir. İşleri düzenleyip idare eden O’dur. 

Âyetleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır ki belki Rabb’inize 

kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.
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Hicr 1: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, Kitap’ın (Ana Kitap/Levh-i 

Mahfuz) ve Kur’an-ı Mübin’in (gerçekleri açıkça ortaya 

koyan) ayetleridir.

İsrâ 12: Biz geceyi ve gündüzü iki ayet (gösterge, işaret) 

yaptık. Sonra geceyi karanlık, gündüzü aydınlık yaptık ki 

Rabb’inizin bahşettiği nimetleri çalışıp kazanasınız ve yılla-

rın sayısını ve hesabını yapma imkânı bulasınız. Biz, her şeyi 

ayrıntılı olarak açıkladık.

Meryem 73: Açıklayıcı kanıt içeren ayetlerimiz onlara okun-

duğu zaman, gerçeği yalanlayan nankörler, iman edenlere; 

“İki gruptan hangisi konumu itibariyle daha hayırlı, çevresi 

bakımından daha itibarlıdır?” dediler.

Hacc 16: Onu apaçık ayetler olarak indirdik. Allah, dileyen 

kimseye doğru yolu gösterir.

Nûr 34: Ve ant olsun ki size gerçeği apaçık gösteren ayetler, 

sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler ve takva sa-

hipleri için bir uyarı indirdik.

Nûr 46: Ant olsun ki apaçık ayetler indirdik. Allah, dileyen 

kimseyi dosdoğru yola iletir.

Neml 1: Ta, Sin. İşte bunlar Kur’an’ın, gerçeği apaçık ortaya 

koyan Kitap’ın ayetleridir.

Kasas 2: İşte bunlar gerçeği apaçık ortaya koyan Kitap’ın 

ayetleridir.

Ankebût 49: Hayır! O, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerin-

de yer eden apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden 

başkası yalanlamaz.

Zuhrûf 2: Apaçık Kitap’a ant olsun ki!
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Ahkâf 7: Ayetlerimiz kendilerine açıklayıcı olarak okundu-

ğu zaman, gerçeği yalanlayan nankörler; kendilerine gelen 

“hakk” için “Bu apaçık bir büyüdür.” dediler.

Kamer 17: Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaş-

tırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?

Kamer 22: Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaş-

tırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?

Kamer 40: Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaş-

tırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?

Hadîd 9: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna 

kanıt içeren açıklayıcı ayetleri indiren O’dur. Kuşkusuz Allah, 

Çok Şefkatli’dir, Rahmeti Kesintisiz’dir.

Mücâdele 5: Kanıt içeren açıklayıcı ayetler indirmiş olduğu-

muz halde, Allah’a ve Resul’üne muhalefet edenler, kendi-

lerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Gerçeği 

yalanlayan nankörler için alçaltıcı bir azap vardır.

Talâk 11: İman eden ve salihatı yapan (Düzeltici olmak, yapıcı 

olmak, iyiye yönlendirmek.) kimseleri, karanlıklardan aydın-

lığa çıkarmak için Allah’ın apaçık olan ayetlerini size okuyan 

bir Resul gönderdi. Kim Allah’a iman eder ve salih olanı ya-

parsa, Allah onu içinden ırmaklar akan ve içinde kesintisiz 

olarak sürekli kalacakları Cennetlere koyar. Allah, onu en iyi 

şekilde rızıklandıracaktır.

Kur’an’ın her şeyi acıkladığı yukarıdaki ayetlerden 
açıkça anlaşılmaktadır. Ayetlerde ifade edilen “her şey” 
kelimesi “beşerî anlamda yaratılmış olan ve yaratılacak 
olan her şey (Tüm evren ve onlarla ilgili bilgilerin tamamı 
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vb.)” olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü Kur’an’da her şey, her 
türlü bilgi yoktur, olamaz da. Olması durumunda, ayette 
(Lokman 31) belirtildiği gibi; yeryüzündeki denizler mü-
rekkep olsa, tüm ağaçlar da kalem, O kitap yine bitmezdi. 
Bu ayetlerde kastedilen “her şey”; insana din için gerek-
li ve yeterli olan şeylerin tamamıdır. Bu da gösteriyor ki 
dinin tek kaynağı Kur’an’dır. Din; sade, yalın ve her insanın 
kolayca anlayabileceği, yaşayabileceği bir din iken, dinde 
kaynak kabul edilen bilgi kaynaklarının devreye girmesi 
onu aslından bambaşka bir duruma getirmiştir. Bu durum 
İslam coğrafyası olarak adlandırılan yerlerde karmaşaya 
neden olarak toplumu parçalamış ve perişan bir yaşam 
oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Oysaki Allah, Kur’an’ın ilk sayfalarında yer alan ayetlerle 

(Bakara 67-71) insanlara “Dini zorlaştırmayın, sadece size em-
redileni/sizden istenileni yapın.” anlamına gelen çok önemli 
bir uyarı yapmaktadır.

Bakara

67: Hani, Musa halkına: “Allah, sizden bir sığır kesmenizi is-

tiyor.” demişti. Onlar da: “Sen bizimle alay mı ediyorsun.” 

dediler. Musa; “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.” dedi.

68: Onlar: “Bizim için Rabb’ine söyle, onun nasıl bir sığır ol-

duğunu açıklasın.” dediler. Musa, “Allah, onun ne tam yaşlı 

ne de yavru; ikisinin arasında bir yaşta olduğunu söylüyor; 

öyleyse sizden isteneni yapın.” dedi.

69: Onlar: “Bizim için Rabb’ine söyle, onun rengi nedir; bize 

bildirsin.” dediler. Musa: “Allah; onun parlak sarı renkte, ba-

kanlara keyif veren bir sığır olduğunu söylüyor.” dedi.
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70: Yine onlar: “Bizim için Rabb’ine sor; onun niteliğini açıkla-

sın. Zira bizce sığırların hepsi birbirine benziyorlar; eğer Allah 

dilerse biz doğru olanı bulmuş oluruz.” dediler.

71: Musa: “Allah, onun ekin sulayarak, çifte koşularak yıp-

ranmamış; alacası olmayan, kusursuz bir sığır olduğunu söy-

lüyor.” dedi. Onlar: “İşte şimdi gerçeği bildirdin.” dediler. Ve 

nihayet sığırı boğazladılar. Az kalsın bunu yapmayacaklardı.

Bu ayetler dinin kaynağının sadece ve sadece Kur’an 
olduğunun kanıtlarından birkaçıdır. Teferruatta (detayda) 
boğulmak İslam dininde yer almaz ve şiddetle reddedilir. O 
nedenle Kur’an dışı tüm kaynaklar, İslam dininin kaynakları 
değil, içinde doğru ile beraber yanlışı da barındıran bilgi 
kaynaklarıdır.

Yukarıda verilen ve benzer diğer ayetlere göre; Allah’ın 
herhangi bir kulu, Kur’an kadar sağlıklı bir Kur’an açıklayı-
cısı olamaz. Allah’ın, kendi ayetlerinin yine kendi ayetleri 
ile açıklanmasından başka, açıklanmaya muhtaç bir kitap 
indirmesi söz konusu değildir.

Hazırdaki bilgilerimizle bazı ayetleri anlamada yetersiz 
kalabiliriz. Bu ayetleri anlayabilmek için başkalarının bil-
gilerinden yararlanma ihtiyacımız vardır ve olacaktır. Hz. 
Muhammed’in yaşadığı dönemde etrafındaki kişilere bazı 
açıklamalar yapması son derece doğal ve olması gerekendir. 
Günümüzde de konuya daha vâkıf olan kimselerce, birçok 
ayete açıklama getirilmesi ayetin daha doğru anlaşılmasına 
yardımcı olmaktadır. Her ayet için en doğruyu ancak Allah bi-
lebileceğine göre bize düşen şey bilgilerimizi, aklımızı, mantı-
ğımızı kullanarak en doğruya yaklaşabilme çabasıdır. Konuya 
daha vâkıf olanlarca bile yapılan bazı ayet açıklamaları, tarihi 
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süreç içerisinde zamanın ulaşılabilen bilgileri rehberliğinde 
farklılık göstermiştir. Örneğin, “Zariyat 47: Göğü ellerle (Gü-
cümüzle, irademizle) bina ettik. Kuşkusuz genişletici olan el-
bette biziz.” ayeti en iyi şekilde son yüzyılda anlaşılmıştır. Hz. 
Muhammed’in yaşadığı dönemde bu ayetin tam olarak anla-
şılma olasılığı yoktur. Ayet bugün daha doğru anlaşılmaktadır. 
Yarın daha da doğru olarak anlaşılacaktır. Bu ve benzer ayetler 
için gerek hadis kaynaklarında gerekse diğer kaynaklarda bu-
günkü varılan anlayışa yakın bir anlatımı/açıklamayı bulmak 
olanaksızdır. Bu, Kur’an’daki bazı ayetlerin daha iyi anlaşıl-
ması için, zamanının gelmesi gerektiğinin bir göstergesidir.

Birçok ayet için, insanların yaptığı açıklamalar; genelde 
Allah tarafından ilgili diğer ayetlerle yapılmış olan açıkla-
malar arasında ilişki kurma, Allah’ın ayetleri olan her türlü 
ilim ve bilimden faydalanarak o ayetleri daha iyi anlama ve 
anlatma çabası olarak değerlendirilmelidir. Bu çaba dinde 
hüküm koyma çabası değildir. Bazı ayetlerin anlamlarının 
günümüzde halen tartışma konusu olması, o ayetlerin anla-
şılmasındaki güçlükten ziyade, Kur’an dışı öğretilerin doğru 
kabul edilerek, o ayetlerin anlamlarını o öğretiler doğrul-
tusuna getirme çabalarından kaynaklanmaktadır. Oysaki 
dinin kaynağını sadece Kur’an olarak görenler arasında farklı 
anlamlar verilebilen ayetlerin sayısı nerede ise yok denecek 
kadar azdır. Bunun nedeni bu inanca sahip olan insanla-
rın Kur’an’dan başka hiçbir öğreticinin etkisinde kalmadan 
Kur’an’ın istediği şekilde ayetlere yaklaşmalarıdır. Din adına 
yapılan tüm açıklamalar “dini anlama çabasına katkı sağla-
mak” amaçlı olmalıdır. Aksi durum dinin aslını değiştirme 
çabası olmaktan öte bir şey ifade etmez.
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Hadisleri dinin kaynağı olarak görenler gerek kabul 
ettikleri hadis kitaplarının, gerekse aynı konudaki hadis 
bilgilerinin farklılık göstermesi nedeni ile onlarca, yüzlerce 
parçaya bölünmüş durumdadırlar. Kur’an dışı öğretiler ve 
bu öğretiler doğrultusunda Kur’an ayetlerine yaklaşılması 
sonucunda yüzlerce ayet gerçek anlamlarından saptırılmış, 
birbirinden çok farklı anlayışlar ve inançlar ortaya çıkmıştır.

Öğretilmiş din inancına sahip bazı insanlar Bakara 151. 
ayetindeki “Hikmet” sözcüğünden yola çıkarak, bunu Pey-
gamberin sünneti olarak algılamış ve açıklamışlardır.

Bu insanlara göre Kur’an’a “vahy-i metluv” yani “tilavet 
olunan, namazda okunan vahiy” denilir. Ama Hz. Muham-
med’e gelen vahiy bununla sınırlı değildir, bunun dışında bir 
de “vahy-i gayr-i metluv” yani “tilavet olunmayan, namazda 
okunmayan vahiy” vardır. Bu vahiy bir çeşit ilhamdır, bu-
nunla kendisine nice bilgiler verilmiş, nice sırlar öğretilmiş-
tir. Hadis-i kudsiler vahyin bu türüne aittir.

Oysaki; “Nahl 89: Biz, o gün, her ümmet için kendi ara-
larından üzerlerine bir tanık getireceğiz. Seni de teslim olanlar 
için yol gösterici, rahmet ve haber verici olarak sana indirdi-
ğimiz kitap ile her şeyin açıklandığına dair bunlara tanıklık 
yapman için getireceğiz.” ayeti ve kitabın daha önceki say-
falarında yer alan benzer ayetlerde Kur’an’ın din adına her 
şeyin ayrıntılı açıkladığı ortadadır.

Bu ayetler ile Hz. Muhammed’e atfedilen rivayetler yo-
luyla Kur’an’ın açıklanabileceğini savunanların inancı ara-
sında bir uyumsuzluk vardır. Bu durumda, öne iki seçenek 
çıkmaktadır:
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1- “Kur’an’da din için her türlü ve yeterli bilgi olduğuna 
iman etmek.”

2- “Kur’an’da din için gerekli her türlü ve yeterli bilgi ol-
madığına, Kur’an’ın tek başına anlaşılamayacağına, Kur’an’ın 
anlaşılabilmesi için başka kaynak/kaynaklara ihtiyaç oldu-
ğuna iman etmek.”

Aşağıdaki ayet konu ile ilgili çok önemli mesajlar içer-
mektedir.

Kalem 36-39: Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? 

Yoksa bir kitabınız var da bu bilgileri oradan mı öğreniyor-

sunuz? İçinde “Beğendiğiniz şeyler sizindir.” yazan bir kitap! 

Yoksa siz her ne hüküm verirseniz öyle olacak diye, Kıyamet 

Günü’ne kadar geçerli verilmiş bir sözümüz mü var?

Kur’an’ın hadisler (rivayetler) yoluyla açıklandığını söy-
lemek, binlerce hükmün din adına İslam dinine girmesine 
neden olmuştur. Bu hükümler için “Zina edenlerin taşlanarak 
öldürülmesi, kadına peçe takma, dinden dönenin öldürül-
mesi, zor kullanarak ibadet yaptırılması” örnekleri verilebilir.

Kur’an ayetlerinde olmayan hükümlerin hadisler dâhil 
her türlü rivayet kullanılarak dinin içine sokulması, akıl-
lardaki dinin İslam dinine mal edilmesine yol açmıştır. 
Rivayetlerde yer alan bilgilerin dinden kabul edilmesi du-
rumunda, inananlarının tuvalete bile giderken birçok kuralı 
yerine getirmesi gerekmektedir ki bu hayatı zorlaştırmaktan 
başka bir işe yaramamaktadır. Daha önceki sayfalarda ve-
rilen ayetlerde (Bakara 67-71) Allah, dini Kendisinin değil in-
sanların zorlaştırdıklarını bir olayı naklederek gözler önüne 
sermektedir.
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Yûsuf 111: “Andolsun ki onların kıssalarında sağlıklı düşünen 

temiz akıl sahipleri için ibretler, alınacak dersler vardır. Bu 

uydurulan bir hadis değildir. Aksine, kendinden öncekilerini 

onaylayan ve (din için gerekli) her şeyi ayrıntılı olarak açıkla-

yan, aynı zamanda inananları için yol gösterici bir rahmettir.”

Kur’an’da, birçok ayette ve yukarıdaki ayet çevirisinde 
yer alan “hadis” kelimesinin pek çok çeviride “söz” olarak 
çevrilmesi, hadisler konu olduğunda ise “hadis” kelimesinin 
olduğu gibi bırakılması görünürde önemsiz bir konu gibi 
görünse de verilmek istenen subliminal (bilinçaltına itilen) 
mesaj görebilenler için açıktır. Gerçekte, “hadis” anlam 
olarak tüm toplum tarafından bilinmektedir ve kullanılması 
da gayet doğaldır. Ancak konu ayet çevirilerine geldiğinde, 
ayette de “hadis” (َحِديًثا) olarak geçtiği ve toplum tarafından 
anlamı gayet iyi bilindiği halde, Kur’an çevirilerde (bilerek 
veya bilmeyerek) farklı bir kelime ile ifade edilmesi; hadi-
sin dindeki yerinin daha sağlıklı olarak bilinmesinin önüne 
geçen etmenlerin başında yer alır.

Gerçekler bu kadar açık iken, bilgiye ulaşmak bu kadar 
kolaylaşmış ve basitleşmişken, gerçeğin önündeki perdelerin 
aralanması hâlen neden bu kadar zor diye düşünüldüğün-
de bu zorluğun en önemli etmeninin dini meslek edinerek 
dinden kazanç (maddi/manevi/siyasi) sağlayanların olduğu 
görülür. Şuarâ suresinde, dinden kazanç sağlayanlar ile ilgili 
beş ayrı ayette aynı sözün yer alması, Allah’ın konuya ne 
kadar önem verdiğinin işaretidir.

Şuarâ

109: “Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim üc-

retim yalnızca âlemlerin Rabb’ine aittir.”
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127: “Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim üc-

retim yalnızca âlemlerin Rabb’ine aittir.”

145: “Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim üc-

retim yalnızca âlemlerin Rabb’ine aittir.”

164: “Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim üc-

retim yalnızca âlemlerin Rabb’ine aittir.”

180: “Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim üc-

retim yalnızca âlemlerin Rabb’ine aittir.”

Hiçbir nebi, Allah’tan gelen dini meslek edinerek din üze-
rinden kazanç sağlamamıştır. Kur’an’ın bildirdiği ve tüm nebi-
lerin ortak özelliği olan bu sünnetin, Müslümanlar tarafından 
uygulanması gerekmektedir. Bu sünneti yerine getirmeleri 
din anlayışlarındaki samimiyetlerini ortaya koyacağı gibi, 
saygınlıklarını ve toplum üzerindeki etkinliklerini de artırır.

İslam, Kur’an yoluyla açıklanmış, tüm detayları belli 
olan bir dindir ve inananlarına (Müminlere) din ile alaka-
lı her şeyi Kur’an’ın içinde aramak düşer. Bunun için O’na 
temiz bir kalple yaklaşan akıla ihtiyaç vardır. Aklı olmayanın 
zaten bir sorumluluğu yoktur.

Şu unutulmamalıdır ki Allah, kulunu Kur’an’dan ne an-
laşılması gerektiğinden çok, akıl başta olmak üzere, tüm elde 
bulundurulan nimetlerle Kur’an’ı en iyi anlama çabasından 
ve anladığından sorumlu tutacaktır. O’nun değerlendirmesi 
insanın değerlendirmesi gibi değildir. O’nun değerlendirme-
si eksiksiz bir adalet ve hak üzerinedir. Bir öğrenci, sınavda 
sorulara verdiği doğru yanıtlar ölçüt alınarak değerlendirilir. 
Bu değerlendirmenin tek ölçütü, soruya verilen yanıtların 
doğruluğudur. Akıl düzeyi yüksek ve zeki bir öğrenci, sınav 
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için kendisine verilen çalışma süresinin tamamının çalışıla-
rak geçirilmesi istendiği halde, bu sürenin çok azını çalışarak 
geçirip tüm soruları doğru yanıtlayabilir ve tam not alabilir. 
Akıl ve zekâ düzeyi daha düşük bir öğrenci ise kendisine veri-
len çalışma süresinin tamamını çalışarak geçirdiği halde tüm 
soruları doğru yanıtlayamayabilir ve sınavda diğer öğrenci-
den düşük bir not alabilir. Bu ölçü insan ölçüsüdür. İnsana 
göre doğrudur ve hak üzeredir. Ama Allah’ın ölçüsü farklıdır. 
Teşbih (benzetme) yaparsak; Allah, ikinci öğrenciye birinci 
öğrenciye verdiğinden daha yüksek not verir; çünkü o kişiler-
den istenen, tüm sorulara doğru yanıt vermeleri değil, sınav 
için verilen sürenin tamamının çalışılarak geçirilmesidir.

Zuhrûf 44: “O senin için de halkın için de bir öğüttür. Siz 

ondan sorulacaksınız.”

Bu ayet, dinin kaynağının sadece Kur’an olduğuna, 
Kur’an dışı tüm kaynakların sadece bilgi kaynağı olduğu-
na, dini anlamada yardımcı olabileceği düşünülse de bunun 
dinden olmadığına, Kur’an’ın açıklamasını yine kendisinin 
yaptığına, insanların sorumlu tutulduğu detayların Kur’an’ın 
bildirdikleri ile sınırlı olduğuna kesin bir kanıttır.

Kur’an’da elçilerin görevleri tanımlanmıştır. Görevi ken-
dilerine iletilen mesajlara uymak ve o mesajları insanlara 
iletmekle sınırlandırılmıştır.

Tevbe 1: (Bu), Allah ve Elçisi’nden kendileriyle antlaşma yapmış 

olduğunuz müşriklere bir ayrılıştır (uyarısıdır)! (Antlaşma yapı-

lan müşriklerden uzak durulsun, onlara dokunulmasın.)

Ayet, “Allah ve Resulu” ifadesinin nasıl anlaşılması ge-
rektiğine çok güzel bir örnek oluşturmaktadır. Ayetteki uya-
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rıyı, Allah ve elçisi ayrı ayrı bildirmediler. Allah, doğrudan 
kendisi müşriklerle bir antlaşma yapmamıştır. Antlaşmayı 
Allah’ın emri ile Hz. Muhammed yapmıştır. Bu ayet, “Allah 
ve Elçisi” tanımlamasının tek şeyi ifade ettiğinin kesin delili 
olan çok sayıdaki ayetlerden sadece bir tanesidir.

Enfâl 13: Böyle! Çünkü onlar, Allah’a ve Resul’üne karşı gel-

diler. Kim Allah’a ve Resul’üne karşı gelirse, bilsin ki Allah’ın 

azabı çok çetindir.

Yukarıdaki ayette görüleceği üzere, elçiye karşı gelmek; 
“Allah’a ve Resul’üne” karşı gelmek olarak tanımlanmakta-
dır. Müşriklerin Resul’e karşı gelmeleri aynı zamanda “Al-
lah’a karşı gelmeleri” demektir. Allah’ın doğrudan kendisi 
ile karşılaşılarak O’na karşı gelinmesi söz konusu değildir. 
Böyle bir şeyin olması da olanaksızdır. Kur’an’daki, Allah’a 
ve Elçi’sine itaat etmenin “Kur’an’daki mesaja itaat etmek” 
anlamında olduğu açıktır. Bu ve benzer ayetlerdeki “Allah 
ve Elçi’si” söyleminin tek şeyi anlatmadığını öne sürenle-
rin, ayette geçen anlatımlara dayanarak müşriklerin Allah 
ve elçisine ayrı ayrı karşı geldiklerini kabul etmeleri gerek-
mektedir.

Verilen iki ayet de göz önüne alındığında, aşağıdaki ayet-
lerde geçen Allah’a ve Resul’e itaat etmenin ne anlama geldiği 
açıkça görülecektir. Hiçbir Müslüman Allah’tan doğrudan 
mesaj alamaz. Bu durumda mesajı getiren Resul’e itaat etmek 
zorundadır. Dolayısıyla Allah’a itaat eder. “Allah ve Resul’e 
itaat etmek” sadece ve sadece Allah’a itaat etmek demektir.

Mâide 92: Ve Allah’a itaat edin ve Resul’e itaat edin. Sakının. 
Eğer bu buyrukları dinlemezseniz, bilin ki resulümüze düşen 
açıkça duyurmaktır.
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Teğabun 12: Allah’a itaat edin, Resul’e itaat edin. Eğer yüz 
çevirirseniz, bilin ki Resul’ümüze düşen yalnızca açıkça tebliğ 
etmektir.

Ra’d 40: İster onlara yaptığımız uyarının bir kısmını sana gös-
terelim, ister senin canını alalım; sana düşen sadece tebliğ 
yapmaktır. Hesap görmek Bize aittir.

Ankebût 18: Eğer yalanlarsanız, şunu bilin ki sizden önceki-
ler de yalanlamışlardı. Resule düşen açıkça çağrı yapmaktan 
başka bir şey değildir.

Nûr 54: De ki: “Allah’a itaat edin. Resul’e itaat edin.” Eğer 
itaat etmezseniz, ona düşen yalnızca görevini yapmaktır. Size 
düşen ise sorumlu tutulduğunuz şeye uymaktır. Eğer ona itaat 
ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Resul’ün üzerinde, mesajı 
açıkça iletmekten başka bir sorumluluk yoktur.

Nahl 35: Şirk koşanlar, “Eğer Allah dileseydi biz onun yanı sıra 
başkasına kul olmazdık. Babalarımız da olmazdı. Ne biz ne de 
babalarımız O’nun haram kıldığından başka hiçbir şeyi haram 
kılmazdık.” dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Bu 
durumda resullerin üzerine düşen, vahyi apaçık bir şekilde 

tebliğden başkası değildir.

Şûrâ 48: Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, Biz seni onların 

üzerine bekçi olarak göndermedik. Senin üzerine düşen yal-

nızca çağrıda bulunmaktır. Biz insana tarafımızdan bir rahmet 

tattırdığımız zaman, insan ona sevinir. Kendi yaptıklarından 

dolayı başına bir kötülük gelse, işte o zaman insan kâfir ke-

silir.

Bu ayetlerden “elçinin görevinin Allah’tan aldığı vahyi 
insanlara bildirmek olduğu, elçiye uymanın da elçinin Al-
lah’tan alarak insanlara ilettiği ayetlere uymak” olduğu gö-
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rülmektedir. Konu “Kur’an’da Resul ve Nebi Kavramları” 
başlığı altında ayrıca ele alınmasına rağmen ilişkili olması 
nedeni ile burada da değinilme gereği duyulmuştur.

Mâide 101-102: Ey iman edenler! Her şeyi sormayın! Açıklan-

dığında sizi zor duruma düşürecek şeyler vardır. Oysaki Kur’an 

indirildiği anda o şeyleri sorarsanız size açıklanır. Allah onlar-

dan vazgeçmiştir (detaylandırmamıştır). Allah Çok Bağışlayı-

cı’dır, Çok Hoş Görülü’dür. Gerçekten, sizden önce de onları 

bir halk sormuştu da sonra onlar inkâr edenler olmuşlardı.

Yukarıdaki ayetlerden, Allah’ın bildirdiklerinin din için 
yeterli olduğu, Allah’ın o şekilde takdir ettiği, bildirilenlerle 
yetinilmesini istediği rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Bazı sorular öne çıkarılarak Kuran’ın yetersiz ve açık 
olmadığını kanıtlamaya çalışmak, boşuna bir çabadır. Bu 
konuda en çok salât (namaz) konusunda sorular öne çı-
karılmaktadır. Salâtın (namazı ifade eden anlamıyla) nasıl 
yerine getirileceği Kur’an’da detaylandırılmamıştır. Kur’an’da 
abdestin tarifi ayrıntılı olarak verildiği halde salâtın detayı 
verilmemiştir; ancak salât, Kur’an’ın indiği dönemde ve daha 
öncesinde toplumlar tarafından biliniyordu , yerine getiri-
liyordu. Bu nedenle Allah, salâtın nasıl yerine getirileceğini 
detaylandırmamıştır. Gerekli görmüş olsa idi, abdesti ayrın-
tılı açıklaması gibi salâtın nasıl/ne şekilde yerine getirilece-
ğinin detayını da açıklardı. Kaldı ki salâtın yerine getirilme 
şekli mütevatir olarak (yaşanarak) nesilden nesile aktarıl-
mıştır. Mütevatir olması “kesin kanıt” özelliği taşımasa da 
içinde Kur’an’a aykırı bir durum olmayan salât (namaz) her 
durumda geçerlidir. (Mütevatir olması onun kesin kanıtı olsa 
idi günümüzde salât her şeyi ile tek biçimde yerine getirilir, 
farklılıklar göstermezdi.) Allah, değişik ayetlerle salât önce-
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sinde abdest alınması, kıbleye yönelinmesi gibi gereklilikleri 
bildirmiştir. Hangi vakitlerde salât edileceği belirlenmiştir. 
Hangi hallerde kısaltılacağı (süresinden kısaltma) açıklan-
mıştır. Bu şartları yerine getirenin namazı Allah katında salât 
olarak değerini bulur. Günümüzde, salâtın yerine getirilme-
sindeki değişik uygulamalar Kur’an ayetleri ile çelişmediği 
durumlarda geçerlidir. Örneğin, kıyamda ellerin bağlanıp 
bağlanmayacağı, bağlanma şekli vb. uygulamalar değişik 
kültürlerde (mezheplerde) farklıdır. Ellerin bağlanıp bağ-
lanmaması, bağlanılacaksa ne şekilde bağlanması gerektiği 
dinden değil, dine aykırılık oluşturmayan kültürdendir. Ha-
disler ve mezhep kültürleri incelendiğinde başından sonuna 
kadar salâtın nasıl yerine getirileceğini anlatan bir anlatımın 
olmadığı görülmektedir; ancak bu konuda dağınık da olsa 
birbirinden çok farklılık gösteren değişik anlatımlar karşı-
mıza çıkar. Bu anlatımların farklı olması ve aralarında çelişki 
barındırması; olaya kültürel değil de din olarak bakılması 
durumunda sorun oluşturur. Bu durum, gerek hadislerin 
gerekse mezheplerin dinin kaynağı olarak ileri sürülmesi-
ni çürütür; çünkü dinde çelişki olmaz. Bazı hadislerde, Hz. 
Muhammed’in aynı vakit için salâtını 2 rekât olarak yerine 
getirdiği anlatılırken, bazı hadislerde 4 rekât olarak yerine 
getirdiği anlatılmaktadır. Bu durumda salâtı, isteyenin 2 
rekât, isteyenin 4 rekât, isteyenin de daha fazla sayıda rekât 
ile yerine getirmesi dini değil kişinin içinde yaşadığı kültürü 
ilgilendiren bir konudur ve dine uygundur. Kur’an’a aykırı 
olmayan her şey dinin sahibi Allah için geçerlidir. Allah, 
Maide 6’da “Ey iman edenler! Salâta durduğunuz zaman, 
yüzlerinizi ve ellerinizi -dirseklerinizle beraber- yıkayın...” 
buyurarak abdesti ayrıntılı olarak tarif ettiği halde bunun 
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dışına çıkılarak her bir yıkamanın sayısının çoğaltılması da 
dinin emri değil, kültürün bir uygulamasıdır. Emirde sayı 
belirtilmediğine göre, birden fazla yıkamak dinden olma-
makla birlikte dine aykırı bir uygulama da değildir.

Burada yine Bakara 67-68-69-70-71. ayetlerinin hatır-
lanması gerekmektedir. Elbette ki bu tespitler günümüzde 
yerine getirilen salâtın şeklini eleştirmek amaçlı değildir. 
Kitap’a uygun olan her türlü kültür, kendisi “din/dinden” 
olmamakla beraber “dine uygun” olarak kabul edilmelidir.

Ahkâf 9: De ki: “İlk resul ben değilim. Bana ve size ne yapı-

lacağını bilmiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilene uyuyo-

rum. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım”

Ahzâb 2: Rabb’inden sana vahyedilen neyse yalnızca ona uy. 

Kuşkusuz, Allah yaptığınız şeylerden haberdardır.

Yukarıdaki ayetler elçilerin izleyeceği tek yolu gösterdiği 
gibi Müslümanların da izlemesi gerekli olan tek yolu göster-
mektedir. Hz. Muhammed gibi, Müslümanların da yalnızca 
gelen vahye uymaları gerektiğinden, yalnızca O’nun resul 
sıfatı ile getirdiğine uymaları şarttır.

Bakara 285: Resul, Rabb’inden kendisine indirilene iman 

etti, mü’minler de. Hepsi; Allah’a, meleklerine, kitaplarına 

ve resullerine iman ettiler: “Biz, O’nun resullerinden hiçbirini 

diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabb’imiz! Bizi 

bağışla, dönüşümüz ancak Sana’dır.” dediler.

Nisâ 152: O kimseler ki Allah’a ve resullerine iman edip, 

resuller arasında hiçbir ayırım yapmazlar. İşte onlara, gele-

cekte ödülleri verilecektir. Kuşkusuz, Allah çok bağışlayıcı’dır, 

rahmeti kesintisizdir.
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Bu ayetler tüm diğer ayetler gibi sadece belirli kişileri 
değil, tüm Müslümanları ilgilendirdiği halde, uygulamada 
Kur’an dışı kaynakların etkisi veya inancı ile ayetlerin em-
rettiğinin tam tersinin yapılması oldukça büyük çelişkidir. 
Oysaki dinde çelişki olmaz. İcinde çelişki olan bir din Al-
lah’ın dini olamaz. Camilerde Resul İsa, Resul Musa veya 
diğer resullerin isimleri yer almaz iken ilk dört halifenin 
isimlerinin yer alması, Resul Muhammed’in doğum günü ve 
haftası kutlanırken, Resul İsa’nın doğum günü ve haftasının 
kutlanmaması bu duruma örnek olarak verilebilir. İsra 55’de 
“Göklerde ve yeryüzünde kimlerin olduğunu Rabb’in daha iyi 
bilir. Andolsun ki Biz nebilerin kimini kiminden (kimi nite-
likleriyle) üstün kıldık. Dâvud’a Zebur’u verdik.” Ayetindeki 
“üstün kıldık” anlatımı bazı nebilerin bazı nebilerden mutlak 
üstünlüğünün değil, nebilere verilen belirli özelliklerin veya 
ayetlerin (mucizelerin) farklı olduğunun anlatımıdır.

Kur’an’a göre elçilerin görevi sadece tebliğdir. Resul/El-
çilerin görevleri, nelere yetkili olup olmadığı, neleri yapa-
bileceği neleri yapamayacağı aşağıdaki ayetlerden ayrıntılı 
olarak anlaşılmaktadır.

Bakara 48: Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeye-

ceği, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden 

bir fidyenin alınmayacağı ve hiç kimseye yardım edilmeye-

ceği günden korunup sakının.

Bakara 123: Hiç kimsenin bir başkasının yerine bir şey öde-

yemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği ve hiç 

kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım 

edilmeyeceği günden korunup sakının.
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Bakara 254: Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimiz-

den infak edin; İçinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve 

hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce. Gerçeği yalan-

layan nankörler, zalimlerin ta kendileridir.

Bakara 255: Allah: O’ndan başka ilah yoktur. O, sürekli diridir, 

koruyup gözetendir. O’nda ne bir dalgınlık olur ne de O’nu 

bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. İzni 

olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunabilecek kimmiş?* 
Onların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi (Geçmiş ve 

geleceklerini, bildiklerini bilmediklerini) bilir. Onlar, O’nun 

ilminden ancak dilediği kadarını (izin verdiği kadarını) kavra-

yabilirler. O’nun egemenliği yeri ve göğü kuşatmıştır. Bunları 

korumak O’na ağır gelmez. O çok yüce ve çok güçlüdür.

Ahkâf 5: Allah’ın yanı sıra, Kıyamet Günü’ne kadar kendisine 

cevap veremeyecek ve edilen dualardan haberleri olmayana 

yönelen kimseden daha sapkın kim olabilir?

Âl-i İmran 185: Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet Günü’n-

de yaptıklarınızın karşılığı, tam olarak verilecektir. Her kim 

Cehennem’den uzaklaştırılıp Cennet’e konursa, kuşkusuz o 

kurtulmuştur. Zaten dünya hayatı, aldatıcı geçimlikten başka 

bir şey değildir.

Yûnus 49: De ki: “Ben, kendime dahi Allah’ın dilediğinden 

başka ne bir yarar sağlama ne de bir zarar verme gücüne 

sahibim. Her ümmetin bir süresi vardır. Süreleri gelince ne bir 

saat öne alınırlar ne de geriye bırakılırlar.

* İzni olmaksızın şefaate bulunabilecek kimmiş” ile burada; şefaat etmek 
için birilerine izin verileceği kastedilmiyor. Bir önceki ayette ve daha 
birçok ayette de açıklandığı gibi toplumun anlayışındaki şekli ile olan 
“şefaat inancı” din dışı olarak ifade edilmiştir.
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Mâide 99: Resule düşen, yalnızca çağrıda bulunmaktır. Açığa 

vurduğunuzu da gizlediğinizi de Allah bilir.

Mâide 92: Ve Allah’a itaat edin ve Resul’e itaat edin. Sakının. 

Eğer bu buyrukları dinlemezseniz, bilin ki resulümüze düşen 

açıkça duyurmaktır.

Nahl 35: Şirk koşanlar, “Eğer Allah dileseydi biz onun yanı sıra 

başkasına kul olmazdık. Babalarımız da olmazdı. Ne biz ne de 

babalarımız O’nun haram kıldığından başka hiçbir şeyi haram 

kılmazdık.” dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Bu 

durumda resullerin üzerine düşen, vahyi apaçık bir şekilde 

tebliğden başkası değildir.

Yûsuf 40: Sizin, O’nun yanı sıra kulluk ettiğiniz şeyler, ancak 

sizin ve atalarınızın uydurup adlandırdığı şeylerdir. Allah, onlara 

hiçbir sultan indirmedi. Hüküm yalnızca Allah’ındır; kendisin-

den başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din 

yalnızca budur; ancak insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Ahkâf 9: De ki: “İlk resul ben değilim. Bana ve size ne yapı-

lacağını bilmiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilene uyuyo-

rum. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım.”

Tevhidin en önemli ilkesi, Allah’ın yasamada (hüküm koy-
makta) ortağı olmadığının kabul edilmesidir. Allah’ın kıldığı 
haramların yanı sıra, Kur’an’da (Maide: 49, Nahl: 35, Yusuf: 40 ve 
diğer birçok ayette) Allah’tan başka yasa koyucu olmadığı bildi-
rilmesine rağmen hadislerde bahsedilen haramlarla ilgili olarak 
“Hz. Muhammed’in de” yasa koyabileceğinin kabul edilmesi, 
bu inançta olanları “tevhid” kavramının sınırları dışına taşır. 

Yûsuf 40: Sizin, O’nun yanı sıra kulluk ettiğiniz şeyler, ancak 

sizin ve atalarınızın uydurup adlandırdığı şeylerdir. Allah, 
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onlara hiçbir sultan (görev emri) indirmedi. Hüküm yalnızca 

Allah’ındır; kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emret-

miştir. Dosdoğru din yalnızca budur; ancak insanların çoğu bu 

gerçeği bilmezler.

Ahzab 36: Allah ve Resul’ü/Elçisi bir konuda karar verdiği 

zaman, hiçbir inanan erkek ve inanan kadın için o konuda 

tercih hakkı yoktur. Kim Allah ve Resul’üne asilik ederse o, 

açık bir sapkınlıkla sapmış olur.

Bu ayetler, daha önce anlatılanlara ek olarak aşağıdaki 
ayetlerle beraber değerlendirildiğinde konunun daha iyi an-
laşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Mâide 49: Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet ve onların 

arzularına uyma! Allah’ın sana indirdiği hükümlerin bir kıs-

mından seni saptırmalarıyla ilgili olarak onlara karşı dikkatli 

ol! (Verdiğin hükümden) yüz çevirirlerse, bil ki Allah ancak 

günahlarının bir kısmı sebebiyle onlara sıkıntı vermek ister. 

İnsanların birçoğu yoldan çıkmışlardır.

Mâide 50: (Yoksa) onlar, (İslam öncesi) Cahiliye hükmünü 

mü arıyorlar! Kesin bir şekilde inanan bir toplum için hüküm 

konusunda Allah’tan daha güzel kim olabilir ki!

Enbiyâ 45: De ki: “Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” Ne 

var ki sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar.

Yukarıda yer alan ayetler Hz. Muhammed’in asla hüküm 
koyamayacağının en net delillerindendir. Allah, Maide 49’da 
Hz. Muhammed’e hitaben: “Allah’ın indirdiği ile bir de ken-
dinin koyacağı hükümlerle hükmet.” değil, “Allah’ın indir-
diği ile hükmet.” demektedir.
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Çıkan sonucu özetlemek gerekirse; Hz. Muhammed’in 
Resul/Elçi sıfatı ile söylediği her söz Allah sözüdür, Kur’an 
sözüdür, Vahiydir, tartışmaya kapalıdır. O’nun Resul/Elçi 
olarak söyledikleri dışında her söz kendindendir, insan olma 
özelliğindendir, içinde hatalı veya yanlış söz barındırabilir, 
tartışmaya açıktır. 

Hz. Muhammed’in de yasa/haram/helal koyma yetki-
sinin olduğunu ileri sürenler, Tevbe 29 (Kendilerine Kitap 
verilenlerden, Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanmayan; Allah’ın 
ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve Hak Din’i, 
din edinmeyen kimselerle, üstünlüğünüzü kabul ettirinceye, 
kendi elleriyle size belli bir cizye verinceye kadar savaşın.), 
Ahzab 36 (Allah ve Resul’ü bir konuda karar verdiği zaman, 
hiçbir inanan erkek ve inanan kadın için o konuda tercih 
hakkı yoktur. Kim Allah ve Resul’üne asilik ederse o, açık bir 
sapkınlıkla sapmış olur.) ve A’raf 157 (Onlar ki yanlarındaki 
Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları ummi nebi rasule, tabi olur-
lar. O ki onlara ma’ruf (iyi, yararlı) olanı buyurur ve onları 
münker (kötü, zararlı) olandan alıkoyar; temiz şeyleri helal, 
pis şeyleri haram kılar; zahmet ve sıkıntı veren şeyleri on-
lardan kaldırır; onlardan bağları çözer; ona iman edenler, 
ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen 
nura tabi olanlar işte kurtuluşa erenler bunlardır.) ayetlerini 
kanıt olarak öne sürmekte ve “Peygamberin haram kılması, 
Allah’ın haram kılması gibidir.” (Tirmizî İlm 2660) vb. hadisleri 
de bu ayetlere dayanak yapmaktadırlar. Dayanak yaptıkları 
ayetleri ve hadisleri daha önce verilen ayetlerle beraber de-
ğerlendirebilselerdi bu sonuca varamazlardı.
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Resul’e itaatin Allah’ın mesajlarına itaat olduğunu ayetler 
ışığında daha önce belirtmiştik. Resul ve Nebi kavramlarının 
“Peygamber” kavramı içinde sunulması, bu karmaşanın sür-
mesine neden olmakta ve gerçeğin olduğu gibi bilinmesine 
engel oluşturmaktadır. Kur’an’da “Peygamber” kelimesi hiç 
geçmemesine, “Nebi” ve “Resul” kelimeleri yüzlerce defa 
geçmesine rağmen, ısrarla “Peygamber” kelimesini kullan-
mak; Kur’an kelimesi olan “Resul” ve “Nebi” kelimelerinin 
özelliklerinin (anlam farklılıklarının) bilinmemesine, dola-
yısıyla Hz. Muhammed’in resullük (Kur’an) dışındaki söy-
ledikleri ve yaptıklarının “din” olarak algılanmasına zemin 
hazırlamaktadır.

İlahi din anlayışının Kur’an dışı etkilerle değişmesi so-
nucunda, İlahi dinde olmayan haram ve helaller de İlahi 
dindenmiş gibi topluma sunulmuş ve büyük çoğunluk ta-
rafından kabul görmüştür.

Örnek vermek gerekirse; Hanefi mezhebine göre fil, 
köpek, kedi, kunduz, vaşak, tilki, gelincik gibi yırtıcı hayvan-
lar haramdır. Şafii mezhebinde tilki, sırtlan, samur, sincap ve 
gelincik helaldır. Hanefi mezhebine göre; balık suretinde ol-
mayan ahtapot, kalamar, mürekkep balığı, denizatı, yengeç, 
midye, istiridye, ıstakoz, kerevit, karides, deniz salyangozu gibi 
deniz hayvanları haramdır. Hanefi mezhebi dışındaki diğer üç 
sünni mezhepte, deniz ürünlerinin hepsi helaldır. Tüm deniz 
ürünleri üç mezhepte tümüyle helal olurken, Hanefi mezhe-
binde bazıları haram olabiliyor ise din kaynaklarının da ayrı 
olması gerekmektedir. Oysaki Kur’an’da eti helal veya haram 
olan hayvanlar için kesin hükümler vardır ve bu hükümler 
aynı içerikteki üç ayrı ayette (Maide 3, Nahl 115, En’am 145) yer 
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almaktadır. Ayrıca Allah’tan başka hiçbir kimsenin haram ve 
helal belirleyemeyeceğine dair çok sayıda ayet vardır.

Mâide 3: Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anıla-

rak kesilen ve boğularak ölmüş, vurularak ölmüş, yüksekten 

düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş; yırtıcı hayvan tarafın-

dan yenmiş -canı çıkmadan kesilmiş olanlar hariç- ve putlar 

adına kesilenler haram kılındı. Fal okları ile kısmet aramanız 

size haram kılındı. Bunlar fısktır (günaha sapma, sınır dışına 

çıkma). Artık, kâfirler, dininize bir şey yapmaktan umutları-

nı kesmişlerdir. Öyleyse, onlara huşu duymayın. Bana huşu 

duyun. Bugün, sizin için dininizi kemale erdirdim, ikmal ettim 

ve sizin üzerinize nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak 

İslam’ı seçtim/beğendim. Kim açlıktan dolayı mecbur kalır-

sa, istekli olmaksızın bunlardan yiyebilir. Kuşkusuz Allah, çok 

bağışlayıcıdır, rahmeti kesintisizdir.

Nahl 115: Allah, size sadece ölmüş hayvan etini, kanı, domuz 

etini ve Allah’tan başkası adına kesilenleri haram kıldı; ancak 

kim mecbur kalırsa haddi aşmadığı ve hakkı çiğnemediği 

takdirde, bilsin ki doğrusu Allah, çok bağışlayıcıdır, rahmeti 

kesintisizdir.

En’âm 145: De ki: “Bana vahyolunanda; leş, akıtılmış kan, pis 

olan domuz eti veya bir sapkınlık olarak Allah’tan başkası 

adına kesilmiş olanlar hariç, yiyecek kimse için haram kılın-

mış bir şey bulamıyorum. Kim mecbur kalırsa haddi aşmadan, 

zaruri ihtiyacı kadar bunlardan yiyebilir. Kuşkusuz Rabb’in çok 

bağışlayıcıdır, rahmeti kesintisizdir.

Nahl 116: Kendi yalanlarınızı, Allah’a dayandırarak, dilinize 

geldiği gibi yalan yanlış, “Şu helaldır, şu haramdır.” demeyin. 

Uydurduğu yalanı Allah’a dayandıranlar, kurtuluşa eremezler.
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Hacc 30: İşte böyle. Kim Rabb’inin yasaklarına uymada 

gerekli özeni gösterirse, bu onun için daha hayırlıdır. Size 

okunanlar hariç, diğer hayvanlar helal kılındı. Artık putların 

pisliğinden kaçının. Yalan sözden kaçının.

En’âm 119: Size ne oluyor ki üzerine Allah’ın adı anılmış olanlar-

dan yemiyorsunuz? Oysaki O, mecbur yemek zorunda kaldıkları-

nız dışında, haram kıldığı şeyleri size ayrıntılı olarak açıklamıştır. 

Doğrusu birçokları bir bilgiye dayanmaksızın hevasına uyarak 

saptırıyorlar. Kuşkusuz Rabb’in haddi aşanları en iyi bilendir.

Müslüman olduğunu öne süren bir kişinin, Allah tara-
fından ayetlerle verilen hükümleri kabul etmesi gerekmek-
tedir. Bunun dışında iki seçenek daha vardır. Bunlardan 
birincisi; ayetlerin hükmünün hadis veya değişik âlimlerin 
hükümleri ile kaldırıldığını, ikincisi ise; ayetlerin reddedile-
meyeceğini ama onun ne demek istediğinin sıradan insanlar 
tarafından anlaşılamayacağını, bu nedenle hadis veya deği-
şik âlimlerin hükümlerinin geçerli olduğunu kabul etmektir. 
Her iki durum da Allah’ın dinine aykırıdır.

Yukarıda anlatılanlar, kendine göre hüküm koyan mez-
heplerin de dinde kaynak olamayacaklarını ortaya koymak-
tadır.

Bu nedenle insanların şu veya bu mezhebe tabi olmaları, 
her ne kadar kendilerine yakın hissettikleri bazı mezhepleri 
hariç tutsalar da, diğer mezheplere tâbi olanları dinsizlikle 
suçlamaları kendi içinde çelişki oluşturmaktadır. Bir mezhe-
bin hükümleri içinde Kur’an’a aykırı tek hüküm bulunması 
ile çok hüküm bulunması arasında Allah nezdinde hiçbir 
fark yoktur; çünkü her iki durumda da Allah’ın “tamamla-
dım” dediği dine dışarıdan müdahale vardır.
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Mezhepler; zamanında toplumca âlim kabul edilen bazı 
kişiler tarafından Kur’an’ın yanında din adına kabul edilen 
rivayetlerin yorumunun yapılması, bu yorumların o zaman-
da yaşayanlar ve sonradan gelenler tarafından kabul edil-
mesi sonucu doğmuştur. Oysaki mezhep kurucusu olarak 
bilinen kişiler, ortaya mezhep kurma adına çıkmamışlardır.

Herhangi bir mezhebin etkin olduğu toplumlarda, Müs-
lüman bir kişinin o mezhebin Kur’an’a açıkça aykırı olmayan 
bir hükmünü kabul etmesi, eyleme dönüştürmesi o kişinin 
dinini değiştirmez. Ancak, Kur’an’a açıkça aykırı olan bir 
hükmü kabul etmesi, eyleme dönüştürmesi o kişiyi mensubu 
olduğu İslam dininden koparır.

Mezheplerin tüm öğretileri veya bilgileri dine aykırı 
değildir. Bilgi kaynağı olarak tarihte ve kültürde yeri vardır. 
Tarihteki yeri değiştirilemez; ancak barındırdıkları Kur’an’a 
aykırı hüküm ve bilgiler dışlanarak kültürdeki yeri farklılaş-
tırılabilir. Bunun tam (eksiksiz) gerçekleşmesi durumunda 
ortada bugünkü mezheplerin yanlışları ile hiçbir bağı olma-
yan tek bir mezhep oluşur ki; O da dinin kendisidir.



Din ve Kaynağı

Din için; “Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal var-
lıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal 

bir kurum, diyanet.”, “İnançları kurallar, kurumlar, töreler ve 
semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen.” gibi değişik 
tanımlamalar yapılsa da kısaca “yaşam biçimi” olarak tanım-
lanması bazı kesimler tarafından daha doğru, daha kapsayıcı 
olarak kabul görmektedir. Genelde ise “belirli ibadet şekilleri 
ile sınırlı” bir olgu olarak algılanmaktadır. Yazının ortaya 
çıkışı yaklaşık 6.000 yıl öncedir, ancak; arkeolojik çalışmalar 
çok daha eskilerden beri dinin var olduğunu ve dinsiz bir 
dönemin yaşanmadığını ortaya çıkarmıştır. Kişi düzeyin-
de din inancı olmayanlar olsa da din ile ilgili bir yapı her 
dönemde varlığını sürdürmüştür. Toplumun din anlayışı 
sadece manevi boyutta ve sosyal ilişkilerde değil, medeni-
yetlerin şekillenmesinde de en büyük etken olmuştur. 

Din tanımları, anlatılmak istenene bağlı olarak farklılık 
gösterir. İşlevsel tanımlama; dinin fertlere ve topluma sağla-
dığı kabul edilen yararları yönünden, özsel tanımlama; dinin 
içeriği ve özü yönünden ne olduğunu anlatan bir tanımla-
madır. İşlevsel tanımlar; dini, insan ve toplum üzerindeki 
sosyal ve psikolojik etkilerine göre tanımlarken, özsel ta-
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nımlar; kutsal, ilahi, tabiatüstü gibi özü ve içeriği açısından 
dini tanımlar.

Modern anlayış tüm dinleri her ne kadar “İlahi” olarak 
tanımlamaya çalışsa ve inanan ile inandığı arasına hapset-
mek istese de, “yaşam biçimi” olarak tanımlama göz önüne 
alındığında gerçeğin o şekilde olmadığı anlaşılır.

Bir dinin ilahi olabilmesi, ölçütlerinin de ilahi olmasını 
gerektirir. İlahi ölçütlerin askıya alınarak, yerine beşerî öl-
çütlerin yerleştirildiği dinlerin “ilahi” olmasından söz edi-
lemez. Modern anlayış, gerçeğin böyle olduğunu bilmesine 
rağmen kendi hedef ve çıkarlarının uğruna o gerçeğin kâfiri 
(örteni) olmayı tercih etmektedir. Dinin “uygarlık ve özgür-
lük” önündeki en büyük engel olarak lanse edilebilmesi için 
ilahi olan dine beşer ölçütlerinin katıldığı dinler “ilahi din” 
olarak topluma sunulmaktadır. Sunulan bu dinin içindeki 
beşer kaynaklı ve gerçekten “uygarlık ve özgürlük” önünde 
engel oluşturan ögelerin ilahi olduğu öğretisiyle gerçek ilahi 
din karalanarak, hayata müdahalesi engellenmek istenmek-
tedir.

Dinler, “ilahi din, şirk dini ve beşerî din” olarak üç ayrı 
grup olarak sınıflanabilir. Her ne kadar şirk dini, beşerî din 
grubunda tanımlanıyor olsa da aralarındaki farkın daha 
iyi anlaşılabilmesi için ayrı grupta ele alınmasında sakınca 
yoktur. Her bir dinin tanımı değişik anlatımlarla yapılabilir.

Özetlemek gerekirse ilahi din; kaynağını İlah’tan (Allah) 
alan, şirk dini; ilahi kaynağın yanında beşerî kaynağı da 
olan, beşerî din; kaynağını sadece beşerden (insandan) alan 
din olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre ilahi din saftır. 
Kaynağının ve o kaynağın kendi içinde tek olması onun 
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gerçek anlamda saf olmasını sağlar. Bu nedenle her yönü 
ile tutarlıdır. Beşerî din; kaynağının tek, yani beşer olması 
nedeni ile her ne kadar saf olarak algılanmaya uygun olsa 
da kaynağı kendi içinde tek olmadığından gerçekte saf de-
ğildir. Çok sayıda çeşidi olması kaçınılmazdır. Bu nedenle 
kendi içinde tutarsızlıklar barındırır. Şirk dini; kaynağının 
tek olmaması ve kaynaklarından en az birinin kendi içinde 
de tek olmaması nedeniyle saf değildir. Tutarlı olması bekle-
nemez. Saflık ve tutarlılık açısından beşerî dinden çok daha 
geridedir. Karışım oranı, karışım niteliği vb. etkenler değiş-
kenlik göstereceğinden birbirinden farklı binlerce çeşidinin 
olması kaçınılmazdır. İlahi dinin “saflık” özelliği nedeni ile 
inananları arasında birlik sağlamak kolay iken, beşerî ve şirk 
dininde birlik sağlamak olanaksızdır.

Yukarıdaki anlatımların günümüzdeki uygulamalarına 
bakıldığında, ilahi din olan İslam’ın hüküm sürdüğü (!) yer-
lerde, inananları arasında birlik sağlamanın diğer dinlerin 
hüküm sürdüğü yerlerden çok daha zor olduğu ileri sürüle-
rek, gerçeği ifade etmediği söylenebilir. Bu söylem doğrudur, 
ancak “İslam’ın hüküm sürdüğü yerlerde” ifadesi yanlıştır 
ve gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda yeryüzünde coğrafi 
anlamda İslam’ın hüküm sürdüğü bir yer yoktur. İnancının 
“İslam” olduğunu öne süren insanların büyük çoğunluğunun 
inançlarında; gerek farkında olarak, gerek farkında olmaya-
rak Kur’an’a ek din kaynakları yer almaktadır. Bu inançların 
hüküm sürdüğü yerlerin “İslam’ın hüküm sürdüğü yerler” 
olarak adlandırılması sadece bir aldatmacadır.

Dinin tanımı geniş anlamdaki “yaşam biçimi” tanımı 
değil de bir yaratıcının olduğu kabulünü içeren tanımı/
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tanımları dikkate alındığında, o dinin temel kurallarının 
değişmez olması gerekmektedir. Bu gereklilik, gerçek dinin 
sadece “İlahi din” olduğunun kanıtlarından biridir. 

Bir dinin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğuna, hangi 
dinin kabul edilmesi gerektiğine karar verici bireyin kendisi 
olmalıdır. Bunun için de öğretilmişlikten bilmeye geçmek 
gerekmektedir. Öğretilmişlik içinde kalanların karar verme-
si beklenemez. Onların yerine öğretenler karar vermişlerdir. 
Birey ya içinde doğup büyüdüğü, yaşadığı toplumun öğre-
tilerini “din” olarak benimser, kabul eder ya da araştırarak, 
sorgulayarak doğru bulduğu dine yönelir. Ancak bunu ya-
pabilmenin yolu toplumun kültürel esiri olmak yerine kendi 
özgürlüğünü tercih edebilmek ve akletmekten geçer.

Kur’an gerçek dini aşağıdaki ve benzer ayetlerle bize 
tanıtmaktadır.

Beyyine 5: (Oysa) dini yalnız O’na özgü kılarak, hanîfler (Al-

lah’ı birleyenler) olarak Allah’a kulluk etmekten, salâtı ikame 

etmekten (Allah’a yönelmekten) ve zekâtı vermekten başka 

bir şeyle emrolunmadılar. İşte doğru din budur. 

Rûm 30: Sen hanîf (Allah’ı birleyen) olarak yüzünü dine, Al-

lah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir! Allah’ın yarat-

masında değişme yoktur. İşte doğru din budur fakat insanların 

çoğu (bu gerçeği) bilmezler.

Yûsuf 40: (Allah’ın) peşi sıra taptıklarınız, haklarında Allah’ın 

hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden 

başka bir şey değildir. Hüküm yalnızca Allah’a aittir. O, size 

kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte 

doğru din budur fakat insanların çoğu (bu gerçeği) bilmezler.
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Kur’an, şirk dini içinde olanları aşağıda örnekleri verilen 
ayetlerle uyarır.

Nahl 86: Şirk koşanlar, şirk koştuklarını gördüklerinde: “Rab-

b’imiz! İşte bunlar, Senin yanı sıra istekte bulunduğumuz, ya-

kardığımız ortaklarımız.” diyecekler. Şirk koşulanlar da: “Siz, 

kesinlikle yalan söyleyenlersiniz.” diyerek, onları yalanlarlar.

Yûnus 28: O gün, onların hepsini toplarız. Sonra şirk koşanla-

ra, “Siz ve şirk koştuklarınız, olduğunuz yerde durun.” diye-

ceğiz. Artık onları birbirinden ayıracağız. Şirk koşulanlar şöyle 

diyecekler: “Siz, bize kulluk etmiyordunuz.”

Lokmân 13: Vaktiyle Lokman oğluna öğüt vererek: “Ey yavru-

cuğum! Allah’a şirk koşma, kuşkusuz şirk koşmak çok büyük 

bir zulümdür” demişti.

Nisâ 48: Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. 

Bunun dışında uygun gördüğünü (bağışlanmayı hak eden 

işler yapanı) bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa, büyük bir 

günahla iftirada bulunmuş olur.

Nisâ 116: Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun 

dışında, dilediğini (uygun gördüğünü) bağışlar. Kim Allah’a 

şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

Rûm 40: O Allah ki sizi yaratan, sonra sizi yaşatan, sonra sizi 

öldüren, sonra sizi diriltendir. Ortak koştuklarınızdan bunları 

yapacak olan var mı? Allah, onların şirk koştuklarından mü-

nezzehtir, yüceler yücesidir.

Âl-i İmran 64: De ki: “Ey Kitap Ehli! Gelin aramızda ortak olan 

bir kelimede anlaşalım: Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk et-

meyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ın yanı 
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sıra kimimiz kimimizi Rabb’ler edinmeyelim.” Eğer yüz çevi-

rirlerse deyin ki: “Tanık olun, biz gerçek Müslüman olanlarız.”

Fâtır 40: De ki: “Allah’ın yanı sıra kulluk ettiğiniz, ortak koş-

tuklarınıza hiç baktınız mı? Gösterin bana, yeryüzünde neyi 

yaratmışlar? Ya da onlar için göklerde bir ortaklık mı var? Ya 

da onlara bir kitap verdik de onlar, ondan bir beyyine (kanıt 

içeren belge) üzerinde midirler? Hayır, hayır! Zalimlerin birbir-

lerine verdikleri sözler, aldatmacadan başka bir şey değildir.

Kur’an’ın söylediklerine bakıldığında, Fâtiha suresinden 
hemen sonra gelen Bakara suresinin ilk ayetlerinde yuka-
rıda ifade edilen sınıflamayı, kendine özgü kelime/terim/
kavramlarla net olarak sınıfladığı ve temel özelliklerini say-
dığı görülmektedir. Bu ayetlerde aşağıdaki Türkçe çeviri esas 
alındığında, ilahi din inancında olanları “muttakiler”, beşer 
dini mensuplarını “gerçeği yalanlayanlar”, şirk dini mensup-
larını ise “inanmadıkları halde…” ifadeleri tanımlamaktadır. 
Türkçe çevirideki bu ifadeler, gerçekte “Müminler”, “Kâfir-
ler” ve “Münafıkları” temsil etmektedir.

Müminleri Bakara suresinin 2., 3., 4. ve 5. ayetleri, Kâ-
firleri 6., ve 7. ayetleri, Müşrikleri ise 8., 9., 10.,11., 12., 13., 
14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ayetleri tanımlamakta ve özel-
liklerini anlatmaktadır.

2: 2. Bu Kitap, mutlak gerçeğin ta kendisidir. O, muttakiler 

için hidâyettir.

2: 3. Onlar; gayba inanırlar, salâtı ikame ederler (Allah’a yö-

nelirler) ve verdiğimiz rızıktan infak ederler.

2: 4. Onlar, sana indirilene ve senden önce indirilmiş olanlara 

inanırlar. Ve onlar, ahirete de kesin olarak inanırlar.
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2: 5. Onlar, Rabb’lerinden bir hidayet üzerindedirler. Kurtuluşa 

erenler onlardır

2: 6. Şu bir gerçektir ki: Gerçeği yalanlayan nankörleri uyarsan 

da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

2: 7. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. 

Onların gözlerinde perde vardır. Onları büyük bir azap bek-

lemektedir.

2: 8. Kimi insanlar, inanmadıkları halde, Allah’a ve Ahiret 

Günü’ne inandıklarını söylerler.

2: 9. Onlar, Allah’ı ve inananları aldatmaya çalışıyorlar. Oysa 

sadece kendilerini aldatıyorlar da bunun bilincinde değiller.

2: 10. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da bu hasta-

lıklarını arttırmıştır. Bu yalancılıklarından dolayı onlara can 

yakıcı bir azap vardır.

2: 11. Onlara, “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” Denildi-

ğinde “Biz ancak düzelticileriz.” derler.

2: 12. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat 

bunun bilincinde değiller.

2: 13. Ne zaman onlara, “İnanan kimseler gibi inanın.” dense, 

“Biz, hiç aklı ermeyenler gibi inanır mıyız?” derler. İyi bilin ki 

asıl aklı ermeyenler onlardır; fakat bunun ayırdında değiller.

2: 14. İman edenlerle karşılaştıkları zaman: “İnandık.” derler. 

Şeytanları (Yandaşları, yol arkadaşları) ile baş başa kaldıkları 

zaman, “Biz, sizinle beraberiz; onlarla, sadece alay ediyoruz.” 

derler.

2: 15. Allah da onlarla alay eder. Azgınlıkları içinde bocalayıp 

durmalarına zaman tanır.
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2: 16. Onlar, hidayete (Doğru yolda olmaya) karşılık sapkınlığı 

satın almışlardır. Bu ticaretlerinde bir kazanç yoktur. Ve doğru 

yolu bulamamışlardır.

2: 17. Onların durumu karanlıkta ateş yakan kimselerin 

durumu gibidir. Ateş, etraflarını aydınlatır aydınlatmaz, Allah 

onların ışığını yok eder ve onları karanlıklar içinde görmez 

halde bırakır.

2: 18. Sağır, dilsiz ve kördürler. Artık, doğru yola dönmezler.

2: 19. Ya da onların durumu; içinde karanlıklar, gök gürültüsü 

ve şimşekler bulunan, sağanak bir yağmurda; ölüm korkusuy-

la, yıldırım sesinden kulaklarını parmaklarıyla tıkayan kim-

selerin durumuna benzer. Oysaki Allah, gerçeği yalanlayan 

nankörleri, her yönden kuşatmıştır.

2: 20. Şimşek, neredeyse görmelerini yok ediverecekti. 

Şimşek, aydınlık verince ışığında yürürler; üzerlerine karan-

lık çökünce de oldukları yerde kalakalırlar. Allah dileseydi 

onların işitme ve görme yeteneklerini tamamen yok ederdi. 

Kuşkusuz, Allah’ın gücü her şeye yeter.

Yukarıdaki ayetlerin büyük çoğunluğunun münafıklara 
ayrılması ayrı bir önem taşımaktadır. Münafıkların (iki yüz-
lülerin) kâfir (gerçeği bildiği halde örten) kişilerden çok daha 
aşağıda bir konumda olduğunun kanıtlarıdır.



Kur’an ve İslam

Kur’an ve İslam kelimelerinin arada “ve” bağlacı ile be-
raber kullanılması her iki kelimenin toplumdaki kar-

şılıklarının/anlamlarının birbirinden farklı olduğu gerçe-
ğini vurgulamak içindir. Toplum genelde İslam’ı, Kur’an ve 
Kur’an dışı bazı kaynakların oluşturduğu düşüncesindedir. 
Oysaki gerçek; Kur’an’ın “İslam” olduğu, İslam’ın da “Kur’an” 
olduğu anlayışıdır. Kur’an’da sıkça geçen “ayrı anlam taşı-
mayan” kelimelerin arasında yer alan “ve” bağlacının farklı 
algılanması sık karşılaştığımız bir durumdur. “Allah ve Re-
sul’ü/Elçi’si” deyiminde olduğu gibi “Kur’an ve İslam” başlığı 
da bu açıdan bakıldığında yadırganması gereken bir başlık 
olarak değerlendirilmemelidir.

Kur’an, dinin tek kaynağı olduğunu ayetlerle doğrudan 
veya dolaylı olarak açıklamaktadır. Buna rağmen dininin 
“İslam” olduğunu söyleyen ve bunda samimi olan çoğu 
insan, ilgili Kur’an ayetlerinden ya habersizdir ya da özel 
kıyafetleriyle “dinde söz sahibi” kişi olarak algılanan kişile-
rin aktardığı gerçek dışı din bilgilerinin etkisinde kalarak, 
ayetlerin üzerini örtmektedir.

Kur’an’daki din tanımına ve Kur’an dininin ana özellik-
lerinden birkaçına farklı bir açıdan değinmek, İslam dininin 
daha iyi anlaşılması açısından oldukça yararlı olacaktır. 
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Din kelimesi, Kuran’da “inanç sistemi” anlamının yanı 
sıra “borç, hesap günü, hesaplaşma, yasa, fıtrat” gibi deği-
şik anlamlarda geçmektedir. Kur’an “din” kelimesini sadece 
Allah’ın insanlara gönderdiği inanç sistemi için değil, aynı 
zamanda toplumların yaşam biçimi ve inanç sistemi için de 
kullanır.

Yûsuf 40: Sizin, O’nun yanı sıra kulluk ettiğiniz şeyler, ancak 

sizin ve atalarınızın uydurup adlandırdığı şeylerdir. Allah, 

onlara hiçbir sultan (yetki) indirmedi. Hüküm yalnızca Al-

lah’ındır; kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emret-

miştir. Dosdoğru din yalnızca budur; ancak insanların çoğu 

bu gerçeği bilmezler.

Yûsuf 76: Bunun üzerine, kardeşinin yükünden önce diğerle-

rinin yükünü aramaya başladı. Sonra su kabını öz kardeşinin 

yükünden bulup çıkardı. İşte Yusuf için böyle bir tedbir aldık. 

Allah, böyle dilemeseydi hükümdarın dinine (Yasasına) göre 

kardeşini alıkoyamayacaktı. Dilediğimizi derecelerle yüksel-

tiriz. Her bilenin üstünde bir bilen vardır.

Bu ve benzer birçok ayette Kur’an’ın; müşriklerin ve diğer 
toplumların inanç sistemlerini, yaşam biçimlerini de “din” 
olarak tanımladığı görülür. Bu açıdan bakıldığında bir insan 
veya bir toplum yaşantısını neye göre düzenliyor, anlayışını 
ne belirliyorsa, dini odur. Bu durumda bir Müslümanın da 
yaşantısını, anlayışını vahye göre belirlemesi gerekmektedir.

Kur’an’ın “din” tanımından “Yeryüzünde dinsiz insan 
yoktur.” sonucu çıkmaktadır. Çünkü yaşantısını bazı değerler 
ve ilkeler üzerinden oluşturmayan hiçbir toplumdan, hiçbir 
insandan söz edilemez. Bu durumda kapitalizm, komünizm 
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ya da ateizm ve deizm için de Kur’an’a göre “din” dememiz 
gerekmektedir. Ateistlerin ilahi dini kabul etmedikleri için 
“dinsiz” olarak tanımlaması, onların da İlahi dini kabul 
edenleri kendi açılarından “dinsiz” olarak tanımlamasını 
gerektirir. İlahi dine inananların “Allah” kavramı üzerinden 
oluşturduğu değerleri, yaşam tarzları olduğu gibi; Ateistle-
rin de “madde, tesadüf, çoklu evren” üzerinden oluşturduğu 
değerleri, yaşam tarzları vardır. Bu açıdan bakıldığında “din” 
için “Kişisel ve toplumsal düzenlemede temel alınan değerler 
bütünüdür.” tanımı da yapılabilir.

Bu tanımlamalardan yola çıkıldığında, yaşamını düzen-
lemede Kur’an’ı temel almayan bir kimsenin kendisini “Müs-
lüman” olarak tanımlaması Kur’an’a göre karşılığı olmayan 
bir tanımlamadır.

Allah, dinin tek kaynağı olan Kur’an’ı temel alarak, onun 
içeriğine uygun olması şartı ile “yaşanılan hayatı düzenleme” 
konusunda bütün sorumluluğu ve yetkiyi insana bırakmıştır. 
Gerek sosyal, gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek bilimsel 
olsun, tüm düzenleme ve yönetim insanın sorumluluğunda-
dır. Bu sorumluluğun gereği olarak yönetim biçimi, hukuk 
sistemi, ekonomik sistem ve diğer sistemler için nasıl düzen-
lemelerin yapılması gerektiğinin temel kaynağı, (inananla-
rı için) Kur’an olmak zorundadır. Kur’an değerlerinin esas 
alındığı her türlü sistem Müminler tarafından kurulabilir, 
geliştirilebilir, değiştirilebilir.

Kur’an’a göre ilahi din, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e 
kadar tüm nebilere gönderilen “İslam”dır. İndiği dönemler-
deki nebilerin ve o toplumların isimleri üzerinden isimlen-
dirilmiş olmaları farklı olduklarını göstermez. Özelliği ve 
içeriği itibariyle aynı olup tamamının ortak ismi “İslam”dır. 
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Diğer dinlerin tümü ya İslam dininin değiştirilmesi/tahrip 
edilmesi ile oluşan ya da insanların kendilerinin oluştur-
dukları dinlerdir.

İslam’ın belirleyici ana özelliği “Tevhit dini” olmasıdır 
ve tamamıyla yalnızca Kur’an’a dayanmasıdır. Kur’an’da bu 
konuyu işleyen ayetlerden birkaçını şu şekilde sıralamak 
mümkündür.

Âl-i İmran 19: Kuşkusuz, Allah katında din, İslam’dır. Kitap 

verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra ihtirasları nede-

niyle ihtilafa düştüler. Kim, Allah’ın ayetlerini inkâr ederse 

bilsin ki kuşkusuz Allah, Hesabı Çabuk Gören’dir.

Âl-i İmran 85: Kim İslam’dan başka bir din seçerse, bilsin ki 

o din ondan asla kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana 

uğrayacaktır.

En’âm 159: Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var 

ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a 

kalmıştır. Sonra O, onlara yaptıklarını bildirecektir.

Rûm 30: Sen hanîf (Allah’ı birleyen) olarak yüzünü dine yani 

Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir! Allah’ın ya-

ratmasında değişme yoktur. İşte doğru din budur; fakat in-

sanların çoğu (bu gerçeği) bilmezler.

En’âm 161: De ki: “Rabb’im, beni dosdoğru bir yola iletti: Dimdik 

ayakta duran bir dine, Hanif (Şirk koşmaksızın Allah’a yönel-

miş) olan İbrahim’in inanç sistemine. O müşriklerden değildi.”

Dinin kaynakları olarak Kur’an’ın yanına başka kaynak-
ların da ilave edilmesi demek; Kur’an’la yetinilmeyip onun 
yanı sıra hadis olarak adlandırılan rivayetler ile icmâ, kıyas, 
fıkıh ve özellikle din adına kutsanmış insanların sözlerinin 
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de dinden sayılması demektir. Her biri Kur’an’a göre doğru 
bilgiler içerse bile sadece bilgi kaynaklarıdır. Kur’an’a göre 
dinin tek kaynağı Kur’an’dır ve ayetlerle bu açıklanmıştır. 

Dinin Allah’a özgü kılınması, vahye iman edilmesi Al-
lah’ın “işte İslam” diye tanımladığı İslam dinine mensup olun-
masının ana şartıdır. Dinin Allah’a özgü kılınması, hiçbir şe-
kilde “aracı” kabul edilmemesini gerektirir. Araya bir aracı 
girdiği zaman din, o aracı üzerinden gerçekleşen bir inanca 
dönüşür ve Allah’a özgü kılınmış bir din olmaktan çıkar.

Bazı kimse ve inanç sahipleri tarafından bu gerçeklik 
saptırılarak; Hz. Muhammed’in de aracı olduğu, bu durum-
da onun da aradan çıkması gerektiği, bu düşüncenin O’nu 
inkâr etmeye götüreceği, dolayısıyla Kur’an’ın da inkâr edi-
leceği vb. öne sürülmektedir. Bu öne sürümlere karşı onlara; 
“Hz. Muhammed’in resul sıfatı ile Allah’tan aldığı mesajları 
olduğu gibi getirdiğini, ilave, çıkarma, eksiltme yapmadığı-
nı, sadece Kur’an’a uyduğunu, kendinden hüküm koymadı-
ğını, inananların Allah’la arasına aracılar koyamayacağını ve 
aracılığın şirk olduğunun bizzat Kur’an tarafından söylendi-
ğini” anımsatmak yeterli olacaktır.

Zümer 2: Biz, bu Kitap’ı sana hakk ile indirdik. Öyleyse dini 

yalnızca O’na halis kılarak (Şirkiz, hurafesiz, katıksız, küfürden 

arınmış olarak) Allah’a kulluk et.

Zümer 11: De ki: “Ben, dini yalnızca Kendisine özgü kılarak, 

Allah’a kulluk etmekle emrolundum.

Zümer 14: De ki: “Ben, dinimi Allah’a özgü kılarak (Dinime 

hiçbir şey katmadan) O’na kulluk ederim.”



Kur’an’ın Özellikleri

Kur’an, tüm insanlığa yaşam kılavuzu olarak gönderil-
miş, kaynağı Allah olan kitaptır. İçindeki tüm bilgi-

lerin akla, mantığa, yaratılışa, evrene, canlı ve cansız tüm 
varlıklara, bilime uygunluğu, yüzlerce yıllık geçmişi olma-
sına rağmen değerinin hep aynı kalması ve kendi içinde tu-
tarlılığı ile bilinen eşsiz bir kitaptır. Toplumda yaygın olan 
gelenekçi anlayışın aksine, sade dili ve anlatımı ile herkese 
hitap eder. İnsanlık tarihinden, olaylardan bahsederken bile 
muhatap olana mesajlar verir. Verdiği mesajlar evrenseldir. 
Akletmeyi, sorgulamayı öğretir. Üstelik kendisinin bile sor-
gulanmasını, iman edilecekse kanıt üzerine iman edilmesi 
gerektiğini öğretir. Meydan okuyucudur. İnsan tarafından 
yaşadığı dönemde anlaşılamayan, kavranamayan bazı ayet-
lerin daha sonraki süreçlerde anlaşılır olması, her geçen gün 
anlaşılırlığını artıran tek kitap olması, sadece ona özeldir. 
Aşağıda iki örneği verilen ayetlerin anlamı bugün çok daha 
iyi anlaşılmıştır. İleride daha da iyi anlaşılacağına şüphe 
yoktur.

Enbiyâ 30: Gerçeği yalanlayan nankörler; görmüyorlar mı 

(bilmelidirler ki) gökler ve yer bitişikti. Biz onları ayırdık. Suyu 

hayat kaynağı kıldık. Buna rağmen hala inanmıyorlar mı?
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Zâriyât 47: Göğü ellerle (gücümüzle, irademizle) bina ettik. 

Kuşkusuz genişletici olan elbette biziz. 

Kur’an bir bilim kitabı değildir. İçinde her şey yoktur. 
Sadece emir ve yasaklardan oluşan bir buyruk kitabı da de-
ğildir. Hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir yaşam 
kılavuzudur. Okumayı, incelemeyi, araştırmayı ve düşünüp 
anlamayı kısaca akletmeyi ön plana çıkaran, tabiat ayetlerini, 
yasalarını, yaratılışı araştırmaya teşvik eden bir rehberdir. 
Öğretilmiş din anlayışının “Kur’an’ın içinde her şey var” 
tezi, ancak her şeye rehberlik etmesi açısından doğrudur. 
Kur’an’da din icin gerekli her şey vardır. Kur’an’ın çizdiği 
sınırlar içinde kalan ve onun gösterdiği yolda yaşamını sür-
düren herkes dinin gereklerini eksiksiz yerine getirmiş olur.

Kur’an’ın özellikleri hakkında sayfalar dolusu yazı yazıla-
bilir, ancak önemli olan Kur’an’ın kendi özellikleri hakkında 
ne söylediğini bilmektir. Kendisini en iyi anlatan yine kendi-
sidir. Kendisini anlatması için sözü Kur’an’a bırakmak gerekir.

Secde 2: Kendisinde şüphe olmayan bu Kitap’ın indirilişi, 

âlemlerin Rabb’indendir.

Nisâ 82: Onlar, Kur’an üzerinde, gereği gibi düşünmezler mi? 

Eğer, Allah’tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda 

birçok çelişki bulurlardı. (Allah tarafından gönderilmiştir.)

İbrâhîm 1: Elif, Lam, Ra. Bu; insanları, Rabb’lerinin izni ile ka-

ranlıklardan aydınlığa çıkarman; onları Mutlak Üstün Olan’ın, 

Övgüye Değer Yegâne Varlık Olan’ın yoluna iletmen için sana 

İndirdiğimiz bir Kitap’tır.

Hâkka 41-42: O, bir şair sözü değildir. Amma da inançsızsınız! 

O, bir kâhin sözü de değildir. Hiç öğüt dinlemiyorsunuz!
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Fussilet 42: Ona önünden ve arkasından bâtıl yaklaşamaz. 

En İyi Hüküm Veren, Övgüye Değer Yegâne Varlık tarafından 

indirilmiştir.

Fussilet 41: Onlar, kendilerine zikir (öğüt olan Kur’an) geldiği 

zaman onu yalanladılar. Kuşkusuz O, yüce bir Kitap’tır.

Kehf 1: Hamd (övgü), kendisinde hiçbir çelişki olmayan Kitap’ı 

indiren Allah’a aittir.

İsrâ 88-89: De ki: “Eğer ins ve cinn (bilinen bilinmeyen, her 

kim varsa) bu Kur’an’ın benzerini getirmek için bir araya gel-

seler ve birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini 

ortaya koyamazlar. Ant olsun Biz, bu Kur’an’da insanlara her 

türlü örneği verdik. Buna rağmen insanların çoğu yine de 

kâfirlikte (nankörlükte) diretti.

Bakara 2: Bu Kitap, mutlak gerçeğin ta kendisidir. O, mut-

takiler (takvalı; korunan, sakınan kimseler) için hidayettir. 

(Doğru yolu göstericidir.)

Kamer 17: Ant olsun Biz, Kur’an’ı öğüt alınsın diye kolaylaş-

tırdık. Var mı öğüt alıp düşünen?

Duhan 58: İşte Biz, onu senin dilinle kolaylaştırdık. Umulur 

ki onlar öğüt alırlar.

En’âm 115: Rabb’inin kelimesi (Takdir edilmiş hükmü) doğ-

ruluk ve adaletçe tamdır. O’nun kelimelerini değiştirebilecek 

yoktur. O, Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Bilen’dir.

Nûr 34: Ve ant olsun ki size gerçeği apaçık gösteren ayetler, 

sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler ve takva sa-

hipleri için bir uyarı indirdik.
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En’âm 126: Rabb’inin dosdoğru yolu işte budur. Gerçekten 

öğüt alan bir halk için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

En’âm 114: “O, size Kitap’ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah’tan 

başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine Kitap verdikleri-

miz, bilirler ki bu Rabb’inden Hakk (gerçek, gerçek olan) olarak 

İndirilmiştir. O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!

Bakara 118: Bilmeyen kimseler: “Allah’ın bizimle konuşması 

veya bize bir ayet (mucize, kanıt) göndermesi gerekmez mi?” 

dediler. Onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler 

söylemişlerdi. Kalpleri birbirlerine benziyor. Bilmek isteyen 

kimseler için ayetleri iyice açıkladık.

Hûd 1: Elif, Lam, Ra. Bu, Yasa Sahibi, Her Şeyden Haberdar 

Olan tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak 

açıklanmış bir Kitap’tır.

İsrâ 89: Ant olsun Biz, bu Kur’an’da insanlara her türlü örneği 

verdik. Buna rağmen insanların çoğu yine de kâfirlikte diretti.

En’âm 65: De ki: “Sizin üstünüzden ve ayaklarınızın altından 

azap göndermeye, sizi topluluklar halinde ayırıp kiminizin 

hıncını kiminize tattırmaya kadir olan O’dur.” Bak, iyice an-

lasınlar diye ayetlerimizi nasıl her yönüyle açıklıyoruz.

Mâide 48: Biz sana, kendinden önceki Kitap’ı tasdik eden, onu 

düzenleyen (çarpıtılmış, tahrif edilmiş hakikatleri ve tevhid 

inancının gerçeğini ortaya çıkaran) bu Kitap’ı hakk olarak in-

dirdik. O halde, aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Ve 

sakın sana gelen hakkı bırakıp onların hevalarına (tutku, 

kuruntu heveslerine) uyma. Ve Biz, sizin her biriniz için bir 

şeriat (İlahi yasalar bütünü. Gerçeğin kaynağına götüren yol.) 
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ve yöntem belirledik. Allah dileseydi, sizi tek tip bir topluluk 

yapardı; ancak sizlere verdiği ile sizi sınıyor. O halde hayırlarda 

yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah, üzerinde ayrılığa 

düştüğünüz şeyleri bildirecektir.

Nahl 89: Biz, o gün, her ümmet için kendi aralarından üzerle-

rine bir tanık getireceğiz. Seni de teslim olanlar (Allah’a gönül-

den boyun eğen, bağlılık gösterenler) için yol gösterici, rahmet 

ve haber verici olarak sana indirdiğimiz kitap ile her şeyin 

açıklandığına dair bunlara tanıklık yapman için getireceğiz.

Nahl 64: Biz, sana Kitap’ı, hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri, 

kendilerine beyan etmen (kanıtları ile açıklaman) ve inanan 

bir halk için yol gösterici ve rahmet olmasından başka bir 

şey için indirmedik.

Âl-i İmran 138: Bu; insanlar için bir açıklama, muttakiler 

(Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak kendini korumaya 

alanlar) için bir hidayet (doğru yola iletici) ve öğüttür.

Yûnus 57: Ey insanlar! Rabb’inizden size bir öğüt; göğüslerde 

olana bir şifa, Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

İsrâ 82: Kur’an’dan indirdiğimiz şeyler, mü’minler için şifadır, 

rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır.

Nahl 44: Onları (Senden önceki elçileri) beyyinelerle (kitap-

larla) Zeburlarla (kanıt içeren açıklayıcı bilgilerle) gönderdik. 

Sana da zikri (öğüt) indirdik. İnsanlara, kendilerine indirileni 

beyan edesin (kanıtları ile ortaya koyasın). Ki böylece düşü-

nüp öğüt alırlar.

Tâhâ 2-3: Biz, bu Kur’an’ı sana güçlük çekesin diye indir-

medik; ancak huşu duyan (içten sevgi ve hayranlığı olan, 
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Allah’tan ayrı düşme kaygısı taşıyan) kimselere öğüt olsun 

diye indirdik.

A’raf 52: Gerçekten Biz, onlara, iman etmek isteyen bir halk 

için bilgiye göre açıkladığımız; yol gösterici ve rahmet olan 

bir Kitap getirdik.

Lokmân 27: Eğer yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı; 

deniz ve yedi (Çokluk ifadesidir.) deniz daha ilave edilsey-

di, Allah’ın kelimeleri (yaratma gücü) tükenmezdi. Kuşkusuz 

Allah, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir.

En’âm 57: De ki: “Ben, Rabb’imden açık bir kanıt üzerindeyim. 

Siz onu yalanladınız. Acelece istediğiniz şey benim yanımda 

değil. Hüküm ancak Allah’a aittir. Zira O, hakkı anlatır. Ve O, 

ayırt edenlerin en hayırlısıdır.”

Yukarıda örnekleri verilen ayetler dışında, Kur’an’ın 
diğer özelliklerini de doğrudan veya dolaylı olarak anlatan/
tanıtan çok sayıda ayet vardır.

Kur’an’ın özellikleri hakkında konunun uzmanları ta-
rafından ele alınmış oldukça ayrıntılı anlatımlar ve yayınlar 
mevcuttur. Kitabın amacı doğrultusunda bu kadarı ile yeti-
nilmiştir. Konu başlığı altında, çoğu kişi tarafından görül-
mesi beklenen Kur’an’ın fiziki (kitap halindeki) özellikleri, 
sure, ayet sayıları, indiriliş yeri, zamanı, yazı haline dökül-
mesi ve benzer bilgiler bu kitabın kapsamı dışındadır.



Kur’an’ın Anlaşılmasının 
Önündeki Engeller

Kur’an’ın doğru anlaşılmasının önündeki engellerden 
başlıcaları şu şekilde sıralanabilir.

• Farklı anlamları olan kelimelerin bağlamından kopa-
rılarak olması gerekenden farklı anlamlar veya hepsine aynı 
anlamın yüklenmesi.

• Hz. Muhammed’e ait olduğu öne sürülen söz ve ey-
lemlerin ayetlerin önüne geçirilmesi.

• Kelimeler(in)e iniş dönemindeki anlamlarından farklı 
anlamların verilmesi.

• Arapçadaki bazı kelimelerin aynı şekilde telaffuz edilen 
fakat farklı anlama gelen Türkçe formlarının kullanılması.

• İniş sebebi olarak ortaya konan tezler.
• Kur’an ve bilim ilişkisini kuramamak.
• Kur’an’ı, anlamada başka kaynakları temel almak.
• Âlim denilen kimselerin görüş ve düşüncelerini ölçü 

saymak.
• Toplumun tepkisinden çekinmek.
• Geleneksel kültür.
• Nebi ve Resûl kavramlarının anlamını doğru bilme-

mek.
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• “Kur’an’ı anlayamayız” önyargısı.
• Kur’an’ın kullandığı dili dikkate almamak.
• Yanlış tevhid inancı.
• Kur’anî kavramların içinin boşaltılması.
Yukarıda yer alan ve almayan daha birçok engelin her 

biri ayrı bir kitap konusudur. Birçoğuna kitabın değişik bö-
lümlerinde değinilmiştir. Kur’an kavramlarının içinin bo-
şaltılması, Kur’an’ın anlaşılmasının önündeki engellerin en 
önemlilerinden olup konunun anlaşılması açısından bazı 
kavramlar kitapta açıklanmaya çalışılmıştır.

Öğretilmiş din inancının etkin olduğu çevrelerde, 
Kur’an dışı kaynakların Kur’an’ın ve dinin anlaşılmasında 
gerekli olduğu tezi yaygındır. Ancak Kur’an dışı her kaynak, 
öne sürülenin aksine Kur’an’ın anlaşılması önünde engeldir 
ve kolay/anlaşılır olan indirilmiş dinin, zor/anlaşılmaz olan 
farklılaştırılmış bir dine dönüşmesine neden olmaktadır. 
Allah, Kur’an’da bütün insanları muhatap almaktadır. Hz. 
Muhammed dönemindeki insanların arasında çok sayıda 
okuryazar olmayan, eğitim almamış, gelişmiş bir medeni-
yetin veya kültürün içinde yaşamayan insanlar vardı. Bu in-
sanlar Allah’ın ayetleri ile İslam’ı öğrendiler ve O’na teslim 
oldular. Belki bazı bilimsel içerikli istisna ayetler dışında 
Kur’an’ın bütünü ortalama zekâ ve anlayışa sahip her insan 
için rahat ve açık olarak anlaşılır niteliktedir.

Kur’an bütün insanlara gönderilmiş ise ki öyledir, her 
insan tarafından kendi dilinde okunduğu zaman da anla-
şılabilecek bir Kitap olması gerekmektedir. Allah Kitap’ını 
gönderirken bunu insanların sadece bir kısmı anlasın, anla-
yanlar anlamayanlara anlatsın; anlamayanlar da anlayanlara 
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tabi olsun diye göndermedi. Elbette Kur’an’ın anlaşılması 
her insan için bazı noktalarda farklılık gösterebilir. Bazı 
kişiler, bazı kişilere göre daha isabetli ve derin bir anlayış 
sergileyebilir. Ancak Kur’an’a doğru yaklaşmak kaydı ile kişi 
ondan anladığı kadarıyla -sınırlı olan- bir sınava tabi tu-
tulacaktır. Özelliği gereği, okundukça kişiye açılan ve yeni 
yeni farkındalıklar sunan Kur’an’ı hiç kimse, O’nun anlat-
mak istediklerinin tamamını tüm boyutları ile kavrayamaz. 
Bazı ayetlerde bunu görmek, hissetmek mümkündür. İşte bu 
noktada özellikle “din adamları” olarak adlandırılan zümre, 
durumdan görev çıkararak devreye girer. Kişilerin kendi 
başlarına kavrayamadıkları veya zayıf kaldıkları yerlerde 
kendi düşüncelerini ortaya koyarak ve bu düşüncelerinin 
sadece bir düşünce, bir yaklaşım olduğunu değil de dinden 
olduğunu öne sürerek topluma kabul ettirmeye çalışırlar. Bu 
eylem dindeki sapmanın temel nedenlerinden birini oluş-
turmaktadır.

Kur’an’ın kolay ve apaçık olmasının anlamı, temelde 
normal akla sahip herkesin anlayacağı özellikte olması ve 
muhatabının da anladığından sorumlu tutulmasıdır. Bu 
gerçek gizlendiği zaman ister istemez bazı kişiler, Allah’ın 
“din adamları” hakkında apaçık ayetleri olmasına rağmen 
bu zümreye tabi olmaktan kendilerini alamamaktadırlar. 
Bunu engellemenin tek yolu ise Kur’an’ı baştan sona anla-
yarak okumak, her bir konu hakkında tüm ayetleri bir bütün 
olarak değerlendirmek, bağlam var ise ayetleri kendinden 
önce ve sonraki ayetlerle birlikte anlamaya çalışmak, benzer 
çaba içinde olanlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak-
tır. Kur’an dili olan Arapça, sonuçta tüm diller gibi Allah’ın 
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yarattığı ve insanın ürettiği bir dildir. Arapçanın önemi 
Arapça olmasından değil, Allah’ın bu dili kullanarak insana 
söz söylemesinden kaynaklanmaktadır. Dinde esas olan, 
insanlar tarafından anlaşılır olmasıdır. Kim ek din kaynak-
ları olmadan Kur’an’ın anlaşılamayacağını öne sürer veya 
“sadece ben anlarım” yaklaşımı ile hareket ederse Allah’a 
iftira etmiş olur.

Tevbe 34: Ey iman edenler! Doğrusu, ahbar ve ruhban (din 

adamları) kimselerin çoğu, insanların mallarını haksız şekilde 

yerler. İnsanları Allah’ın yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü 

biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte 

onları can yakıcı bir azaptan haberdar et.



İman ve Mümin

Bu iki kelime için TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) İslam An-
siklopedisi şu tanımlamayı yapmaktadır: “Güven içinde 

bulunmak, korkusuz olmak” anlamındaki emn (eman) kö-
künden türeyen iman “güven duygusu içinde tasdik etmek, 
inanmak” demektir. “Sağlamlaştırmak, kesin karar vermek, 
tasdik etmek” mânasındaki akd kökünden türeyen i’tikād da 
“iman” karşılığında kullanılır. Terim olarak iman genellikle 
“Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan husus-
larda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak” diye 
tanımlanır. Bu inanca sahip bulunan kimseye Mü’min, inan-
cının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de 
Müslim denir. Ayrıca Türkçe’de müslim kelimesinin Farsça 
kurala göre çoğulu olan Müslüman da (musliman) bu an-
lamda kullanılmaktadır.

Kur’an, insanlardan Allah’a kulluk ve ibadet yapılmasını 
istemektedir. Bir insanın yaptığının ibadet adını alabilmesi 
için daha önceden o insanın inanılması gereken değerlere 
inanması gerekir. İnanmadan ibadet adına yapılan şeyler 
şekil olarak ibadete birebir uysa bile ona ibadet denemez. 
Mü’min’in ibadetinin geçerli olması, Kur’an’ın belirlediği 
iman esaslarını olduğu gibi, ekleme/çıkarma yapmadan 
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kabul etmesini gerektirir. İmanın; vahyin yazıya döküldü-
ğü “Kur’an” gibi somut boyutu olsa da temel olarak gayb 
ile ilişkilidir (Allah’a, meleklere, ahirete inanmak vb.). Soyut 
olarak tanımlanan bu olguların aslında insan tarafından 
algılanabilen, hissedilebilen yönleri de vardır. Gayba iman 
edilir. İnsana gizli olduğundan herhangi bir özel tanımlama 
yapılamaz; ancak, Kur’an’da verilen bilgiler çerçevesinde bi-
lincinde canlandırılabilir olması, özellikleri için çok az da 
olsa bir yaklaşım sağlar. Müslüman için Kur’an’da ne varsa 
hepsine olduğu gibi inanmak, iman etmek zorunluluğu 
vardır. Bunlardan herhangi birisi inancın dışında tutulursa, 
o iman Kur’an’a iman olmaktan çıkar.

“Öğretilmiş din” anlayışında olan topluluklarca imanın 
altı şartı beşerî bir yaklaşım olup gerçekte Kur’an’a iman edil-
mesi iman edileceklerin tümünü kapsar. Tartışma konusu 
olan kaderin Allah’tan olup/olmadığı konusu kitabın içe-
riğinde olduğundan, ilgili başlık altında anlatılmaya çalı-
şılmıştır. Kısaca değinmek gerekirse; Kur’an’da kastedilen 
anlamda elbette kadere iman edilir. Toplumun büyük ço-
ğunluğunca, kader içine “hayır ve şerr” de katılarak, “Hayır 
ve şer Allah’tandır.” Söylemi dile getirmekte ve o şekilde 
iman edilmesi gerektiği söylenmektedir. Ancak “şer” için 
gerçek çok farklıdır. Allah “şer” vermez. Hak edildiği du-
rumda yaratır. İnsanın kendi yaptığının karşılığı olmayan, 
hak etmediği ve hoşuna gitmeyen bir durum veya başına 
gelen kötü bir şey “şer” olarak değerlendirilemez. Şer; kar-
şılığı olmayan bir kötülüktür. Allah bundan münezzehtir 
(uzağındadır, ötesindedir).
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İnananı için sadece Kur’an’a iman etmek yeterlidir. 
Kur’an’a iman eden; öz itibarıyla Allah’a da, meleklere de, 
kitaplara da, resullere de ve hesap gününe de iman eder.

Bakara 285: Resul, Rabb’inden kendisine indirilene iman 

etti, mü’minler de. Hepsi; Allah’a, meleklerine, kitaplarına 

ve resullerine iman ettiler: “Biz, O’nun resullerinden hiçbirini 

diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabb’imiz! Bizi 

bağışla, dönüşümüz ancak Sana’dır.” dediler.

Ayette iman edilmesi gerekenlerin ayrı ayrı sayılması 
vurgulama açısından önemlidir. Bu açıdan bakıldığında 
iman edileceklerin Kitap’a imanın yanında ayrıca sayıl-
masında hiçbir sakınca olmamakla beraber imanın şartını 
“Kur’an’a iman etmek” olarak tek şartta belirtmenin de bir 
sakıncası yoktur ve birçok açıdan daha doğrudur. Bu şekilde 
“şerre iman edilmesi” gibi Kur’an da olmayan bir iman şar-
tının iman içinde yer almasının önü kesilmiş olur.

Nasıl ki Kur’an “ibadet”, “ahlak” gibi kendi kavramla-
rının içini kendisi dolduruyor ve insana karışma yetkisi 
vermiyorsa, “iman” kavramı için de insana karışma yetkisi 
vermez ve içini kendisi doldurur. İnsanlar Allah’ın belirledi-
ği ibadet şekilleri dışında bir ibadet şekli de belirleyemezler.

İnanılan şeyleri insanlar belirliyor veya Allah’ın belirle-
diğine ilave/çıkarma/anlam sapması yapıyorlarsa o inanç İs-
lam’ın kabul edeceği bir inanç değildir. İbadet ederken Allah 
yerine farklı şeylere, kutsanmış şahıslara yöneliniyor veya 
onların aracılığı bekleniyorsa bu ibadet ancak bir müşrik 
ibadeti olur.

Bakara 177: Yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz birr* 
değildir. Ama birr: Allah’a, Ahiret Günü’ne, meleklere, ki-

* Hayır, iyilik, bağış, itaat, doğruluk, adalet, gerçeklik, erdem, sevgi.
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taplara ve nebilere iman etmek; malını sevdiği halde onu 

yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yol oğluna (Allah yolun-

da ve muhtaç olanlar), yardım isteyenlere, rikab olanlara 

(boyunduruk altında bulunan kimselere özgürlükleri için) 

vermek; “salâtı ikame etmek, zekât vermek”, söz verdiği 

zaman sözünü yerine getirmek, sıkıntıda, zorlukta ve felakete 

uğrama durumunda sabretmektir. İşte bunlar, sadık olanlardır. 

Ve işte bunlar, takva sahibi olanlardır.

Yukarıdaki ayet, ibadetlerin özde geçerli olabilmesinin 
şartını, içinin dolu olmasına bağlamaktadır. Örneğin; na-
mazda yüzlerin Kâbe’ye dönük olması o şartın tek başına 
yeterli olduğunun göstergesi değildir. Kâbe’ye dönenlerin 
imanın gereği olan Kur’an ahlakını kuşanmış olması da ge-
rekmektedir.

Genelde toplum, imanı “inanmak” ile özdeşleştirmek-
te, o anlamı yüklemektedir; ancak Kur’an’a bakıldığında, 
imanın karşılığının tek başına “inanmak” olmadığı, inan-
cın uygulamada da gösterilmesi (salih amel) gerektiği gö-
rülmektedir. İnancın tek başına yeterli olmayacağını Kur’an 
aşağıdaki ayetlerde ve diğer birçok ayette dile getirmektedir.

Ankebût 2: İnsanlar, inandık demekle fitnelendirilmeden 

(sınava tabi tutulmadan) bırakılacaklarını mı sanıyorlar.

Mülk 2: Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için ölümü 

ve hayatı yaratan O’dur. O, Mutlak Üstün Olan’dır, Çok Bağış-

layıcı’dır.

İnsan 2: İnsanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu sınava tabi 

tutacağız; bu nedenle onu duyan ve gören bir varlık yaptık.
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Kur’an’da hiçbir ayette sadece imanın yeterli olduğunun 
kanıtı yoktur. Kurtuluş her yerde “iman ve salih amel” birlik-
teliği ile ifade edilir. Yani, salih ameli (gayeli olarak yapılan 
iş) olmayan yalın bir iman veya iman içermeyen bir salih 
amel Allah katında değersizdir.

Asr 1-3: Asra ant olsun, kuşkusuz o insan kesinlikle hüs-

randadır; ancak inananlar, salihatı* yapanlar, hakkı (tavsiye 

edenler) ve sabrı tavsiye edenler hariç.

İyilik eylemleri genelde hasenat ve salihat olarak sınıf-
lanabilir. Hasenat; daha çok namaz, oruç gibi yapanı ilgilen-
diren iyiliklerdir. Salihat ise; infak, kurban gibi başkalarını 
da ilgilendiren iyiliklerdir. Salih amel her ikisini de içeren 
daha geniş bir kavramdır. İman gereği olan salihat için de 
yine şartlar vardır. Örnek olarak aşağıdaki ayetler verilebilir.

Âl-i İmran 92: Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla 

iyiliğe erişemezsiniz. Ne infak ederseniz, Allah, onu bilir.

Bakara 267: Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin temiz 

ve iyi olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan 

infak edin. Gözünüz kapalı kendinize almayacağınız, uygun 

görmediğiniz kötü şeyleri infak etmeyin. Bilin ki: Allah, hiçbir 

şeye Muhtaç Olmayan’dır, Övgüye değer Yegâne Varlık’tır.

Toplumsal hayatta hemen hemen herkesin kendine 
göre içini kendisinin doldurduğu bir “müslim (Müslü-
man)” tanımı olduğu göze çarpmaktadır. “Müslim” kavra-
mı Allah’ın içini doldurduğu gibi algılanmaz ise o zaman 
birçok tanıma uygun, etiketi “Müslüman” ama içeriği farklı 
olan inançların ortaya çıkması söz konusu olur. Çok sayıda 
* Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışanlar, düzeltici olanlar, yapıcı olan-

lar, düzeltmeye teşvik edenler, iyiye yönlendirenler. 
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olması, ayrıca her birinin diğerlerini saha dışına itmeye ça-
lışmasını da beraberinde getirir. Bu durum Hz. Muham-
med’in vefatından kısa bir süre sonra görülmeye başlamış, 
giderek belirginleşmiş olup günümüzde de kendisini bütün 
etkisi ile göstermektedir.

Gerçek bir imana ulaşmanın yolu, Allah’ın “Mümin” sı-
fatını nasıl tanımladığını, neleri kapsadığını bilmek ve ona 
göre yaşamaktır.

Kur’an’ın anlattığı gibi iman etmek için Kur’an’ın ne de-
diğini bilmek gerekmektedir. Bunun dışında bir şey aramak, 
Allah’ın “Tamamladım.” dediği dini eksik görmektir. Din 
Allah’a aittir ve ona hiçbir şeyi ortak etmez. Yaşam için temel 
prensiplerinin verildiği ve insanın sorumlu tutulacağı her 
şeyin bildirildiği Kitap’a iman esastır. O’nda detay verildiği 
kadardır. Fazlası aranmaz. Söylenenin yerine gelmesi ye-
terlidir. Toplum tarafından kendiliğinden bilinenlerde hiç 
detay verilmez. Bir kimseye “Duş al, otur, uyu, bisiklete bin 
vb.” denildiğinde ona duş almanın, oturmanın, uyumanın, 
bisiklete binmenin tarifinin yapılmasına gerek olmadığı gibi.

Hûd 1: Elif, Lam, Ra. Bu, Yasa Sahibi, Her Şeyden Haberdar 

Olan tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve ayrıntılı olarak 

açıklanmış bir Kitap’tır.

Mümin olduklarını ve İman ettiklerini söyleyenler için, 
Allah yapmaları gerekenleri ayetlerle açıklamıştır. Konuyu 
aşağıda örnekleri verilen ayetlerden daha iyi anlatacak bir 
söz olmasa gerek.

Bakara 2-4: Bu Kitap, mutlak gerçeğin ta kendisidir. O, mutta-

kiler için hidayettir. Onlar; gayba inanırlar, salâtı ikame eder-
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ler ve verdiğimiz rızıktan infak ederler. Onlar, sana indirilene 

ve senden önce indirilmiş olanlara inanırlar. Ve onlar, ahirete 

de kesin olarak inanırlar.

Âl-i İmran 15-17: De ki: “Size bundan daha hayırlısını haber 

vereyim mi? Takva sahipleri için, Rabb’lerinin katında, içinde 

sürekli kalacakları, içinden nehirlerin aktığı Cennetler, arındı-

rılmış eşler ve Allah’ın rızası vardır.”. Kuşkusuz, Allah, kullarını 

Hakkıyla Gören’dir. Bu kimseler: “Rabb’imiz! Biz, Sana iman 

ettik. Suçlarımızı bağışla, ateşin azabından bizi koru.” derler; 

Bunlar: Sabreden, dürüst olan, gönülden bağlı olan, infak 

eden ve seher vaktinde bağışlanma dileyenlerdir.

Zâriyât 15-19: Takva sahipleri ise cennetlerde ve pınarlarda-

dırlar. Rabb’lerinin kendilerine verdiğini alanlar, daha önce iyi 

olanlardır. Geceleri pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde 

bağışlanma dilerlerdi. Mallarından -istesin, istemesin- ihtiyaç 

sahipleri için bir pay ayırırlardı.

Secde 15-16: Bizim ayetlerimize inananlar; kendilerine öğüt 

verildiği zaman saygı gösterirler ve Rabblerini övgü ile yücel-

tirler. Onlar asla büyüklük taslamazlar. Onlar, yataklarından 

kalkarak (uyandıklarında) korku ve ümit içinde Rabblerine 

dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler.

Âl-i İmran 134-135: Onlar, bollukta da darlıkta da infak eder-

ler. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah 

Muhsin (güzel ahlaklı) olanları sever. Ve onlar, kötü bir şey 

yaptıkları veya kendilerine zulmettikleri zaman, Allah’ı ha-

tırlayıp, suçlarının bağışlanması için O’na yalvarırlar. Zaten 

Allah’ın dışında kim suçları bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıkları 

kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.
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Enfâl 2-4: Mü’minler ancak o kimselerdir ki: Allah anıldığı 

zaman kalpleri ürperir, onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda 

bu imanlarını artırır ve yalnızca Rabb’lerine tevekkül ederler 

(dayanırlar, güvenirler). Onlar, salâtı ikame eden ve kendi-

lerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edenlerdir. İşte 

onlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için Rabb’leri katında dere-

celer, bağışlanma ve kerim bir rızık vardır.

Tevbe 71: Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin 

velileridirler (koruyucusu, gözeteni). Ma’rufu (iyiliği) buyurur, 

münkerden (kötülükten) sakındırırlar. Salâtı ikame ederler, 

zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara, 

Allah rahmet edecektir. Allah, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi 

Hüküm Veren’dir.

Ra’d 19-24: Rabb’inden sana indirilenin hakikat olduğunu 

bilen kimse, kör kimse gibi midir? Ancak sağlıklı düşünen akıl 

sahipleri öğüt alıp gerçeği kavrarlar. – Onlar, Allah’la olan ahdi 

(sözü) yerine getirirler, misakı (anlaşmayı) bozmazlar. – Ve o 

kimseler, Allah’ın bağlı kalınmasını emrettiği şeye bağlı kalır-

lar, Rabb’lerini saygı ile yüceltirler, hesabın kötü olmasından 

korkarlar. – Ve o kimseler, sabırla Rabb’lerine yönelirler ve 

salâtı ikame ederler, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve 

açık infak ederler, kötülüğü iyilikle savarlar; dünya yurdunun 

sonucu onlar içindir. – Adn cennetleri onlarındır. Oraya, anne 

ve babalarından, eşlerinden ve soylarından salih (saf, temiz, 

iyi) olanlar gireceklerdir. Melekler de her kapıdan yanlarına 

girecekler ve şöyle diyecekler: – “Sabretmeniz nedeniyle size 

selam olsun. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir.”

Furkân 63-76: Rahman’ın kulları yeryüzünde alçak gönüllü-

lükle yürürler. Cahiller, onlara laf attıkları zaman, “Selam.” 
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derler. – Onlar, Rabblerinin buyruklarına tabi olmada ve yerine 

getirmede önlem alırlar ve özenli davranırlar. – Onlar: “Rab-

bimiz Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Kuşkusuz onun 

azabı sürekli bir yok oluştur.” derler. – Kuşkusuz o, kötü bir 

konaklama yeri ve konaktır. – Onlar, infak ettikleri zaman israf 

da cimrilik de etmezler. Bu ikisi arasında bir denge kurarlar. 

– Onlar, Allah’la birlikte başka bir ilaha dua etmezler. Allah’ın 

haram kıldığı canı geçerli bir neden olmadıkça öldürmezler. 

Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah işlemiş olur. – Kı-

yamet Günü onun azabı katlanır ve orada sürekli horlanmış 

olarak kalır; – ancak tevbe eden, iman edip salihatı yapanlar 

hariç. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, Çok 

Bağışlayıcı’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir. – Kim tevbe eder ve sa-

lihatı yaparsa, kuşkusuz o, bağışlanmış olarak Allah’a döner. 

– Onlar, yalan yere tanıklık etmezler. Boş ve anlamsız bir şeyle 

karşılaştıkları zaman, onurlu ve erdemlice oradan uzaklaşır-

lar. – Onlara, Rabblerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara 

karşı kör ve sağırmış gibi görmezden gelmezler. – Ve onlar, 

“Rabbimiz! Eşlerimizden ve soyumuzdan bize göz aydınlığı 

bağışla. Ve bizi takva sahiplerine önder yap!” derler. – İşte 

onlar, sabretmelerine karşılık yüksek makamlarla ödüllen-

dirilecekler. Orada saygınlık ve esenlik dilekleriyle karşıla-

nacaklardır. – Sürekli orada kalacaklardır. Orası ne güzel bir 

konaklama yeri ve konaktır.

Fetih 29: Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber 

olanlar, gerçeği yalanlayan nankörlere karşı sert, birbirlerine 

çok merhametlidirler. Onları; rükû ederken, secde ederken ve 

Allah’tan bağışlanma ve hoşnutluk isterlerken görürsün. On-

ların belirtileri, yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar, onların 
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Tevrat’taki örnekleridir. İncil’deki örnekleri de filizini yarıp 

çıkaran, sonra onu güçlendirerek kalınlaşıp, gövdesi üzerin-

de yükselen ekin gibidir. Bu, ekincilerin hoşuna gider. Allah, 

gerçeği yalanlayan nankörlere, onlarla üzüntü vermektedir. 

Allah, inanıp salihatı yapan kimselere bağışlanma ve büyük 

bir ödül sözü vermiştir.



Müşrik ve Kâfir

Kur’an; şirk, münafık ve kâfir kavramlarını çok sayıda 
ayette detaylandırarak, insanlara uyarılar yapmaktadır.

Nisâ 48: Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. 

Bunun dışında uygun gördüğünü (bağışlanmayı gerektirecek 

şeyler yapanı) bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa, büyük bir 

günahla iftirada bulunmuş olur.

Nisâ 116: Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun 

dışında, dilediğini (Uygun gördüğünü, hak edeni) bağışlar. 

Kim Allah’a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

Yukarıdaki aynı surede yer alan iki farklı ayette aynı 
uyarının geçmesi, şirkin ne kadar hassasiyetle ele alınması 
gerektiğini vurgulamaktadır.

Şirk; Allah’ın yaratıcı olarak kabul edilmesine rağmen, 
ona ulaşmada araya başkalarını veya başka şeyleri koymak, 
Allah’ın yanı sıra hüküm koyan başkalarının veya başka şey-
lerin olduğuna inanmaktır. Dine şirk koşan kimseler için 
Kur’an “müşrik” kelimesini kullanmaktadır.

Toplumun bir kesimince müşrik tanımı “Allah’a inan-
mayanlar” veya “birden çok ilaha tapanlar” olarak bilinse de 
gerçekte müşrikler Allah’a inanmakta ve tek olduğunu bil-
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mektedirler. Şirkin sadece “fiziksel olarak şekillendirilmiş” 
puta tapmak olmadığı da değişik ayetlerde anlatılmaktadır. 
Şirke neden olan durumların en önemlisi, Allah ile araya 
aracı koyulmasıdır. Kur’an’ın anlatımlarına göre veli, şeyh, 
gavs olarak tanımlanan kişilerin yanı sıra meleklerin, nebi-
lerin de araya konması şirktir.

Kaf 16: Ant olsun ki insanı Biz yarattık. Nefsinin ona neler 

fısıldadığını biliriz. Ve Biz ona “habl-i verid”den* daha yakınız.

Enfâl 24: Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere 

çağırdığı zaman, Allah’a ve Resul’üne icabet edin. Bilin ki 

Allah, kişi ile kalbinin arasına girer.** Kuşkusuz hepiniz O’na 

dönüp toplanacaksınız.

Bu ayetlerde Allah bize “Aramızda bir boşluk yok ki 
oraya bir başkasını veya başka şeyi koyalım.” demek iste-
mektedir.

Yûnus 18: Onlar, Allah’ın yanı sıra bir de kendilerine, ne bir 

zarar ne bir yarar sağlamayan şeylere kulluk ediyorlar ve 

“Bunlar, Allah’ın katında bizim şefaatçilerimizdir.” diyorlar. De 

ki: “Allah’a, göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şeyi 

mi haber veriyorsunuz?” Allah, onların ortak koştuklarından 

Münezzeh’tir ve Çok Yüce’dir.

* Çevirilerde bu sözcüğe “şah damarı” olarak anlam verilmektedir. Bu-
nun insan anatomisindeki şah damarı ile bir ilgisi yoktur. Bu deyimle 
kast edilen şey, insana canlılık veren, onun yaşamasını sağlayan öz-
dür. Bu mecâzi bir anlatımdır. Allah için mesafe söz konusu değildir. 
Allah’ın; insana, insanın kendisinden daha yakın olduğu vurgusu ya-
pılmaktadır.

** Vahiy ile insanın aklına, bilincine ve düşüncesine yön vererek; doğru 
yola yönelmesine aracı olur. Söz konusu edilen kalp, kan pompalayan 
organ değil; aklın, düşünmenin ve idrak etmenin merkezidir.
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Meryem 98: Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Onlardan 

herhangi birilerinin varlığını hissediyor musun? Veya onlardan 

en küçük bir ses duyabiliyor musun?

Fâtır Suresi 22: Dirilerle ölüler bir değildir. Kuşkusuz ki Allah, 

dileyene duyurur. Sen mezarlarda olanlara asla duyuramazsın.

Yukarıda geçen ayetler, özellikle ölüleri aracı koşanların 
dikkatle okuması gereken ayetlerdir. Buna göre toplumda 
yaygın inanış olan, nebiler dâhil olmak üzere ölmüş olan 
kişilerden yardım veya aracılık istenmesinin İslam dininde 
yeri yoktur.

Kâfir, kelime anlamı ile “örten” demektir. Kur’an bu 
söylemi genel olarak “dini gizleyen” anlamında kullanır. 
Toplumda ise “Allah, Kitap, Peygamber tanımaz, dinsiz, 
vb.” anlamlarında kullanılmaktadır. Oysaki Kur’an’a göre 
bu böyle değildir. Bir şeyin kâfiri olmak demek, onun ger-
çeğini bildiği halde “gizleyeni” demektir. Bu durumda bir 
kâfir için “Allah’a, peygamberlere, Kitap’a inanmaz.” anlayışı 
İslam dininin değil, gelenekçi atalar dininin bir öğretisidir. 
Sadece bu kavram için değil, çoğu kavramlar için bu geçer-
lidir. Kavramları yerine oturtulmamış bir din anlayışı asla 
Allah’ın indirdiği din olamaz.

Âl-i İmran 106: O gün, kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kara-

racak. Yüzleri kararanlara: “İmanınızdan sonra kâfir mi oldu-

nuz? Öyle ise kâfir olmanız nedeniyle azabı tadın.” denilecek.

Bu ayetten de anlaşılacağı üzere, kâfir olmak için önce-
sinde gerçeği bilmek gerekmektedir.

Sad 71-85: Hani Rabb’in meleklere: “Ben çamurdan bir beşer 

yaratacağım.” demişti. – Onu biçimlendirip, ruhumdan üfledi-
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ğim (can verdiğim) zaman derhal ona secdeye kapanın! (ona 

saygı gösterin. Bazı çevirilerde “onun için (bana) secde edin!” 

şeklindedir) – Bunun üzerine meleklerin tamamı, hep birlikte 

secde ettiler. – Ancak iblis etmedi. O kibirlendi ve zaten o 

kâfirlerdendi. – “Ey iblis! İki elimle (Kudretimle. Gücümle.) 

yarattığım şeye (Bazı çevirilerde: …şey için bana) secde et-

mekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa 

kendini çok mu üstün görüyorsun?” dedi. – “Ben ondan ha-

yırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.” dedi. 

– “Oradan çık! Sen kesinlikle kovulmuşlardansın” dedi. – La-

netim, Din Günü’ne kadar senin üzerindedir.- İblis: “Rabb’im! 

O halde yeniden dirilme gününe kadar bana süre ver.” dedi. 

– Allah, “Peki süre verilenlerdensin.” dedi. – Zamanı bilinen 

güne kadar. – İblis: “Öyleyse, izzetine ant olsun ki onların 

hepsini azdıracağım.” dedi . – “Ancak içlerinden muhlis kul-

ların hariç.” – “Gerçek budur. Ben, gerçeği söylerim.” dedi. – 

Allah: “Ant olsun ki Cehennem’i senden ve sana uyanlardan 

dolduracağım.” dedi.

Ayetlerden, bütün melekler secdeye kapanırlarken İb-
lis’in Allah’ın emrini yerine getirmemek için direndiğini ve 
bir irade ortaya koyduğunu görmekteyiz. Onun “Ben ondan 
hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.” 
demesi, “ateşin çamurdan daha üstün olduğu” hükmü ile be-
raber bundan dolayı kendisinin de “beşerden üstün olduğu” 
hükmünü koymaya kalkmasıdır. Bu hükümler onu, beşer 
için Allah’a secde etmekten (çoğu çeviride Âdem’e secde 
olarak çevrilmiştir) alıkoymuştur. İblis’in, Allah’ı tek olarak 
bildiği halde O’nun hüküm koymaya tek yetkili olduğunu 
kendi çıkarını gözeterek çeşitli bahanelerle gizlemeye çalış-
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ması, onu kâfir yapmıştır. O Allah’ın diğer bütün istedikle-
rini yerine getiriyordu ama bir emrini uygun bulmayarak o 
konuda kendini “hüküm koyucu” olarak görmesi bu sonucu 
doğurmuştur.

Bu sonuç sadece İblis için değil, insanlar için de geçerli 
bir sonuçtur. İnsan, Allah’ın hüküm koyduğu herhangi bir 
konuda Allah’ın indirdiği ile değil de kendi aklı ile Allah’ın 
hükmüne uygun olmayan hüküm koymaya kalkar veya amel 
ederse Allah onlar için de “kâfir” hükmü vermektedir.

Mâide 43-44: İçinde, Allah’ın hükmünün bulunduğu Tevrat 

yanlarında olduğu halde, nasıl olur da sana hüküm verdiriyor-

lar? Sonra da o hükümden döneklik ediyorlar. Onlar, aslında 

inanmış değiller. Kuşkusuz, Biz, doğru yola iletici ve aydınlatıcı 

olan Tevrat’ı indirdik. Nebiler, onunla teslim olan Yahudiler için 

hüküm veriyorlardı. Rablerine teslim olmuş kişiler ve bilginler 

de Allah’ın kitabından ezberletilmiş olmasından dolayı, ona ta-

nıklık ediyorlardı. Öyleyse siz insanlardan değil, Bana karşı gel-

mekten sakının. Benim ayetlerimi az bir bedele değişmeyin! 

Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.

Bakara 159-161: Bizim indirdiğimiz apaçık kanıtları ve hi-

dayeti (Doğru yolu gösteren bilgileri.); İnsanlara Kitap’ta 

açıkça gösterdikten sonra, onları gizleyenler var ya! Onlara 

hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet 

ederler; ancak tevbe edip, kendisini düzelten ve gerçeği giz-

lemeyenlerin tevbelerini kabul ederim. Zira Ben, Tevbeleri 

Kabul Eden’im, Rahmetim Kesintisiz’dir. Gerçeği yalanlaya-

rak nankörlük edip de kâfir olarak ölen kimselere gelince; 

işte, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların 

üzerinedir.
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Allah, ayetlerini gizleyenleri de diğer bütün emirlerine 
ve yasaklarına uysa bile “kâfir” olarak tanımlamaktadır.

Nisâ 150-151: Allah’ı ve Resullerini inkâr edenler, Allah ile 

Resullerinin arasını ayırmak isterler: “Bir kısmına inanır bir 

kısmına inanmayız.” derler. Böylece, arada (İman ile küfür 

arasında) bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçekten, gerçeği 

yalanlayan kâfirlerdir. Biz de gerçeği yalanlayan kâfirler için 

alçaltıcı bir azap hazırladık.

Allah’a ortak koşanlar (aracı koyanlar) müşrik olmakla 
birlikte, gerçek inancın üzerini örtmelerinden dolayı aynı 
zamanda kâfirdirler.

Zümer 39: İnsana bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek O’na 

yalvarır. Sonra (Allah) katından ona bir nimet verince, önce-

den yalvarmış olduğunu unutur. O’nun yolundan saptırmak 

için Allah’a ortaklar koşar. (İnkâr edene) de ki: “Küfrünle biraz 

(daha) yaşa! Şüphesiz ki sen ateş halkındansın!”

İbrâhîm 1-3: Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’an), Rablerinin izniyle 

insanları karanlıklardan aydınlığa, yani güçlü, övgüye layık, 

göklerdekiler ve yerdekiler kendisine ait olan Allah’ın yoluna 

çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan 

dolayı kâfirlerin vay hâllerine! Onlar dünya hayatını ahirete 

tercih eder; Allah yolundan alıkoyar ve o yolun eğriliğini is-

terler. İşte onlar uzak bir sapkınlık içindedir.

Nahl 106-107: Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse 

– kalbi iman ile dolu olduğu hâlde (inkâra) zorlanan başka – 

kim kalbini inkâra açarsa, işte Allah’ın öfkesi bunlaradır; onlar 

için büyük bir azap vardır. Bu (azap), onların dünya hayatını 

ahirete tercih etmeleri ve Allah’ın, kâfirler topluluğunu doğru 

yola ulaştırmaması nedeniyledir.



Kur’an’da Resul ve 
Nebi Kavramları

Kur’an çevirilerinin büyük bir kısmında “resul” ve “nebi” 
kavramlarının (her ikisi için de) “peygamber” olarak 

çevrildiği görülmektedir. Peygamber kelimesi Kur’an’da 
yer almayan ve Farsçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. 
Kur’an’da geçen “resul” ve “nebi” kavramları farklı anlamlar 
taşıdığından, bu iki kavramı tek bir kelimeyle ifade etmek, 
kavramların farklı özelliklerini birleştirmek demektir. Bu 
nedenle “peygamber” kelimesi, sadece “resul” veya sadece 
“nebi” kavramlarının kullanılması gerektiği durumlarda kul-
lanılmamalıdır. Kullanıldığı durumlarda dinde onarılması 
güç –korkunç- sonuçlara sebep olabilir, öyle de olmuştur. 
Şöyle ki; sadece bu nedenle, Müslüman olduğunu öne sü-
renler arasında, din anlayışları birbirine tamamen zıt (farklı) 
dinler oluşmuştur. Daha doğrusu, İlahi dinin karşısında aynı 
isimle anılan (İslam) farklı dinler oluşmuştur. Kur’an ayetle-
rinin Türkçe çevirilerinde, “Resul” ve “Nebi” kelimelerinin 
yerine her ikisini de kapsayan “peygamber” kelimesinin kul-
lanılması, Kur’an’da geçen “Resul” kelimesinin aynı zamanda 
“Nebi” olarak da algılanmasına, böylece Hz. Muhammed’in 
“Resul” sıfatı ile bildirdiği ayetler haricinde söylediklerinin 
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de dinin kaynağı olduğu inancının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Oysaki İlahi dinin tek kaynağı O’nun Resul (Elçi) 
sıfatı ile bildirdikleridir. Yani Kur’an’dır.

Nebi ve resul kelimeleri doğru anlamlandırılmadan, 
anlamları doğru ifade edilmeden Kur’an’ın mesajını doğru 
anlamak mümkün değildir. Nebi, “Allah’tan haber alan kişi.” 
anlamındadır. Resul ise “elçi” anlamında olup, Allah’tan 
aldığı mesajı hiçbir değişikliğe uğratmadan, olduğu gibi 
insanlara ileten kişidir. Sanıldığının aksine, her nebi aynı 
zamanda resuldür. Nebi Muhammed ile Resul Muhammed 
aynı kişidir. Nebi, Hz. Muhammed’in unvanı olup, sahip 
olduğu makamı temsil eder. Resul ise Hz. Muhammed’in 
yaptığı görevdir, iştir. Bundan dolayı Nebi Muhammed’in 
sözlerinin tamamı kendisine ait olur iken, Resul Muham-
med’in sözlerinin tamamı vahiydir.

Dinde Resul’e uymak zorunludur. Resul’ün ağzından 
çıkan her söz Allah’ın sözüdür, vahiydir. Kur’an’da hem 
“resul”, hem “nebi” kelimeleri geçtiği halde hiçbirinde “Ne-
bi’ye uyun/itaat edin.” anlamında bir söze rastlanmaz iken, 
ondan fazla ayette “Resul’e uyun/itaat edin.” sözü vardır. 
Çünkü Resul’ün söyledikleri Allah’a aittir. Bu bağlamda 
Nebi’nin söyledikleri hadis, Resul’ün söyledikleri ise ayet 
olarak tanımlanır.

Yine Kur’an’da “Allah’ın nebisi” ya da benzer anlatım 
geçmez iken “Resulullah” (Allah’ın Resulü) ya da “O’nun 
Resulü” şeklinde anlatımlar yer alır. Kur’an’da hiçbir yerde 
Resul uyarılmamıştır, çünkü görevi gereği kusursuzdur. 
Ancak Nebi sıfatı ile Hz. Muhammed’in yer yer uyarıldı-
ğı Kur’an’da yer almaktadır. Resul’e uyma ile ilgili ayetler 
temel alınarak; Resul, Nebi ayırımı yapmadan, “Peygam-
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ber’in söyledikleri ve yaptıkları dinin kaynağıdır.” ifadesi 
ile Hz. Muhammed’ten rivayet edilen ve kesin olduğu asla 
kanıtlanamayan sözler (hadisler) dinin kaynağı olarak ilan 
edilmiştir. Bu kabul, çoğu kişi için Resul’e istediği şekilde 
yalan iftira ederek çıkar sağlamalarının önünü açmıştır. 
Allah’a (Kur’an’a) söyletemedikleri şeyleri Hz. Muhammed 
üzerinden söyletmişlerdir. Bu durum Kuran dışında başka 
inançların “İslam” adı altında ortaya çıkmasına, toplumda 
hatırı sayılır bir oranda yer almasına ve daha önemlisi İlahi 
İslam’ın üzerinin örtülerek toplum hayatından dışlanmasına 
kadar varan korkunç sonuçlara neden olmuştur.

Kur’an’da birçok ayette “Allah ve elçisine itaat edin” emri 
vardır. Resul/elçi kelimesi, “Başkasından aldığı ve kendisine 
ait olmayan bir şeyi bir başkasına ileten kişi” anlamındadır. 
Elçiler taşıdıkları mesaja ilave veya eksiltme yapmaksızın, 
mesajı gönderilen yere olduğu gibi ileten kişidir. Allah’ın 
elçisi Allah’ın mesajını taşıdığı için elçiye itaat şarttır.

Âl-i İmran 32: De ki: “Allah’a ve Resul’e/elçiye itaat edin.” 

Eğer yüz çevirirlerse, kuşkusuz, Allah, gerçeği yalanlayan 

nankörleri sevmez.

Elçiler Allah’ın ‘’emirlerini” titizlikle uygulayan ve ileten 
(Enbiya:27: Onlar, O’nun sözüne aykırı hareket edemezler. 
Onlar, yalnızca O’nun buyruğuna uyarlar.) kullar olduğu için 
onlara itaatsizlik, onların iletmekle yükümlü oldukları Al-
lah’ın emirlerine itaatsizlik demektir. “Elçiye itaat” etmenin 
ona indirilen mesaja itaat etmek/uymak anlamına geldiği 
açıktır.

Problemli anlayışı oluşturan yanılgının nedeni “ve” bağ-
lacı ile ilişkilidir. Bu yanılgı Kur’an’da geçen ‘’Allah ve elçisi” 
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tamlamasının iki ayrı görev tanımı gibi anlaşılmasından 
kaynaklanmaktadır. Oysa Arapçada “ve” (و) bağlacı kendi 
dilimizde de olduğu gibi sadece iki ayrı şeyi tanımlayan bir 
bağlaç olarak kullanılmaz. Konuyu bir başka yönden de 
bağlayıp vurgulamak, önemini belirtmek için de kullanılır. 
Kur’an’da bunun birçok örneği vardır. Örneklemek gerekirse:

Mâide 15: Ey kitap Ehli! Doğrusu, Kitap’tan gizlediğiniz birçok 

şeyi size açıklayan ve bir kısmından da söz etmeyen resulümüz 

geldi. Doğrusu size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi.

Bakara 53: Doğru yolu bulasınız diye, Musa’ya Kitap’ı ve Fur-

kan’ı (Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden kılavuz, ölçü.) 

verdik.

Yukarıdaki ayetlerde “nur ve kitap”, “Kitap ve Furkan” 
aynı şeyi ifade etmektedir. Aynı şeyi vurgulamak, pekiştir-
mek amaçlıdır. Yoksa “nur” ayrı, “Furkan” ayrı, “Kitap” ayrı 
anlamlarda değildir. Bu durum Kur’an’ın bir özelliği olup 
buna benzer ifadeler birçok ayette geçmektedir.

Enfâl 20: Ey iman edenler! Allah’a ve elçisine itaat ediniz. 

İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyiniz.

Ayet, ‘’ondan yüz çevirmeyin” şeklinde bitiyor. Tekil 
zamir olan “ondan” kelimesi oldukça önemlidir. Bu kelime 
Resul/Elçi’nin getirdiği mesaj anlamındadır. Çünkü Allah 
ve elçisi iki ayrı öğreti öner(e)mezler. Aksi halde hüküm 
koyucu sadece Allah değil, Elçi de “hüküm koyar” anlamı-
na gelir ki bunu Kur’an şirk olarak tanımlar. Tek hüküm 
koyucunun Allah olduğu zaten pek çok ayette bildirilmiştir. 
Allah’ın elçisinin tek görevi, Allah’tan aldığı mesajı insanlara 
olduğu gibi iletmektir.
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Tövbe 29: Kendilerine Kitap verilenlerden, Allah’a ve Ahiret 

Günü’ne inanmayan; Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını 

haram saymayan ve Hak Din’i, din edinmeyen kimselerle, 

üstünlüğünüzü kabul ettirinceye, kendi elleriyle size belli bir 

cizye verinceye kadar savaşın.

Kur’an’da Hz. Muhammed’in anlatıldığı bazı ayetlerden 
örnekler vermek konunun daha iyi kavranması açısından 
yararlı olacaktır.

Hûd 31: “Ben size, “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.” 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Yine “Ben meleğim.” de 

demiyorum. Hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, onlara hiçbir 

hayır vermeyecektir.” de demiyorum. İçlerinde olanı Allah daha 

iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde zalimlerden olurum.”

A’râf 188: De ki: Allah dilemedikçe, kendime bir yarar sağla-

mak ya da kendimden bir zararı uzaklaştırmak benim elimde 

değil. Eğer gaybı bilseydim, elbette daha çok yararıma olan 

şeyi yapardım ve bana bir kötülük de dokunmazdı. Ben, 

inanan bir halk için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Tevbe 113: Nebi ve mü’minlere; Cehennemlik oldukları açıkça 

belli olduktan sonra, yakınları da olsa, müşriklere bağışlanma 

dilemeleri yaraşmaz.

İsrâ 29: Elini bağlayıp boynuna asma. Onu büsbütün de açma. 

(Cimri olma, savurganlık da yapma.) Aksi halde kınanırsın ve 

yaptığına pişman olur kalırsın.

Muhammed 19: O halde, Allah’tan başka ilah olmadığını bil 

Kendi suçların için, inanan erkekler ve kadınlar için bağışlan-

ma dile. Allah, dönüp dolaşacağınız yeri ve varıp duracağınız 

yeri bilir.
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Tahrim 1: Ey nebi! Eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek, Allah’ın 

helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Allah, Çok 

Bağışlayıcı’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir.

Yukarıda örnekleri olan uyarı ayetleri sadece Hz. Mu-
hammed için değil, tüm Müslümanlar içindir.

Ahzab 33: Evlerinizde vakarlı olun.* Cahiliye dönemindeki 

gösteriş gibi gösteriş yapmayın. Salâtı** ikame edin, zekâtı** 

verin. Allah’a ve Resul’üne itaat edin. Ey Nebi’nin ailesi! Allah 

sizden her türlü kirliliği giderip sizi tertemiz kılmak istiyor.

Yukarıdaki ayette “Resul” ve “Nebi” kelimeleri beraberce 
yer almaktadır. Bu ayette, insanlardan Allah ve Resul’üne 
(Kur’an’a) uymaları istenirken, ayrıca Nebi’nin ailesi de uya-
rılmaktadır.

Hâkka 40-47: Kuşkusuz o, şerefli bir Resul sözüdür. O, bir 

şair sözü değildir. Amma da inançsızsınız! O, bir kâhin sözü 

de değildir. Hiç öğüt dinlemiyorsunuz! Âlemlerin Rabb’inden 

indirilmedir. Eğer Bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı; 

* Yaşam biçiminize özen gösterin. Çevirilerde, “Vakarlı olma” (ve-
karna) buyruğuna, çoğunlukla “evinizde oturun” diye anlam ve-
rilmektedir. Oysaki ayette oturmaktan söz eden herhangi bir ibare 
bulunmamaktadır. Ayet, evde oturmaktan değil, vakarlı olmaktan 
söz etmektedir.

** “Salâtı ikame etmek, zekâtı vermek” terkibi, ibadete layık yegâne 
ilah olarak Allah’a inanmak; kulluğu, Allah’a yönelmeyi, dua ve 
ibadeti şirkten arındırılmış bir bilinçle ve arınmış, temizlenmiş arı 
duru hale gelmiş bir benlikle yapmak; yardımlaşmayı, destek olma-
yı canlı ve diri tutmak demektir. Zekât sözcüğü birçok ayette daha 
temiz, daha iyi, arınmak, temizlenmek, aklanmak, yüceltmek an-
lamında kullanılmıştır. (Örneğin; 2:151, 3:77, 4:49, 9:103, 19:13, 
20:76, 24:21, 35:18, 53:32, 62:2, 80:3, 91:9) Zekâtın mali yardım 
anlamında olmadığı bu ayette de açıkça görülmektedir.
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Elbette onun bütün gücünü alırdık. Sonra kesinlikle can da-

marını koparırdık. Hiçbiriniz buna engel olamazdınız.

A’râf 158: De ki: “Ey insanlar! Ben, göklerin ve yerin sahibi 

olan, kendisinden başka ilah olmayan, yaşatan ve öldüren 

Allah’ın, size, hepinize gönderdiği bir resulüm. Gelin, Allah’a 

ve O’nun sözlerine iman eden ümmi nebi resulüne iman edin 

ve ona uyun ki böylece hidayete eresiniz.”

Bu ayetlerden de Nebi ve Resul kelimelerinin aynı an-
lamda olmadığı anlaşılmaktadır. Nebi Muhammed de Resul 
Muhammed’e iman etmektedir. Yani kendisinin Resul sıfatı 
ile getirdiği ayetlere. 



Öğretilmiş Din ve 
Kur’an’da Atalar Dini 

İslam coğrafyası olarak adlandırılan yerlerdeki topluluk-
ların büyük çoğunluğunun sürdürdükleri “öğretilmiş 

din” anlayışı yeni bir şey olmayıp kökeni Hz. Muham-
med’in vefatının hemen sonrasında başlayan, yıllar içeri-
sinde -Kur’an’dan uzaklaşma adına- gelişen ve kökleşen bir 
anlayıştır. Bu anlayış için kitapta kullandığımız “öğretilmiş 
din” tanımlamasının Kur’an’daki karşılığı “atalar dini” olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Konu Kur’an’da yirmiden fazla ayette 
ele alınmaktadır.

İnsanlar çoğu zaman düşünce ve yaşantılarını büyük 
ölçüde tarihlerinden devraldıkları kültür ve yaşam tarzıyla 
şekillendirmektedirler. Doğdukları andan itibaren -doğru 
veya yanlış- atalarının kültür ve geleneği ile iç içedirler. Za-
manla onun bir parçası olurlar ve bir önceki nesilden dev-
raldıklarını daha sonraki nesillere olduğu gibi veya kısmen 
farklılaştırarak taşırlar. Çoğu zaman yaşatmaya çalıştıkları 
kültürün doğruluğundan şüphe duymak, sorgulamak, varsa 
yanlışlarını düzelterek doğruya yönelmek yerine, genellikle 
toplumun da baskısı ile bilinç körlüğüne sürüklenerek, alış-
kanlığa dönüşen bir yaşam şekli sürdürürler.
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Bu durumdan kurtulabilmek için kişinin ilahi dinle ta-
nışması ve onu doğru anlaması; ayrıca yerleşik din algısına 
(yaşam şekline) ters düşmeyi, dolayısıyla bu durumdan kay-
naklanan tepkilerle karşılaşabileceğini göze alması gerekir.

Kur’an’da anlatılanlardan; atalar dininin İlahi tebliğin 
reddedilmesine neden olarak kullanıldığını görebilmekte-
yiz. Atalar dini ve İlahi dinin öğretileri karşısında insanlar 
seçimlerini ya atalar dini ya da İlahi din yönünde yapmak 
zorundadırlar.

Atalar dinini tercih eden insanların alışılmış tarihi dü-
şünce kalıpları ve davranış biçimleri (anlayışları); İlahi mesaj 
karşısında doğru, sağlıklı ve hür düşünülebilmesine, buna 
bağlı olarak da dinin yalnızca Allah’a özgü kılınarak gerçek 
özgürlüğe kavuşulmasına engel olmaktadır. Ancak kişilerin 
doğru olana ulaşmaları için bu durumu engel olarak gös-
termeleri doğru bir yaklaşım değildir. Akleden, sorgulayan 
herkes önüne konmaya çalışılan her türlü engeli kolaylıkla 
aşabilir.

Atalar dininin temelinde akletme, sorgulama ve kanıt 
arama yerine, önünde bulduğu dine ait her şeyi olduğu gibi 
kabul etme anlayışı vardır.

Kur’an’ın istediği şekilde bir din yerine, rivayetler ve ge-
lenekten gelen bilgiler ile oluşturulan bu din anlayışı, “Biz 
atalarımızdan, hocalarımızdan, üstatlarımızdan, şeyhleri-
mizden, ailelerimizden böyle gördük.” tarzındaki argüman-
larla (kanıt, tez, öne sürme) karşımıza çıkmaktadır. Kur’an’da 
çok açık ve net olan doğruları görmelerine rağmen, öğre-
tilmiş dinin etkisinde kalınarak; “Kur’an’ı biz anlayamayız.”, 
“Sen Arapça biliyor musun?”, “Din tahsili gördün mü?”, 
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“Sen bizim hoca ile bir görüş.” gibi karşılıklarla o doğru-
lardan emin olmak yerine, başka anlamlarının olabileceği 
ileri sürülüp uzak durulmaktadır. Bu davranışı gösterenlerin 
çoğunluğu, güvendikleri veya tabi oldukları din adamları-
na, görmüş oldukları doğruları -ne denli doğru olduğunu 
öğrenmek için bile- iletmemektedirler. İletenler de ya çeşitli 
tevillerle (konuya başka anlamlar yüklenerek) ikna edilmekte 
ya da o topluluktan uzaklaştırılmaktadırlar.

Kur’an’ın öğretilmiş din (atalar dini) hakkında söyle-
diklerini örneklendirmek konunun daha iyi anlaşılmasına 
katkı sağlayacaktır.

A’râf 70: “Sen, bize, tek olan Allah’a kulluk etmemiz ve atala-

rımızın kulluk ettiklerini bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru 

sözlülerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin şeyi getir!” dediler.

Lokmân 21: Onlara, “Allah’ın indirdiği şeye uyun.” dendiği 

zaman: “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye 

uyarız.” dediler. Peki! Ya şeytan onları alevli ateşin azabına 

çağırmış olsa da mı?

Mâide 104: Onlara, Allah’ın indirdiğine ve resule gelin dendiği 

zaman, “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter.” 

dediler. Peki ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda ol-

mayan kimseler ise?

En’âm 148: Müşrik olanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi 

biz de müşrik olmazdık, babalarımız da. Ve hiçbir şeyi de 

haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalan-

ladılar da sonunda azabımızı tattılar. De ki: Yanınızda bir bilgi 

varsa onu bize gösterin. Siz, zandan başka bir şeye uymuyor-

sunuz ve ancak yalan yanlış atıp tutuyorsunuz.
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Hûd 62: “Ey Salih! Sen, bundan önce aramızda ümit beslenen 

biriydin. Şimdi atalarımızın kulluk ettiklerine kulluk etmekten 

bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Ve biz, gerçekten de senin 

bizi çağırdığın şey hakkında şüphe içindeyiz, kaygılanıyoruz.” 

dediler.

Hûd 87: Dediler ki: “Ey Şu’ayb! Atalarımızın kulluk ettiklerini 

bırakmamızı; mallarımızı, istediğimiz gibi kullanmaktan vaz-

geçmemizi senin salâtın (dinin) mi buyuruyor?” Oysaki sen 

yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın.

Yûsuf 40: Sizin, O’nun yanı sıra kulluk ettiğiniz şeyler, ancak 

sizin ve atalarınızın uydurup adlandırdığı şeylerdir. Allah, 

onlara hiçbir sultan (yetki belgesi) indirmedi. Hüküm yal-

nızca Allah’ındır; kendisinden başkasına kulluk etmemenizi 

emretmiştir. Dosdoğru din yalnızca budur; ancak insanların 

çoğu bu gerçeği bilmezler.

İbrâhîm 10: Resulleri dedi ki: “Göklere ve yere belli bir fıtrat 

veren (yaratılış ve işleyiş yasası koyan), sizi, suçlarınızı bağış-

lamak için çağıran ve belirlenmiş bir süreye kadar sizi ertele-

yen Allah hakkında mı kuşkudasınız?” dediler: “Siz de ancak 

bizim gibi sadece bir beşersiniz. (Hiçbir ilahi özelliği olmayan 

sıradan bir insansınız.) Atalarımızın kulluk ettiklerinden bizi 

çevirmek istiyorsunuz. Öyleyse açık bir sultan (yetki belgesi) 

getirin!”

Nahl 35: Şirk koşanlar, “Eğer Allah dileseydi biz onun yanı sıra 

başkasına kul olmazdık. Babalarımız da olmazdı. Ne biz ne de 

babalarımız O’nun haram kıldığından başka hiçbir şeyi haram 

kılmazdık.” dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Bu 

durumda resullerin üzerine düşen, vahyi apaçık bir şekilde 
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tebliğden başkası değil. (Bu ayet “Allah’ın haram kıldığın-

dan başkasını haram kılmanın” şirk olduğunu net bir şekilde 

ortaya koymaktadır.)

Kehf 5: Buna dair kendilerinin de atalarının da hiçbir bilgi-

leri yoktur. Çok büyük söz ediyorlar. Yalandan başka bir şey 

söylemiyorlar.

Enbiyâ 51-54: Ant olsun İbrahim’e rüşdünü (doğru düşün-

me yetisini) vermiştik. Biz, onu tanıyorduk. Hani o, babasına 

ve halkına: “Kendinizi ibadetlerine adadığınız bu heykeller 

nedir?” dedi. “Biz, atalarımızı bunlara kulluk edenler olarak 

bulduk.” dediler. “Gerçek şu ki siz de atalarınız da açık bir 

sapkınlık içindesiniz.” dedi.

Müminun 23-24: Ant olsun ki Biz, Nuh’u halkına gönderdik. 

“Ey halkım! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka ilah 

yoktur. Hala takva (Allah’ın buyruklarına uymak) sahibi ol-

mayacak mısınız?” dedi. Bunun üzerine halkından gerçeği ya-

lanlayan nankörlerin meleleri (Halkın ileri gelenleri, imtiyaz 

sahibi seçkinleri, din adamları/ruhban sınıfı): “Bu, sizin gibi 

bir beşerden başka bir şey değildir. Size karşı üstünlük kurmak 

istiyor. Eğer Allah isteseydi mutlaka melekler indirirdi. Geçmiş 

atalarımızdan da böyle bir şey duymadık.” dediler.

Şuarâ 69-77: Onlara İbrahim’in haberini anlat. Babasına ve 

halkına; “Siz neye kulluk ediyorsunuz?” demişti. “Putlara 

kulluk ediyoruz. Kendimizi onlara adamaktan vazgeçmeye-

ceğiz.” dediler. İbrahim: “Onlara dua ettiğiniz zaman sizi işiti-

yorlar mı?” dedi. “Veya size bir yararları ya da zararları oluyor 

mu?” Onlar: “Ama atalarımızı böyle yaparlarken bulduk.” 

dediler. İbrahim: “Peki, siz ve geçmiş atalarınız neye kulluk 
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ettiğinizi hiç düşünüyor musunuz?” dedi. “Yalnızca Âlemlerin 

Rabbi dostumdur. O’nun dışındakilerin hepsi benim düşma-

nımdır.”

Yukarıdaki ayetler, atalar dinini oldukça net anlatmak-
tadır. İlgili surelerden, ayetlerin bağlamındaki ayetlerle be-
raber okunması konuyu daha da berraklaştıracaktır. Ayetler 
topluca incelendiğinde “atalar dini”nin Allah tarafından tek 
bir din olarak kabul edildiğini, hiçbir ayırım yapılmadığını 
görmekteyiz. Hepsi “şirk dini” olarak anlatılmaktadır.

Öğretilmiş din anlayışının doğuşu, gelişimi, etkilendi-
ği faktörler, amaçları, destekleri gibi konular değişik kay-
naklarda oldukça fazladır. Kitabın amacı doğrultusunda bu 
anlayışa neden olan konulardan bazılarına değinmek ge-
rekmektedir.



Hadisler ve İslam Dini 

Gerçek anlamı “Hz. Muhammed’in söylediği söylenen 
sözler (rivayetler)” olan hadis, gelenekte: “Hz. Muham-

med’in sözlerini, fiillerini ve kabullerini ifade eden terim” 
anlamındadır. Kur’an’ın ilâhî amacının ne olduğunu en iyi 
bilen (ki öyledir) Allah Resulü’nün din ile ilgili uygulamala-
rını ve Kur’an tefsirini içerdiği kabul edilir.

Öğretilmiş din anlayışına göre Hadis, Kur’an’ın açıkla-
yıcısıdır. Hadis olmadan Kur’an anlaşılamaz. Salât (namaz), 
oruç, zekât ve hac gibi ibadetler yerine getirilemez. Salâtın 
hangi vakitlerde, kaçar rek‘at ve nasıl yerine getirileceği, 
orucun nasıl tutulacağı, zekâtın hangi mallardan ve ne kadar 
verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi hususlar Kur’an’da yer 
almayıp hadislerle açıklanmıştır. İslâm hukukunun birçok 
meselesi de hadislerle çözüme kavuşturulmuştur. Hadisler 
Kur’an’da yer almayan birçok meseleye açıklık getirmiştir. 
Hz. Muhammed’in bu meseleler hakkında hüküm koyma 
yetkisi vardır. Kur’an’da ondan fazla ayette “Allah ve Resul’ü-
ne uyun” anlamındaki ifadeler, Haşr 7’de geçen “Resul size ne 
verdiyse onu alın.” ifadesi ve “Size iki şey bıraktım, bunlara 
sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Bunlar 
Allah’ın kitabı ve benim sünnetimdir.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5; İbn 

Mâce Mukaddime, 2; Tirmizî, İlim, 10) vb. hadisler bu inancın kay-
nağını oluşturmaktadır.
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Resul ve nebi kavramlarının olması gereken yere otur-
tulmadığı, herhangi bir ayette geçen ifadelerin önündeki ve 
arkasındaki konu bağlamında olan ayetlerle beraber değer-
lendirilmeden (“Resul size ne verdiyse onu alın.” ifadesi gibi) 
düşüncelerin Kur’an’a söyletilmeye çalışıldığı durumlarda, 
indirilmiş dinin aslından uzaklaştırılması kaçınılmazdır. 
Hz. Muhammed’in resul olarak verdikleri sadece vahiydir, 
ayettir, Kur’an’dır. Haşr 7’de, Allah feylerle ilgili (zenginliğe 
neden olan, elden ele dolaşan bir zenginlik olmasın diye) bir 
hükmü olduğu için “resul” kelimesi geçmektedir.

Haşr 7: Allah’ın, beldeler halkından, Resul’üne verdiği feyler; 

aranızda zenginliğe neden olan, elden ele dolaşan bir zen-

ginlik olmasın diye; Allah, Resul, yakınlık sahipleri, yetimler, 

miskinler ve yol oğlu (Allah yolunda ve muhtaç olanlar) için-

dir. Resul size ne verdiyse onu alın. Sizi neden alıkoyduysa 

ondan vazgeçin. Allah’a karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz 

Allah, Cezalandırması Çok Şiddetli Olan’dır.

Ayette “nebi” kelimesi geçmemektedir. Ayetin “Resul 
size ne verdiyse onu alın. Sizi neden alıkoyduysa ondan 
vazgeçin.” cümlesi, ayetten bağımsız olarak -ayet bütünlü-
ğünü parçalanarak- ele alınıp, “Hz. Muhammed’e Allah’tan 
bağımsız olarak ayrıca hüküm koyma hakkı verilmiştir.” şek-
linde anlaşılması ve ayetin bu anlayışın doğruluğuna kanıt 
olarak ileri sürülmesi son derece yanlış/hatalı bir yaklaşım-
dır. Bunun Hz. Muhammed’in hüküm koyma yetkisi ile 
hiçbir ilişkisi yoktur. Ayetin bütününe bakıldığında feylerle 
ilgili hükmün Allah’ın hükmü olduğu, O’nun resullük görevi 
nedeni ile ayeti olduğu gibi ilettiği ve gereğini yaptığı için 
“resul” kelimesinin kullanıldığı görülecektir.
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Çoğunluğun kabulüne göre hadislerin sözleri Nebi ve 
Resul Muhammed’e, mâna Allah’a aittir. Cebrâil’in zaman 
zaman insan şeklinde Hz. Muhammed’in yanına gelerek 
bazı ibadetlerin niteliği ve uygulama şekilleri konusunda 
açıklamalarda bulunması, (vb. şeylerin) hadisin vahiyle 
yakın ilgisi olduğuna delil (kanıt) olarak kabul edilir. Hz. 
Muhammed’e dayandırılan “Bana kitapla birlikte onun bir 
benzeri daha verildi” (Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 5) rivayeti de hadis-
lerin vahiy olduğu inancına bir dayanak yapılmıştır.

Hadisler, kendi aralarında sınıflamalara tabi tutulsa da 
bu kitabın konusu dışındadır. Kutsî hadis (sözleri Allah’a ait 
olan), sahih hadis, hasen hadis (şahidinin doğru muhafaza 
ettiği net olmayan), zayıf hadis, mütevatir hadis (çok fazla 
sayıda kişinin şahit olduğu), ahad hadis (şahidi tek veya az 
olan) gibi değişik sınıflamalar yapılmaktadır. Mütevâtir ha-
dislerin sayısı hakkında 100 ile 300 arasında değişen rakam-
lar söylenmektedir.

Öğretilmiş dinin iki ana kolunu oluşturan Ehli Sünnet ve 
Şia arasında hadis konusunda farklı anlayışlar vardır. Şîa’ya 
göre hadis; Hz. Muhammed ve onun gibi masum kabul ettik-
leri on iki imamın sözleri, fiilleri ve açıklamaları olup bunlar 
arasında fark yoktur. Her ne kadar uygulamada kendisini Ehli 
Sünnet tanımı içinde görenlerin büyük bir kısmı belirledikleri 
bazı din adamlarının masumiyetini teoride kabul etmeseler 
de uygulamada onların sözlerini, eylemlerini ve açıklama-
larını hadis gibi dinden kabul etmeleri, birçok açıdan Şia ile 
benzer yönlerini ortaya koyan niteliktedir.

Gelenekçi anlayıştaki ana iki akımdan Ehl-i Sünnet, 
hadis toplayıcısı olarak; Buhârî, Müslim, Nesai, Tirmizî, 
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Ebu Davut ve İbn Mâce’yi ön plana çıkarırken, Şia; Küleyni, 
Kummi ve Tusi’yi ön planda tutmaktadır. Her bir ana akım 
birbirinin hadis kaynaklarını kabul etmemektedir.

KÜTÜB-İ SİTTE 
Muhaddis Doğum Yeri Doğum ve Ölüm Tarihi

Buhari Buhara H.194-256 (M.810-870)

Müslim Nişabur H.206-261 (M.821-875)

Nesai Horasan H.214-303 (M.830-915)

Tirmizi Tirmiz H.209-279 (M.824-892)

Ebu Davut Sicistan H.202-275 (M.817-889)

İbn Mace Kazvin H.209-273 (M.824-887)

KÜTÜB-İ ERBAA

Muhaddis Doğum Yeri Doğum ve Ölüm Tarihi 

Küleyni Rey H.255-328 (M.864-941)

Kummi Kum H.265-329 (M.879-941)

Tusi Tus H.180-242 (M.796-856)
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Gelenekçi İslamın iki ana kolu olan Sünni ve Şii hadis 
kitaplarının yazarları (hadis toplayıcıları)’nın doğum yerleri 
ve yaşadıkları coğrafi yerler yukarıdaki fotoğraf üzerinde gös-
terilmiştir. Dikkat çeken nokta, hepsinin Kur’an’ın indiği ve 
ilk yaşanmaya başladığı coğrafyadan kuş uçuşu 2.000-3.000 
Km uzaktaki hemen hemen aynı coğrafyada yaşamış olmala-
rıdır. Her ne kadar, hayatlarının bir kısmını değişik yerlerde 
geçirseler de, o dönemde bu coğrafya, İslam’ın henüz yeni yeni 
yerleştiği yerler olup toplum kültürünün tam dönüşmediği 
bir zamandır. Hayatta bulundukları zaman dilimi nerede ise 
aynı zaman dilimidir. Kültürel dönüşümünü daha önceden 
başlatmış olan coğrafyadan bu kadar ünlü ve etkili bir hadis 
toplayıcısının çıkmaması düşündürücü ve dikkat çekicidir.

Bir diğer konu da, söz konusu hadis toplayıcılarının 
ulaştıkları rivayetlerin ve bunlardan hadis olarak kabul et-
tiklerinin sayılarıdır. Ayrıca her birinin, diğer hadis toplayı-
cılarının kabul ettikleri hadisleri kabul edip etmedikleridir. 

Öyle ki; bilgi kaynaklarına göre Ehli Sünnet hadis topla-
yıcıları, toplamda 2.000.000’dan fazla rivayete ulaşmışlar ve 
bunlardan yaklaşık olarak 24.000 rivayeti hadis olarak kabul 
etmişlerdir. Buhari 600.000 rivayetten 3000, Ebu Davut 
500.000 rivayetten 5000, İbn Mace 400.000 rivayetten 5000, 
Müslim 300.000 rivayetten 4000, Tirmizi 300.000 rivayetten 
3000, Nesai 200.000 rivayetten 4000 kadarını hadis olarak 
kabul etmiştir. Her bir hadis toplayıcısı diğer hadis toplayı-
cılarının kabul ettikleri hadislerin büyük çoğunluğunu kabul 
etmedikleri de bir gerçektir.

Tüm bilgi kaynaklarında yer alan bu bilgilerin, hemen 
hemen yeryüzünde kendisini Müslüman olarak tanımlayan 
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tüm insanlarca bilindiği halde sorgulanmamasının nedeni, 
öğretilmiş dinin bu sorgulamaya engel oluşturmasıdır. Bu 
vb. bilgiler karşısında sorgulanması gereken çok şey vardır. 
Örneğin; her bir hadis toplayıcısı diğer hadis toplayıcılarının 
kabul ettiği yüzlerce, hadisi kabul etmediğine göre, hadis 
inkârcısı mıdır, değil midir? Hadis olarak kabul etmedikleri 
rivayetler içinde, gerçekte Hz. Muhammed tarafından söy-
lenmiş olan hiçbir hadis yok mudur, var mıdır? Tüm bu vb. 
sorgulamalar yapıldığında; hadislerin kesinlik taşımadığı, 
bu nedenle dinde kaynak olamayacağı, imana konu olama-
yacağı, ancak içinde doğru ve yanlışların beraberce bulun-
duğu bilgi kaynakları olarak değerlendirilmeleri gerektiği 
görülecektir.

Gelenekçi İslam inancının Kur’an ve hadislerden başka 
ayrıca İcma ve Kıyas denilen iki ayrı din kaynağı daha vardır. 
İcma; din âlimlerinin ortak görüşleri, Kıyas ise; fıkıh âlimle-
rinin görüşleridir. Bu inançta din kaynakları önem sırasına 
göre Kitap (Kur’an), Sünnet, İcma ve Kıyas olarak sıralansa 
da uygulamada birinci kaynak genelde hadisler olmaktadır. 
Öyle ki bazı kesimlerce hadislerin ayetlerin hükmünü orta-
dan kaldırdığı (Mekhul - Ö. 113), Sünnetin Kur’an’a ihtiyacından 
çok, Kur’an’ın sünnete ihtiyacı olduğu (Dârimî Sünen 1/44) öne 
sürülmektedir. Bu öne sürümler (tezler), günümüzde de bazı 
ilahiyatçı öğretim üyeleri de dâhil olmak üzere, toplumda 
etkinlikleriyle ön plana çıkan kişilerce sık sık dile getirilerek 
öğretilmiş din öğretilerinin toplum üzerindeki etkinliğinin 
pekiştirilmesine çalışılmaktadır. “Bana Kur’an ve onunla 
beraber onun gibisi (Sünnet) verildi. Yakında karnı tok, kol-
tuğuna kurulmuş birisi “Size Kur’an yeter, O’nda neyi helal 
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buluyorsanız, onu kabul ediniz, O’nda neyi haram buluyor-
sanız onu da haram biliniz” diyecek. Şunu iyi biliniz ki Allah 
Resûlünün haram kıldığı da Allah’ın haram kıldığı gibidir.” 
(Ebû Dâvûd, es-Sunne, 5; et-Tirmizî, el-İlim, 10; İbn Mâce, el-Mukaddime, 

2.) hadisi Hz. Muhammed’in dinde hüküm koyucu olduğu 
tezine dayanak yapılmaya çalışılmış/çalışılan bir rivayettir.

Oysaki; dinin aslını Kur’an’dan öğrenen bir kişi, Hz. 
Muhammed’in söylediği öne sürülen bu sözlerin, O’nun 
tarafından söylenmeyeceğini/söylenemeyeceğini ve öne 
sürülen sözlerin Hz. Muhammed’e iftira olduğunu hemen 
anlayacaktır. Bu iftira aynı zamanda Allah’a iftiradır. Bu ve 
benzer hadislerin iftira olduğunu söyleyenlere “peygamber 
düşmanı, hadis düşmanı, kâfir, oryantalistlerin uşakları, 
sahabe düşmanı” gibi birçok iftirada bulunulmaktadır. Bu 
iftiraların tek nedeni ipoteklerinde tutmak istedikleri dini is-
tedikleri gibi kullanmak, kurdukları düzeni korumak, ondan 
siyasi, maddi, manevi (mevki, makam, post vb.) çıkar sağla-
maktan başka bir şey değildir.

Dayanaklarında, Kur’an yanında hadisleri de esas alan 
ve bunlara kendi çıkarımlarını da ekleyerek şekillendiri-
len mezheplerde de durum pek farklı değildir. Mezhepler 
konusu çok geniş bir konu olup, sadece bir konu açısından 
bakıldığında bile ne tür açmazlarının olduğu ortaya ko-
nabilmektedir. Hemen hemen din adına ortaya konan her 
meselede hem kendi aralarında hem de Kur’an ile çelişkiler 
barındırmaktadırlar. Mezhepler sadece içinde doğruların 
yanında yanlışları da barındıran bir kültürdür. İman edil-
mez. Eleştirilebilir ve faydalanılabilir.
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Yukarıda verilen örnekler mezheplerin bazı konulardaki 
hükümlerinin kendi aralarındaki ve Kur’an ile olan çelişkile-
rini açıkça göstermektedir. Bu tabloya göre; kırlangıç eti yiyen 
bir Şafi veya Hanbeli, haram bir eylemde bulunarak günaha 
bulaşırken, kırlangıç eti yiyen bir Hanefi veya Maliki helal bir 
eylemde bulunarak günaha bulaşmamaktadır. At eti yiyen bir 
Hanefi haram bir eylemde bulunarak günaha bulaşırken, at 
eti yiyen bir Maliki helal bir eylemde bulunarak günaha bu-
laşmamaktadır. Her bir mezhep kendine göre “helal - haram” 
koyabilmekte ve aynı şey için her biri farklı hükümler vere-
bilmektedir. Dinde bir konuda aynı şartlarda farklı hükümler 
olamayacağına göre bu durum mezheplerin ayrı ayrı dinler 
olduğunu öne sürenlere delil (kanıt) oluşturmaktadır.

Bir dinde herhangi bir şey aynı şartlarda helal veya haram 
olur. Hem helal hem haram olmaz. Her ne kadar mezhep 
inancında olanlar kabul etmek istemeseler de Kur’an’ın ina-
nanlarına öğrettiği genelde “hüküm koyma” özelde “helal 
- haram koyma” yetkisinin sadece ve sadece Allah’a ait 
olduğu bilinmektedir. Bu gerçek göz önüne alındığında at 
etine “haram” diyen bir Hanefi, Maliki’ye göre helali haram 
yaptığı için o helalin örteni/gizleyeni olur ve Kur’an, dinde 
her hangi bir şeyi örteni/gizleyeni “kâfir” olarak tanımladı-
ğına göre “kâfir” olur. At etine “helal” diyen bir Maliki ise 
Hanefiye göre haramı helal yaptığı için o haramın örteni/ 
gizleyeni olur ve Kur’an, dinde her hangi bir şeyi örteni/
gizleyeni “kâfir” olarak tanımladığına göre “kâfir” olur.

Bugün yeryüzünde Müslüman olduğunu ve aynı zaman-
da bir mezhebe bağlı olduğunu öne süren kişilerin içinde 
bulundukları mezhep kültürünün dine (Kur’an’a) aykırı ka-
bullerini reddetmeleri gerekmektedir.



Kur’an’ın Bildirdiklerine 
Aykırı Hadis Örnekleri

Hadis kaynaklarını dinin kaynağı olarak görenler, bu 
kaynaklarda yer alan aşağıdaki hadisleri kabul etmek 

zorundadırlar. Çünkü doğası gereği dinin kaynağındaki bir 
şeyin inkârı, onu inandığı dinin dışına çıkarır. Ancak; bu 
hadisleri dinin kaynağı olarak değil de bilgi kaynağı olarak 
görenler bu bilgileri ölçer, biçer ve yanlış olanları reddeder, 
doğruları ise söz olarak kabul eder. (Sözü doğru kabul etmek; 
onun Hz. Muhammed tarafından söylendiğini değil, söylen-
miş olabileceğini kabul etmek demektir.)

Bu bölümde Kur’an’a aykırı düşen hadislerden örnekler 
yer almaktadır. Her hadis için olmasa da o hadis ile aykırı 
düşen örnek ayet veya ayetler beraberinde verilmiştir. Ayrıca 
bir yorum yapılmasına gerek duyulmamıştır. Bazı örnekleri 
burada da yer almakla beraber, hadisler arasındaki çelişkiler 
kitapta ayrı bir başlık altında verilmiştir.

Hadislerin büyük çoğunluğu Buhârî, Müslim, Tirmizî, 
Ebu Davut gibi meşhur hadis kitaplarında yer almakta olup, 
her hadisin bitiminde bulunduğu kitaplar ayrı ayrı belirtil-
miştir.

“Beni gören veya beni göreni gören bir Müslüman’a ateş 
değmeyecektir.” Tirmizî, Menâkıb, (3857).
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“Rabbim bana, ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesap ve 
ceza olmaksızın cennete koymayı vadetti. Her bin ile birlikte 
yetmiş bin ve Rabbimin avucuyla üç avuç daha.” Tirmizî, Sıfa-

tu’l-Kıyame 13, (2439); İbn Mâce, Zühd 34, (4286).

Ahkâf 9: “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim; kendime de 

size de ne yapılacağını asla bilmiyorum; ben sadece (vahyi) 

olduğu gibi beyan eden bir uyarıcıyım.”

A’raf 6: “Hem kendilerine ilahi mesaj gönderilenleri, hem de 

(onlara) ilahi mesajı iletmekle görevli olanları elbet hesaba 

çekeceğiz.”

“… Allah’a yemin ederim ki ben Allah’ın resulü olduğum 
halde bana ve size yarın Allah tarafından nasıl muamele edi-
leceğini bilemem.” Buhârî, Cenâiz

*

“Resulullah buyurdular ki; Yeryüzünde haksız yere öl-
dürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli 
Hz. Âdem’in ilk oğluna (Kabil’e) gitmemiş olsun. Çünkü o, 
haksız öldürme yolunu ilk açandır.” Buhârî, Diyat 2, Enbiya 1, İ’ti-

sam 15; Müslim, Kasame 27, (1677); Tirmizî, İlm 14, (2675); Nesai, Tahrim 

1, (7, 82).

Necm 38: “Doğrusu hiçbir günahkâr bir başkasının günah 

yükünü yüklenmez.”

Fâtır 18: “Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez…”

*

“Resulullah aramızda doğrulup o günden kıyamete 
kadar olacak her şeyden bahsetti…” Buhârî, Kader 4; Müslim, Fiten 

23, (2891); Ebu Dâvud, Fiten 1, (4240).
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“Resulullah kıyamete kadar gelecek her şeyi bana haber 
verdi. Onlardan her ne varsa ona sordum. Sadece ‘Medine 
halkını Medine’den kim çıkaracak?’ bunu sormadım.” Müslim, 

Fiten 24, (2891).

En’âm 50: De ki: “Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır 

demiyorum. Gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de de-

miyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum.” De ki: 

“Kör ile gören bir olur mu? Niçin düşünmüyorsunuz?”

Hûd 31: “Ben size, “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.” 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Yine “Ben meleğim.” De 

demiyorum. Hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, onlara 

hiçbir hayır vermeyecektir.” de demiyorum. İçlerinde olanı 

Allah daha iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde zalimler-

den olurum.”

A’râf 188: De ki: Allah dilemedikçe, kendime bir yarar sağla-

mak ya da kendimden bir zararı uzaklaştırmak benim elimde 

değil. Eğer gaybı bilseydim, elbette daha çok yararıma olan 

şeyi yapardım ve bana bir kötülük de dokunmazdı. Ben, 

inanan bir halk için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

*

“Resulullah buyurdular ki: Ümmetimden (âlim, şehit, 
salih) bazıları var; bir (çok kabilelere şamil bir) cemaate 
şefaat eder, bazıları var bir kabileye şefaat eder; bazıları var 
bir bölüğe şefaat eder; bazıları da tek bir ferde şefaat eder ve 
cennete girmelerini sağlar.” Tirmizî, Kıyamet 11, (2442).

“Resulullah buyurdular ki: Medine’de ölmeye muktedir 
olan orada ölsün. Zira ben, orada ölene şefaat ederim.” Tirmizî, 

Menâkıb, (3913).
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“Kim Kur’an’ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul 
eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kim-
seyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bu-
lunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılınır.” Tirmizî, Sevabul-Kur’an 

13, (2907)

“Hangi Müslüman’ın cenazesinde Allah’a şirk koşmamış 
kırk kişi hazır bulunup namazını kılarsa Allah, onların ölü 
hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.” Müslim, Cenâiz 59.

Zilzâl 7: Artık kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun kar-

şılığını görür.

Zilzâl 8: Ve kim zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onun kar-

şılığını görür.

Ahkâf 19: Herkesin yaptığına karşılık bir derecesi vardır. Hiç 

kimse haksızlığa uğratılmaksızın, yaptıklarının karşılığı tam 

olarak ödenir.

Bakara 48: Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeye-

ceği, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden 

bir fidyenin alınmayacağı ve hiç kimseye yardım edilmeye-

ceği günden korunup sakının.

Bakara 123: Hiç kimsenin bir başkasının yerine bir şey öde-

yemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği ve hiç 

kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım 

edilmeyeceği günden korunup sakının.

Zümer 44: De ki: “Şefaat etme tamamıyla Allah’ın elindedir. 

Göklerin ve yerin egemenliği yalnızca O’na aittir. Sonra O’na 

döndürüleceksiniz.

*
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“Kıyamet gününde, insanlar birbirlerine girecekler. Hz. 
Âdem’e gelip: “Evlatlarına şefaat et!” diye talepte buluna-
caklar. O ise: “Benim şefaat yetkim yok. Siz İbrahim’e gidin! 
Çünkü o Halilullah’tır.” diyecek. İnsanlar Hz. İbrahim’e gi-
decekler; ancak o da: “Ben yetkili değilim! Ancak Hz. İsa’ya 
gidin. Çünkü o Ruhullah’tır ve O’nun kelamıdır!” diyecek. 
Bunun üzerine O’na gidecekler. O da: “Ben buna yetkili de-
ğilim. Lakin Muhammed’e gidin!” diyecek. Böylece bana 
gelecekler. Ben onlara: “Ben şefaate yetkiliyim!” diyeceğim. 
Gidip Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. 
Bana izin verilecek. Önünde durup, Allah’ın ilham edece-
ği ve şu anda muktedir olamayacağım övgüler ile Allah’a 
medhu senada bulunacak, sonra da Rabbime secdeye kapa-
nacağım. Rab Teâlâ: “Ey Muhammed! Başını kaldır! Dile-
diğini söyle, söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan 
iste, talebin yerine gelecektir! Şefaatte bulun, şefaatin kabul 
edilecektir!” buyuracak. Ben de: “Ey Rabbim! Ümmeti-
mi, ümmetimi istiyorum!” diyeceğim. Rab Teâla: “(Çabuk 
onların yanına) git! Kimlerin kalbinde buğday veya arpa 
tanesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar!” diyecek. Ben 
de gidip bunu yapacağım! Sonra Rabbime dönüp, önceki 
hamd ü senalarla hamd ve senalarda bulunacağım, secde-
ye kapanacağım. Bana, öncekinin aynısı söylenecek. Ben 
de: “Ey Rabbim! Ümmetim! Ümmetim!” diyeceğim. Bana 
yine: “Var, kimlerin kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa 
onları da ateşten çıkar!” denilecek. Ben derhal gidip bunu da 
yapacak ve Rabbimin yanına döneceğim. Önceki yaptığım 
gibi yapacağım. Bana, evvelki gibi: “Başını kaldır!” denile-
cek. Ben de kaldırıp: “Ey Rabbim! Ümmetim! Ümmetim!” 
diyeceğim. Bana yine: “Var, kalbinde hardal tanesinden daha 
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az miktarda imanı olanları da ateşten çıkar!” denilecek. Ben 
gidip bunu da yapacağım. Sonra dördüncü sefer Rabbime 
dönecek, o hamdlerle hamd ü senada bulunacağım, sonra 
secdeye kapanacağım. Bana: “Ey Muhammed, başını kaldır 
ve (dilediğini) söyle, sana kulak verilecektir! Dile, talebin 
verilecektir! Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir!” denilecek. 
Ben de: “Ey Rabbim! Bana ‘la ilahe illallah’ diyenlere şefaat 
etmem için izin ver!” diyeceğim. Rab Teâlâ: “Bu hususta 
yetkin yok! -veya: Bu hususta sana izin yok!- Lakin izzetim, 
celalim, kibriyam ve azametim hakkı için ‘la ilahe illallah’ di-
yenleri de ateşten çıkaracağım!” buyuracak.” 247 Buhârî, Tevhid 

36, 19, 37, Tefsir, Bakara 1, Rikak 51; Müslim, İman 322, (193).

En’âm 59: “Gaybın anahtarları O’nun katındadır, O’ndan başka 

hiç kimse gaybı bilmez…”

A’raf 188: “De ki: Allah’ın dilemesi dışında kendim için ya-

rardan ve zarardan (hiçbir şeye) malik değilim. Eğer gaybı 

bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve 

bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman eden bir topluluk 

için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim.”

Zümer 19: “Hakkında azap kesinleşmiş olanı, ateştekini, sen 

mi kurtaracaksın?”

“…Ey Hâşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurta-
rınız! Ey Abdülmuttaliboğulları! Kendinizi cehennemden 
kurtarınız! Ey Fatıma! Kendini cehennemden kurtar! Çünkü 
sizi Allah’ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez.” 
Müslim, İmân 348, 351; Buhârî, Tefsiru Sure (26) 2; Tirmizî, Tefsiru Sure (27) 

2; Nesai, Vesaya 6.
*
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“…‘Unutmayın ki sizden hiç kimseye, yaptığı amel, 
cenneti kazandırmayacaktır’ buyurdu. ‘Sen de mi (amelinle 
cennete gidemeyeceksin) ey Allah’ın Resulü?’ dediler ‘Evet, 
bende’, dedi, ‘Allah affı ve rahmeti ile muamele etmezse ben 
de!’” 257 Buhârî, İman 16-29, Ezan 81, Rikak 18; Müslim, Salât 283, (782); 

Nesai, Kıyamu’l-Leyl 1, (3, 218); Ebu Dâvud, Salât 317, (1368).

Bakara 82: “İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ise 

cennetin dostudurlar. Onlar da onun içinde sürekli kalacaklardır.”

Nisâ 122: “İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları, alt-

larından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Sonsuza değin 

kalacaklardır orada. Allah’ın şaşmaz vaadidir bu. Söz söyleme 

bakımından Allah’tan daha doğru ve tutarlı kim olabilir?”

Enbiyâ 94: “Kim inanmış olarak iyi işlerden yaparsa onun 

çalışmasına (çabasına) nankörlük edilmez (onun bu gayreti 

asla görmezden gelinmez). Biz (onun çabasını) onun lehine 

kaydediyoruz.”

*

“Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam 
geldi ve Resulullah’a selam verdi. Ama adamın selamını 
almadı.” Ebu Dâvud, Libas 20, (4069); Tirmizî, Edeb 45, (2808).

Nisâ 86: “Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha gü-

zeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin…”

*

“Şüphesiz, ailesinin kendisine ağlaması sebebiyle ölüye 
azap edilir.” Buhârî, Cenâiz 33; Müslim, Cenâiz 16, 22.

“Şüphesiz, dirilerin ağlaması sebebiyle ölüye azap edilir.” 
Buhârî, Cenâiz 32, 34; Müslim, Cenâiz 19, 24; Nesai, Cenâiz 15; İbn Mâce, 

Cenâiz 54.
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Necm 38: “Doğrusu hiçbir günahkâr bir başkasının günah 

yükünü yüklenmez.”

“…Ömer: ‘Ey Süheyb bana mı ağlıyorsun’ Aleyhissalâtu 
vesselam: ‘Ölü, ehlinin kendi üzerine ağlaması sebebiyle azap 
görür’ buyurdu! dedi. İbnu Abbas der ki: ‘Hz. Ömer öldüğü 
zaman bunu Hz. Âişe’ye hatırlatmıştım. Şöyle dedi: ‘Allah 
Ömer’e rahmet buyursun! Vallahi Resulullah: ‘Allah, mümine, 
ehlinin üzerine ağlaması sebebiyle azap verir’ demedi. Lakin 
Resulullah: ‘Allah, kâfirin azabını, ehlinin üzerine ağlamasıyla 
artırır’ buyurdular. Hz. Âişe sözlerine şöyle devam etti: Size 
Kur’an yeter. Orada ‘Hiçbir günahkâr başkasının günahını 
yüklenmez.’ (Fatır Suresi 18) buyrulmuştur.” Buhârî, Cenâiz 33; 

Müslim, Cenâiz 22, (928); Nesai, Cenâiz 15, (4, 18, 19).

*

“Resulullah buyurdular ki: Melekler, içerisinde köpek ve 
timsaller bulunan eve girmezler.” Buhârî, Libas 92, 88, Bed’ül-Halk 

6,14, Megazi 11; Müslim, Libas 102, (2606); Ebu Dâvud, Libas 48, (4155); 

Tirmizî, Edeb 44, (2805); Nesai, Zinet 112, (8, 212, 213); İbn Mâce, Libas 

44, (3649).

“Resulullah buyurdular ki: İçerisinde resim, cünüp ve 
köpek bulunan eve melekler girmez.” Ebu Dâvud, Taharet 90, (227), 

Libas 48, (4152); Nesai, Taharet 168, (1, 141), Sayd 11, (7,185).

“Resulullah buyurdular ki: Bana Cibril geldi ve: ‘Dün 
sana gelmiştim (ama yanına girmedim). Girmeyişimin 
sebebi de üzerinde timsaller bulunan perde bezi idi. Orada 
bir de köpek vardı, kapının üzerinde de insan resimleri bu-
lunuyordu. Timsallerin başlarının koparılmasını emret ki 
ağaç şekline dönsün. Örtüden ayakaltına atılacak iki minder 
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yapılmasını, köpeğin de dışarı çıkarılmasını söyle!’ Bu söyle-
nenler yapıldı” Müslim, Libas 102 (2112); Ebu Dâvud, Libas 48, (4158); 

Tirmizî, Edeb 44, (2807); Nesai, Zinet 113, (8, 216).

*

“Resulullah şöyle buyurdu: “Canımı gücü ve kudretiyle 
elinde tutan Allah’a yemin ederek söylüyorum, içimden öyle 
geçiyor ki odun toplamayı emredeyim, odun yığılsın. Sonra 
namazı emredeyim, ezan okunsun. Daha sonra bir adama 
cemaate imam olmasını emredeyim. En sonunda cemaate 
gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken evlerini yaka-
yım” Buhârî, Ahkâm 52, Ezan 29; Müslim, Mesacid 251-254; Tirmizî, Salât 

48; Nesai, İmamet 49.

Bakara 256: “Dinde baskı, zorlama yoktur…”

Kaf 45: “Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim 

tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver.”

Kehf 56: “Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar 

olarak göndeririz…”

Şûrâ 48: “Yüz çevirirlerse Biz seni onlar üzerine bekçi gön-

dermedik. Sana düşen, tebliğden başkası değildir.”

*

“Ben, insanlarla Allah’tan başka ilâh olmadığına, Mu-
hammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı 
tastamam kılıp, zekâtı hakkıyla verinceye kadar savaşmakla 
emrolundum. Bunları yaptıkları zaman kanlarını ve malla-
rını benden korumuş olurlar.” Buhârî, İman 17, 28, Salât 28, Zekât 

1, İ’tisâm 2, 28; Müslim, İman 32-36; Ebu Dâvud, Cihad 95; Tirmizî, Tefsîru 

sure (88); Nesai, Zekât 3; İbn Mâce, Fiten 1-3.
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Âl-i İmran 20: “Eğer seninle çekişip tartışırlarsa de ki: ‘Ben, 

bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah’a teslim ettim.’ Ve 

kitap verilenlerle (Ehli Kitap) ümmilere (Kitap bilgisi olmayan-

lar) de ki: ‘Siz de teslim oldunuz mu?’ Eğer teslim oldularsa 

gerçekten doğru yolu bulmuşlardır. Fakat yüz çevirdilerse artık 

sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Allah, kulları hakkıyla 

görendir.”

Gâşiye 21-22: “Artık sen, öğüt verip hatırlat. Sen, yalnızca 

bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Sen onları (inanmaya) zor-

layamazsın.”

Ra’d 40: “…sana düşen sadece tebliğ yapmaktır. Hesap 

görmek Bize aittir..”

Şûrâ 48: “Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, Biz, seni onla-

rın üzerine bekçi olarak göndermedik. Senin üzerine düşen 

yalnızca çağrıda bulunmaktır. Biz, insana tarafımızdan bir 

rahmet tattırdığımız zaman, insan ona sevinir. Kendi yaptık-

larından dolayı başına bir kötülük gelse, işte o zaman insan 

kâfir kesilir..”

Kasas 56: “Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın ancak 

Allah dileyeni (layık gördüğünü) doğru yola ulaştırır. O, doğru 

yola ulaştırılmış olanları iyi bilendir.”

*

“Resulullah buyurdular ki: İpeği dünyada giyen, ahirette 
giyemez.” Buhârî, Libas 25; Müslim, Libas 23, (2075).

“Resulullah’ın şöyle dediğini işittim: İpek ve ibrişim 
elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, on-
larda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kâ-
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firler), ahirette de sizin içindir.” Buhârî, Et’ime 28, Eşribe 28, Libas 

25; Müslim, Libas 4, (2067); Tirmizî, Eşribe 10 (1879); Ebu Dâvud, Eşribe 17 

(3723); Nesai, Zinet 87, (8, 198, 199); İbn Mâce, Eşribe 17, (3414).

“Resulullah bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu, bir 
miktar da altın alıp sol eline koydu sonra da: ‘Şu iki şey üm-
metimin erkek kısmına haramdır’ buyurdu.” Ebu Dâvud, Libas 

14, (4057). Tirmizî, Libas 1.

A’raf 32: “De ki: Allah’ın, kulları için çıkardığı süsü ve güzel 

Rızıkları kim haram etti? De ki: O, dünya hayatında inanan-

larındır, kıyamet günü de yalnız onlarındır. İşte biz, bilen bir 

topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.”

A’raf 31: “Ey âdemoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giy-

silerinizi kuşanın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf 

edenleri sevmez.”

“Allah’ın Kitabı’nda helal kıldığı helal, haram kıldığı 
haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest 
bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu 
değildir.” Ebu Dâvud Etime 39; Tirmizî Libas 6.

“Bazılarına ne oluyor ki Allah’ın Kitabı’nda bulunma-
yan birtakım şartlar koşuyor? Her kim Allah’ın Kitabı’nda 
bulunmayan bir şeyi şart koşarsa o şart geçersizdir, isterse 
yüz şart koşsun. Allah’ın belirlediği şart uyulmaya daha hak 
sahibi ve daha sağlamdır.” Buhârî, Mesacid 70, Zekât 61, Büyu 67, 73, 

Itk 10, Mekatib 2, 3, 4, 5, Hibe 7, Şurut 3, 10, 13, 17, Talak 16, Kefaratü’l-iman 

8, Feraiz 19, 20, 22, 23; Müslim, Itk 5, (1504); Ebu Dâvud, Itk 2, (3929-3930); 

Nesai, 85, 86 (7, 300); Tirmizî, Büyu 33, (1256), Vesaya 7, (2125); İbn Mâce, 

Itk 3, (2521).

*
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“Resulullah buyurdular ki: Hac veya umre veya Allah 
yolunda cihat maksatları dışında gemiye binme. Zira de-
nizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır.” Ebu Dâvud, 

Cihad 9, (2489).

“Resulullah buyurdular ki: Deniz tutması sebebiyle 
(gemide) kusan kimseye şehit sevabı verilir. Boğularak ölene 
de iki şehit sevabı vardır.” Ebu Dâvud, Cihad 10, (2493).

Bakara 164: “Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında, 

gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı 

için denizde yüzüp giden gemilerde… aklını işleten bir top-

luluk için sayısız izler-işaretler-ibretler vardır.”

İbrâhîm 32: “Allah odur ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir 

su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkar-

dı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize 

verdi. Irmakları da emrinize verdi.”

İsrâ 66: “Rabbiniz odur ki lütfundan nasip arayasınız diye 

sizin için denizde gemiler yürütüyor. O, size karşı gerçekten 

çok merhametlidir.”

*

“Hz. Ali’nin bir topluluğu ateşte yakarak cezalandırdığı 
haberi İbn Abbas’a ulaşınca: “Ben olsaydım, onları yakmaz-
dım; zira peygamber: “Allah’ın azabıyla azaplandırmayın” 
buyurmuştur. Peygamber “men bedelde dinehû fektulûhu” 
(Dinini değiştireni öldürün.)” buyurduğu için, ben de mut-
laka onları öldürürdüm.” Buhârî, Cihad 149; İstitabetü’l-Mürteddin 1; 

Ebu Dâvud, Hudud 1; Tirmizî, Hudud 25; Nesai, Tahrim 14; İbn Mâce, Hudud 2.

Mâide 54: “Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu 

bilsin: Allah, yakında, kendilerini sevdiği ve kendisini seven, Mü-

minlere karşı boynu bükük, kâfirlere karşı başı dik bir topluluk 
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getirecektir. Bunlar Allah yolunda savaşırlar, hiçbir kınayanın 

kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın, dilediğine yönelttiği bir 

lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir.”

Bakara 217: “…Sizden kim dininden döner de kâfir olarak 

ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette 

de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli 

kalacaklardır.”

*

“Resulullah’a Cüheyneli, zinadan hamile kalmış bir 
kadın geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! Ben bir hadd cürmü 
işledim, cezasını bana tatbik et” dedi. Resulullah da kadı-
nın velisini çağırıp: “Buna iyi muamelede bulunun. Çocuğu 
doğurunca kadını bana getirin!” buyurdu. Velisi öyle yaptı. 
(Doğumdan sonra gelince) Resulullah kadının elbisesini üze-
rine bağlamalarını emretti. Sonra taşlamalarını söyledi ve 
taşlandı.” Müslim, Hudud 24, (1696); Tirmizî, Hudud 9, (1435); Ebu Dâvud, 

Hudud 25, (4440, 4441); Nesai, Cenâiz 64, (4, 63).

“Resulullah zina yapmış olan bir kimse için celde ile 
hadd tatbik edilmesini emretti. Sonra, onun muhsan (evli) 
olduğu bildirildi. Bu sefer recmedilmesini emretti ve recme-
dildi.” Ebu Dâvud, Hudud 24, (4438, 4439).

“Hz. Ali, kadını recmettiği zaman onu Perşembe günü 
dövdü, Cuma günü de recmetti. Ve şunu söyledi: Ona Kita-
bullah (ın hükmü) ile celde, Resulullah’ın sünneti ile de recm 
tatbik ettim.” Buhârî, Hudud 21.

“Resulullah buyurdu ki: Kimin Lut kavminin sapık işini 
yaptığını görürseniz, yapanı (faili) da yapılanı (mefulü) da 
öldürün.” Tirmizî, Hudud 24, (1456); Ebu Dâvud, Hudud 29, (4462, 4463).
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Nûr 2: “Zina eden kadın ve zina eden erkek: işte bunlardan 

her biri için, etkisi cilt ile sınırlı yüz vuruş yapın; eğer Allah’a 

ve Ahiret Günü’ne inanıyorsanız, o ikisine olan acıma duy-

gunuz sizi Allah’ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın; ina-

nanlardan bir grup da onların cezalandırılmasına tanık olsun.”

Nisâ 15: “Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı 

içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadın-

ları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol 

açıncaya kadar evlerde tutun.”

Nisâ 16: “Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet 

edin (sıkıntı verin, işini zorlaştırın). Bu ikisi tövbe eder, du-

rumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tev-

vab’dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahim’dir, merhametine 

sınır yoktur.”

*

“Resulullah çekirgelere beddua etti ve dedi ki: ‘Allah’ım! 
Çekirgeleri helak et, büyüklerini öldür, küçüklerini helak et, 
nesillerini kes, ağızlarını geçimliğimiz ve rızkımızdan (uzak) 
tut. Sen duaları işitensin.’ (Orada bulunan) bir adam: ‘Ey 
Allah’ın Resulü! Çekirgelere nasıl böyle beddua ediyorsunuz, 
onlar ki Allah’ın ordularından bir ordudur’ dedi. Aleyhis-
salâtu vesselam da cevaben: ‘Çekirge, denizdeki bir balığın 
hapşırığıdır’ buyurdular.” Tirmizî, Et’ime 23, (1824); İbn Mâce, Sayd 

9, (3221).

*

“Resulullah buyurdular ki: Kim keleri ilk darbede öldü-
rürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha 
az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır.” 
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Müslim, Selam 147 (2240); Ebu Dâvud, Edeb 175, (5263, 5264); Tirmizî, 

Ahkâm 1, (1482).

*

“Resulullah buyurdular ki: Eğer İsrailoğulları olmasay-
dı et kokmazdı. Eğer Havva olmasaydı, kadınlar kocalarına 
hiçbir zaman ihanet etmezdi.” Buhârî, Enbiya 1, 25.

*

“Resulullah buyurdular ki: Biriniz yemek yiyince, yala-
madıkça veya yalatmadıkça elini (mendile) silmesin.” Buhârî, 

Et’ime 52; Müslim, Eşribe 129, (2031); Ebu Davud, Et’ime 52, (3847).

*

“Resulullah’ın yanında bir adam sol eliyle yemek ye-
mişti. ‘Sağınla ye!’ ferman buyurdu. Adam: ‘Yiyemiyorum!’ 
dedi. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselam: ‘Yiyemez ol! 
Onu böyle demeye kibri sevk etti.’ buyurdular. Bundan sonra 
elini ağzına kaldıramadı.” Müslim, Eşribe 107, (2021).

*

“Ey Allah’ın Resulü! Salim’in eve gelmesinden ötürü Ebu 
Huzeyfe’nin yüzünde bir hoşnutsuzluk görüyorum. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber “Onu emzir.” buyurdu. Sehle; “Bu, 
büyük bir adam, onu nasıl emzireceğim?” deyince, Resulul-
lah tebessüm etti ve “Onun büyük adam olduğunu biliyo-
rum.” dedi.” Müslim, Rada 26, (1453).

“Git onu emzir, artık senin için bir mahrem olur ve Ebu 
Huzeyfe’nin içindekiler de kaybolur.” Müslim, Rada 27, (1454).

*

“Hastalarınızı yiyip içmeye zorlamayın. Zira Allah Teâlâ 
Hazretleri onlara yedirir içirir.” Tirmizî, Tıbb 4, (2041); İbn Mâce, 

Tıbb 4, (3444).
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“Ben Kâbe’nin avlusundan Hatim kısmında –belki de 
Hıcr’da demişti– yatıyordum, (bir rivayette şu ziyade var: 
Uyku ile uyanıklık arasında idim) derken bana biri geldi, 
şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. –Bu sözüyle boğaz 
çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı kastetti.– Kal-
bimi çıkardı. Sonra bana, içerisi imanla (ve hikmetle) dolu, 
altından bir kap getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve zemzem 
ile) yıkandı. Sonra içerisi (imanla) doldurulup tekrar yerine 
kondu.” Buhârî, Bed’ü’l-Halk 6, Enbiya 22, 43, Menâkıbu’l Ensar 42; Müslim, 

İman 264 (164); Tirmizî, Tefsir İnşirah (3343); Nesai, Salât 1, (1, 217-218).

*

“Resulullah buyurdular ki: Güneşin doğmasından ve 
batmasından önce namaz kılan hiç kimse ateşe girmeye-
cektir.” Müslim, Mesacid 213, (634); Ebu Dâvud, Salât 9, (427); Nesai, 

Salât 21, (1, 241).

*

“Resulullah buyurdu ki: Kim Müslümanlar arasından 
bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse affedilmez 
bir günah (şirk) işlememişse Allah onu mutlaka cennete ko-
yacaktır.” Tirmizî, Birr 14, (1918).

*

“Her kim günde 100 defa ‘Sübhanallahi ve bihamdihi’ 
derse günahları denizköpüğü kadar hatta daha fazla da olsa 
bağışlanır.” Buhârî, De’avat 54, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Zikr 28, (2691); 

Tirmizî, De’avat 61, (3464).

“Bir kimse sevabına inanarak ve onu Allah’tan umarak 
ramazan orucunu tutarsa (aynı kaynaktaki bir başka riva-
yette de Kadir gecesini ihya ederse) bütün geçmiş günahları 
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bağışlanmış olur.” Buhârî, İman 28, Savm 6; Müslim, Sıyam 203, Mü-

safirin 175.

“(Arefe günü tutulan oruç) Geçmiş ve gelecek yılın gü-
nahlarına kefaret olur.” Tirmizî, Savm 46, (749); İbn Mâce, Sıyam 40, 

(1730); Müslim, Sıyam 196, (1162).

“Bir kimse haccedip de Hac ihramında iken kadına 
yaklaşmaz ve günah sayılan davranışlardan uzak durursa 
annesinin, kendisini doğurduğu gün gibi günahsız olarak 
hacdan dönmüş olur.” Buhârî, Hac 4; Müslim, Hac 79; Tirmizî, Hac 2.

“Kâbe’yi kim elli defa tavaf ederse günahlarından çıkar 
ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.” Tirmizî, Hacc 

41, (866).

“İki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa birbirle-
rinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır.” Ebu Dâvud, Edeb 

153, (5211, 5212); Tirmizî, İsti’zan 31, (2729).

“Günde beş vakit namaz kılan kimsenin bütün günah-
ları silinir.” Buhârî, Mevakit 6; Müslim, Mesacid 282, (666); Tirmizî, Emsal 

5, (2872); Nesai, Salât 7, (1, 231).

“Resulullah buyurdular ki: Kim sabah namazından çı-
kınca, iki rekâtlık kuşluk namazını kılıncaya kadar hayırdan 
başka bir şey söylemeden namaz kıldığı yerde oturur bek-
lerse Allah onun günahlarını, denizin köpüğü kadar çok da 
olsa bağışlar.” Ebu Dâvud, Salât 301, (1287).

“Kim on iki yıl müezzinlik yaparsa cennete girmesi ke-
sinleşir.” İbn Mâce, Ezan 5, (728).

“Ezan esnasında yapılan dua asla reddedilmez.” Ebu Dâvud, 

Cihad 41, (2540).

“Kim her gün yüz defa ihlas suresini okursa cennete 
girer.” Tirmizî, Fedailu’l Kur’an 11, (2897).
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“Kim Allah’ın doksan dokuz ismini ezberlerse (bir diğer 
rivayette sayarsa) cennete girer.” Buhârî, De’avat 68; Müslim, Zikr 5, 

(2677); Tirmizî, De’avat 87, (3502).

“İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse 
cennete girer.” Buhârî, Mevakit 26; Müslim, Mesacid 215.

“Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir 
kimse cehenneme girmeyecektir.” Müslim, Mesacid 213, 214; Ebu 

Dâvud, Salât 9.

Zilzal 7-8: Artık kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun 

karşılığını görür. Ve kim zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa 

onun karşılığını görür.

Câsiye 21: “Yoksa kötülükleri işleyen kimseler, kendilerini, 

inanıp iyi ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sa-

nıyorlar? Yaşamaları ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? 

Ne kötü hüküm veriyorlar!”

Bakara 214: “Sizden önce gelip geçen inananlar gibi sıkın-

tı çekmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? 

Onların başına öyle ezici sıkıntılar ve katlanılmaz darlıklar 

geldi ki ve öylesine sarsıldılar ki Müminlerle birlikte Elçi de: 

‘Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?’ diye feryat ediyordu. 

Gözünüzü açın, Allah’ın yardımı (daima) yakındır!”

*

“Resulullah şöyle buyurdu: “Mümin -veya Müslüman- 
bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa gözleri ile bakarak 
işlediği her günah abdest suyu -veya suyun son damlası- 
ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak 
işlediği her günah abdest suyu -veya suyun son damlası- 
ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla 
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yürüyerek işlediği her günah abdest suyu -veya suyun son 
damlası- ile ayaklarından çıkar. Abdest tamamlanınca gü-
nahlardan arınmış olarak tertemiz çıkar.” Müslim, Taharet 32; 

Tirmizî, Taharet 2.

*

“Resulullah buyurdular ki: Çocukları diri olarak toprağa 
gömen de gömülen de ateştedir.” Ebu Dâvud, Sünnet, 18, (4717).

Tekvîr 8-9: “O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda, 

hangi günah yüzünden öldürüldü diye!”

“Resulullah’a: Ey Allah’ın Resulü, kim cennete gidecek? 
diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: Peygamber cennet-
liktir, şehit cennetliktir, çocukken ölen cennetliktir, diri diri 
gömülen çocuk cennetliktir.” Ebu Dâvud, Cihad 27, (2521).

*

“Resulullah buyurdular ki: Müslüman bir kimse öldü 
mü, Allah ona bedel bir Yahudi veya Hıristiyan’ı cehenneme 
koyar.” Müslim, Tevbe 50, (2767)

*

“Kıyamet günü Allah, her Müslüman’a bir Yahudi veya 
Hıristiyan verir ve ‘Bu senin cehennemden kurtuluş fidyen-
dir’ buyurur.” Müslim, Tevbe 49.

Bakara 62: “Şu bir gerçek ki iman edenlerden, Yahudiler-

den, Hıristiyanlardan, Sâbiilerden Allah’a ve ahiret gününe 

inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında 

kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, 

tasalanmayacaklardır onlar.”

*
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“Resulullah buyurdular ki: Hıristiyan ve Yahudilerle 
karşılaşınca önce siz selam vermeyin onlar size versinler, 
siz mukabele edin. Bir yolda onlarla karşılaşınca (kenardan 
geçmeleri için) yolu onlara daraltın.” Müslim, Selam 13, (2167); 

Tirmizî, İsti’zan 12, (2701); Ebu Dâvud, Edeb 149, (5205).

Nisâ 86: “Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha 

güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin…”

“İnsanların Allah katında en makbul olanları, selama ilk 
başlayanlardır.” Ebu Dâvud, Edeb 133.

“İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır? diye sordu Re-
sul-i Ekrem: ‘Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın 
herkese selâm vermendir’ buyurdu.” Buhârî, İman 20; İsti’zan 9, 

19; Müslim, İman 63; Ebu Dâvud, Edeb 131; Nesai, İman 12.

Ankebût 46: “İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap 

Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve 

deyin ki: Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, 

sizin ilahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.”

*

“Kur’an okurken ağlayın. Ağlayamıyorsanız, ağlar gibi 
yapın.” İbn Mâce, İkametüssalah 176.

*

“Bu gece Rabbim bana en güzel bir surette geldi ve: “Ey 
Muhammed” dedi.“Buyur Rabbim, emrindeyim!” dedim. 
“Mele-i A’la’da bulunanların nelerde yarıştıklarını biliyor 
musun?” dedi. “Hayır!” dedim. Bunun üzerine elini omuz-
larımın arasına koydu. Hatta onun serinliğini göğüslerimde 
hissettim.” Tirmizî, Tefsir, Sad, (3231, 3232).

*
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“Resulullah buyurdular ki: Allah kıskançtır, Mümin de 
kıskançtır. Allah’ın kıskanması, Müminin Allah’ın haram 
ettiği şeyi yapmasıdır.” Buhârî, Nikâh 107; Müslim, Tevbe 36, (2761); 

Tirmizî, Rada 14, (1168).

*

“Birisi bana selam verdiği zaman ona karşılık vermem 
için Allah ruhumu bana iade eder.” Ebu Dâvud, Menasik 100, 

(2041).

*

“Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan, Resulul-
lah’ın yanına gelip: “Ey Allah’ın Resulü! Biz hayvancılıkla 
uğraşıp sütle beslenen (çöl) insanlarıyız, (çift-çubukla uğra-
şan) köylüler değiliz.” dediler. Bu sözleriyle, Medine’nin ha-
vasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resulullah, 
onlara (hazineye ait) develerin ve çobanın (bulunduğu yeri) 
tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütle-
rinden ve bevillerinden (idrarlarından) içmelerini söyledi. 
Gittiler, Harra bölgesine varınca, İslam’dan irtidad ettiler. 
Hz. Peygamber’in çobanını da öldürüp develeri sürdüler. 
Haber, Hz. Peygamber’e ulaştı. Resulullah, derhal arkadaş-
larından takipçi çıkardı (yakalanıp getirildiler). Gözlerinin 
oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir kenarına 
atılmalarını ve o şekilde ölüme terkedilmelerini emretti.” 
Buhârî, Muharibin 16, 17, 18, Diyat 22, Vudu 66, Zekât 68, Cihad 152, Megazi 

36, Tefsir, Mâide 6, Tıbb 5, 6, 29; Müslim, Kasame 9, (1671); Tirmizî, Taharet 

55, (72), Et’ime 38, (1846); Ebu Dâvud, Hudud 3, (4364-4371); Nesai, Tah-

rimu’d -Dem 7, (7, 93-98); İbn Mâce, Hudud 20, (2578).

*
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“Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini 
emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini em-
rederdim.” Tirmizî, Rada 10, (1159).

“Allah’a yemin ederim ki kadın, kocasının hakkını öde-
yinceye kadar, Rabbinin hakkını ödeyemez! Eğer kadın deve 
semeri üzerinde iken, kocası onunla cinsel ilişkiye girmek 
istese kadın kocasına mani olamaz!” İbn Mâce, Nikâh 4, (1852).

“Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat 
ederse cennete girer.” Tirmizî, Rada 10, (1161).

“İşlerini kadına havale eden bir topluluk iflah olmaz.” 
Buhârî, Fiten 17, Megazi 82; Tirmizî, Fiten 75, (2263); Nesai, Kudat 8 (8, 227).

“Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan oruç 
tutamaz. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz.” 
Buhârî, Nikâh 84, 86; Müslim, Zekât 84; Ebu Dâvud, Savm 73; Tirmizî, Savm 

64; İbn Mâce, Sıyam 53.

“Dünyada bir kadın kocasını üzerse o kimsenin hurilerden 
olan hanımı o kadına şöyle seslenir: Allah canını alsın! Üzme 
onu! O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ay-
rılıp bize kavuşacaktır.” Tirmizî, Rada 19; İbn Mâce, Nikâh 62.

“Şayet kocasının ayağından başında saçlarının ayrıldığı 
yerine kadar irin ve iltihapla kirlenmiş olsa sonra kadın ona 
yönelse ve kocasını dili ile yalasa onun hakkını ödeyemez.” 
Müsned, III, 158-159

“Cüzzam hastalığının onun etini deldiğini, iki burun de-
liğini yırttığını, bu iki burun deliğinden kan ve irin aktığını 
görsen, sonra onun hakkını ödemek için ağzınla o iki burun 
deliğinden akanları yalayıp yesen, ebediyen onun hakkını 
ödeyemezsin.” Müsned, V, 239

*
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“Peygamber, savaşta kadınların ve çocukların öldürül-
mesinin bir sakıncası olmadığını söyledi” Buhârî, Cihad/146; Ebu 

Dâvud 113.

“İçki içen bir kişi ilk seferde dövülmeli, ikinci seferde de 
dövülmeli, üçüncü seferde de dövülmeli, dördüncü seferde 
de dövülmeli ancak beşinci seferde katledilmelidir.” Nesai, 

Tirmizî, Ebu Dâvud, İbn-i Mâce

“Kişi dinini değiştirirse katledilmelidir.” Buhârî/Cihad 149, 

İ’tisam 28 Nesai, Muvatta

*

“Resim yapan bir kişi cehennemliktir.” Müslim 2109/98, 

Buhârî 5957, 5958, Nesei 5320, 5321, 5322, 5328

*

“Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için, 
bacağını açıp, baldırını gösterir.” Buhârî, K. Tefsir El-Kur’an, Sure: 68, 

Bab: 2 K. Ettevhid, Bab: 24 / Muslim, K. El-İman, Bab: 302, Hadis no: 183; 

Fethul Bari C. 10, S. 116 117

“Namazın önünden kadın, eşek, siyah köpek, Yahudi 
veya domuz geçerse namaz bozulur.” 2732-Buhârî-Müslim- Mu-

vatta-Ebû Dâvud, Tirmizî-Nesâî, 2743-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî Nesâîİbnu 

Mâce, 6237- Müslim-Ebu Dâvud-Tirmizî-Nesai-İbn Mâce

“Resulullah buyurdular ki: Erkeğe, hanımını ne sebeple 
dövdüğü sorulmaz.” Ebu Dâvud, Nikâh 43, (2147).

“Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir.” 3307-Ebu 

Dâvud-Müslim-Buharî-İbnu Mâce

“Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır.” 5374-Buhârî-Müs-

lim-Nesâî-Muvatta-İbn Mâce, 2075-Buhârî-Müslim
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“Cennette en az kadınlar vardı.” 3309-Müslim

“Kadınlar sizin yanınızda esirler gibidirler.” 3303-Tirmizî

“Ey kadınlar, sizler cehennem odunusunuz.” 
3039-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvud-Nesâî

“Erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım” 
3308-Buharî-Müslim-Tirmizî

“Kadın bir günlük yola mahremi olmadan seyahat 
edemez.” 2194-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî

“Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan muttali olur.” 3443 

–Tirmizî

“Herhangi bir kadın, gereksiz yere, kocasından boşan-
mayı isterse, cennetin kokusu haram olur.” Ebu Dâvud, Talâk 18; 

Ahmet b. Hanbel 5/277

“Resulullah’ın azatlılarından Meymune anlatıyor: Resu-
lullah’a oruçlu iken, oruçlu hanımını öpen adam hakkında 
sorulmuştu: ‘İkisinin orucu da bozulur!’ buyurdular.” İbn Mâce 

(1686).

“Resulullah oruçlu olduğu halde hanımlarından birini 
öperdi. (Hz. Âişe bunu söyleyip sonra güldü.)” Buhârî, Savm 24, 

23; Müslim, Sıyam 62-65, (1106).

“Resulullah oruçlu iken mübaşerette bulunurdu. O, nef-
sine hepinizden çok hâkimdi.” Buhârî, Savm 24, 23; Müslim, Sıyam 

62-65, (1106).

*

“Resulullah buyurdular ki: Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra 
da ayak ayaküstüne atmasın.” Müslim, Libas 74, (2099); Ebu Dâvud, 

Edeb 36, (4865); Tirmizî, Edeb 20, (2767, 2768).
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“Abbad İbnu Temim’in amcasından naklettiğine göre 
amcası, Resulullah’ı mescitte, ayaklarından birini diğeri-
nin üzerine koymuş vaziyette sırtüstü yatarken görmüştür. 
(İmam Malik şu ziyadeyi kaydetmiştir: ‘İbnu’l Müseyyeb’ten 
bana ulaştığına göre Hz. Ömer ve Osman da böyle yaparlar-
dı.)” Buhârî, Salât 85, İsti’zan 44; Müslim, Libas 75, (2100); Ebu Dâvud, 

Edeb 36, (4866); Tirmizî, Edeb 19, (2766); Nesai, Mesacid 28, (2, 50). İmam 

Malik ilavesi: Muvatta, Kasru’s-Salât 87, (1, 173).



Tarikatlar

Kuran’ın anlattığı din ile sayıları yüzleri aşan tarikatların 
inanç noktasındaki aykırılıkları, her tarikat için farklı 

farklı olmasına rağmen genelde ortak olan noktaların bazı-
ları ele alınarak açıklanmaları, öğretilmiş dinin (atalar dini) 
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Hz. Muhammed zamanında İslam adına tek kurum 
mescitlerdi. Gerek O’nun dönemi, gerekse ilk dört halife 
(devlet başkanı) döneminde ayrıca tekke, dergâh, zaviye gibi 
başka kurumlar söz konusu değildi. Bu kurumların, oluştu-
rulduğu ilk dönemlerde her ne kadar Kur’an doğrultusunda 
faaliyet sürdürdüğü öne sürülse de zamanla Kur’an ile iliş-
kisiz uygulamaların din adına gerçekleştirildiği kurumlar 
olduğu da bir gerçektir.

Kadirilik (Abdülkadir Geylani), Rifailik (Ahmed er 
Rifai), Bektaşiye (Hacı Bektaş Veli), Mevleviyye (Celaleddin 
Rumi), Halvetiyye (Ekmelüddin el Halveti), Nakşibendiyye 
(Bahauddin Nakşibend) ve daha birçok tarikatın kuruluşla-
rı hemen hemen aynı zaman dilimlerinde ortaya çıkmış ve 
zamanla kendi aralarında çok sayıda kola ayrılarak yüzlerce 
tarikat oluşmuştur. Genelde “Mürşidi olmayanın mürşidi 
şeytandır.” gibi rivayetlere sığınılarak şeyhler eleştirilemez 
kişiler olarak ilan edilmiş ve şeyhlere uymanın şart olduğu 
ileri sürülmüştür. Tarikat mensuplarının akletmelerinin 
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ve sorgulamalarının önüne geçilmiş, şeyhin her dediğinin 
kesin doğru olduğu ve uyulması gerektiği benimsetilmiştir. 
Şeyhin herhangi bir sözü veya eylemi dinden kabul edilmiş 
ve ona uymamanın, Allah’a karşı gelmek gibi olduğu öğretisi, 
insanların bilinçaltlarına yerleştirilmiştir.

İstisnalar olmakla beraber, genelde şeyhlerin Allah’la, 
Hz. Muhammed ve meleklerle görüştükleri, meleklerin ken-
dilerine ilettikleri Allah’ın buyruklarını geri çevirebildikleri, 
gaybdan haber verdikleri, aynı anda iki ayrı yerde bulunabil-
dikleri, oldukları yerden binlerce kilometre uzaktaki kötü-
lükleri görerek anında müdahale ettikleri, müritlerinin her 
nerede olurlarsa olsun ne yaptıklarını gördükleri ve burada 
yazılmasından hayâ edilen nice davranışlarda bulundukları 
kendi kaynaklarında bol bol örneklenmiştir.

Her tarikat ve her şeyh bir olmamakla ve yukarıda ör-
nekleri verilen inanışların her biri farklı tarikatlarda farklı ol-
makla beraber, tarikatların birçoğundaki genel anlayış budur.

Tarikatlardaki ana sorun; Kuran yerine sorgusuz sualsiz 
şeyhe tabi olunmasıdır.

“Veli” kelimesi Kur’an’da “koruyucu, yardımcı, gözeten, 
destekleyici, yandaş” anlamlarında kullanılmaktadır. Ancak 
tarikatlarda bu kelime genelde şeyhler ve toplumda kabul 
görmüş belirli kişiler için kullanılmaktadır. Oysaki Kur’an’da 
“veli” kelimesi Allah’a yakınlıkla alakalı bir durum olup, Al-
lah’tan başka diğer veliler ancak Allah buyruklarına boyun 
eğen, O’nun yolunda giden olmaları durumunda velidirler.

Âl-i İmran 68: İnsanların İbrahim’e en yakın olanları ona tabi 

olanlar, bu Nebi (Nebi Muhammed) ve iman edenlerdir. Allah, 

mü’minlerin velisidir.
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Bakara 257: Allah, iman edenlerin velisidir.* Onları karanlık-

lardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri ise tağutlardır; 

onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokar. İşte onlar ateş 

ehlidir ve orada sürekli kalacaklardır.

İsrâ 73: Onlar, fitneyle neredeyse seni, sana vahyettiğimizden 

ayırarak, ondan başkasını Bize karşı uyduran bir iftiracı konu-

muna düşüreceklerdi. O zaman seni halil edinirlerdi.

Mâide 55: Ve kim Allah’ı ve O’nun Resul’ünü ve mü’minleri 

veli edinirse, Allah’ın taraftarları onlardır. Galip gelecek olan-

lar da onlardır.

A’râf 196: Kuşkusuz benim velim, Kitap’ı indiren Allah’tır. O, 

salih olanların velisidir.

Tevbe 71: Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin 

velileridirler. Ma’rufu buyurur, münkerden sakındırırlar. Salâtı 

ikame ederler, Zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat eder-

ler. İşte bunlara, Allah rahmet edecektir. Allah, Mutlak Üstün 

Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir.

Şeytanın velilerini (koruyucularını, yardımcılarını, des-
tekleyicilerini, yandaşlarını) de Allah birçok ayette açıkla-
mıştır.

* Koruyucu, yardımcı, gözeten, destekleyici, yandaş anlamına gelir. 
Kur’an’da yer alan, “veli” ve velinin çoğulu olan “evliya” dost, dostlar 
olarak çeviriye konu edilmektedir. Oysaki bu sözcükler, etik anlam-
da dostluğu değil; siyasi bağlamda, yönetmeyi, korumayı, gözetil-
meyi ifade etmektedir. Kur’an, “dost” deyimi için halil sözcüğünü 
kullanmaktadır. (Örneğin: Nisa 125: Kimin dini, kendisini muh-
sin olarak Allah’a teslim etmiş; hanif olan İbrahim’in milletine tabi 
olandan daha iyi olabilir? Allah, İbrahim’i “halil” edinmişti.)
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Nisâ 119: Mutlaka onları saptırıp asılsız kuruntulara daldıra-

cağım; onlara buyuracağım, davarların kulaklarını yaracaklar; 

onlara buyuracağım, Allah’ın yarattığını bozacaklar. Kim, Al-

lah’ın yanı sıra şeytanı veli edinirse, apaçık bir zarara uğramış 

olur.

Nisâ 76: İman edenler Allah yolunda savaşırlar, gerçeği ya-

lanlayan nankörler de tağutun yolunda savaşırlar. O halde 

şeytanı evliya edinenlerle savaşın. Kuşkusuz, şeytanın hilesi/

düzeni zayıftır.

A’râf 27: Ey âdemoğulları! Şeytan kötülüklerini onlara göster-

mek için, elbiselerini soyarak, ana babanızı cennetten çıkar-

dığı gibi sizi de bir fitneye düşürmesin. O ve taraftarları, sizin 

onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları 

iman etmeyenlere evliya (Koruyucular, yardımcılar, gözetici-

ler, destekleyiciler, yandaşlar.) kıldık.

Bakara 107: Yerlerin ve göklerin egemenliğinin Allah’a ait 

olduğunu bilmez misin? Sizin için Allah’ın yanı sıra ne bir veli 

ne de bir yardımcı vardır.

Tevbe 116: Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Yaşatan ve 

öldüren O’dur. Sizin, Allah’tan başka bir veli ve bir yardım-

cınız yoktur.

Furkân 18: Dediler ki: “Seni tenzih ederiz, Senden başka 

veliler (Koruyucu, yardımcı, gözeten, destekleyici, yandaş.) 

edinmek bize yakışmaz; ancak Sen, onları ve atalarını öyle-

sine mal mülk sahibi yaptın ki öğüdüne uymayı boş verdiler. 

Ve helak olmayı hak eden bir halk oldular.

Tarikatlarda inanılan “keramet” kelimesi Kur’an’da yer 
almamaktadır; ancak aynı kökten türeyen kelimeler olsa da 
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bu kelimelerin anlamları Tarikatlardaki “keramet” anlamı 
ile hiçbir benzerliği yoktur.

Tarikatlarda geniş yer bulan tasavvufi düşüncelere ve 
inançlara bakıldığında aklın hayalin içine sığmayacak dere-
cede aykırı inançlarla karşılaşılmaktadır. Bir örnek vermek 
gerekirse; Muhyiddin İbn Arabi’nin Hz. Muhammed tara-
fından kendisine verildiğini öne sürdüğü “Fususu’l Hikem” 
isimli kitabındaki “Allah beni över, ben de Onu. O bana 
kulluk eder, ben de Ona. Bir halde ben Onu ikrar ederim, 
eşyadaki çokluk ve değişikliği görünce de inkâr ederim.” vb. 
ifadeler genel olarak tarikatlarca kabul edilip savunulmak-
tadır. Savunmayanların bir kısmı bu sözlere katılmadıkla-
rını beyan etseler de Muhyiddin İbn Arabi için en ufak bir 
eleştiri getirenlere bile farklı bir gözle bakmaları gerçekte 
katıldıklarının bir kanıtıdır.

Beyazid Bistâmî, Cüneyd Bağdadi ve daha nice tasavvuf 
şeyhleri için de durum farksızdır.

Cüneyd Bağdadi’ye ait olduğu söylenen “Tasavvuf, Allah 
ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz 
çevirmedir.” sözü tasavvufu açık bir dille özetleyen sözler-
den birisidir. Sadece bu söze bakılarak, Allah’ın Kur’an’da 
bildirdiği birçok ayetin hükmünün askıya alındığı görülür. 
Öyle ki; Allah mü’minlerden yeryüzünde hakkı, adaleti sağ-
lamaktan, yeryüzünü imar etmekten, nasıl yaratıldıklarını 
araştırmaktan, bilim yolu ile Sünnetullah gereği konmuş 
tabiat yasalarını keşfetmekten ve benzer şeylerden insanı 
sorumlu kılmıştır. Aynı zamanda dünya hayatında yapılmış 
olan işlere göre cennet veya cehennemin hak edileceği açıkça 
belirtilmişken, “dünyadan yüz çevirmek” anlamında tek bir 
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ayette bile söz yoktur. Cümlenin tamamındaki “Allah ile olan 
muamelenin (ilişkinin) saflığı” tek başına müthiş güzellikte 
bir söz iken ve bunun Kur’an çerçevesinde kalmak sureti 
ile Mümin olarak yaşanarak gerçekleşebileceği açık iken, 
cümlenin bütünü bu gerçeği olması gereken yerden olduk-
ça uzaklaştırmaktadır. Bu düşünce burada kalmamış, “Bir 
lokma bir hırka” anlayışından “Ben Hakk’ım, Hak’tan gayrı 
değilim.” sözüne kadar uzanan geniş bir yelpazede İslam dışı 
inançlar geliştirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen cümleler bazılarınca çeşitli teviller-
le (başka anlamlar yüklenerek) İslam sınırları içinde göste-
rilmeye çalışılmaktadır. Bu düşüncelerin kabul edildiği top-
lumlarda aynı odaklarca “O demiş ise doğrudur.” anlayışının 
öğretildiği ve hâkim kılındığı unutulmamalıdır. Kaynağını 
Kur’an’dan almayan almayan veya Kur’an’ın onaylamadığı 
hiçbir inanış İslam ile bağdaşmaz/bağdaşamaz/bağdaştırı-
lamaz.

Burada bir konuya değinmekte yarar vardır. Bizzat 
şahidi olmadığımız insanlar hakkında kesin bir yargıya 
varmak bizim haddimiz değildir. Övgülerimiz veya eleştiri-
lerimiz şahidi olmadığımız kişiler için değil, onlardan günü-
müze gelen veya geldiği öne sürülen sözler ve eylemleredir. 
“Ene’l-Hakk (Ben Allah’ım)” sözünün İslam’da yeri yoktur. 
Kur’an’a göre böyle bir iddianın sahibinin Mümin olduğu-
nu söylemek mümkün değildir. Sözün Hallâc-ı Mansûr’a ait 
olduğunun kesin şahidi değiliz. Bu nedenle bize düşen “Hal-
lâc-ı Mansûr’un Mümin olduğunu veya mümin olmadığını” 
söylemek değil, bize gelen sözü söyleyenin veya sözü kabul 
edenin “Mümin olamayacağını” bilmektir. Elbette ki Hallâ-
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c-ı Mansûr bu sözü söylemiş ise Kur’an’ın bu sözü söyleyen 
için hükmü bellidir.

Kısaca ana hatlarının özetlenmeye çalıştığımız Tasavvuf 
anlayışının, öğretilmiş din (Atalar dini) üzerindeki etkisi ol-
dukça belirleyici olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.



Hz. Muhammed’e 
Verilen Mucizeler

Öğretilmiş din anlayışında oldukça geniş kabul gören 
mucizeler, bu anlayışın temel ögelerinden biridir.

Öğretilmiş dinde, Hz. Muhammed’in göstermiş olduğu 
yüzlerce mucizeden bahsedilir. Kur’an harici tüm kaynaklar-
da bu mucizeler anlatılmaktadır. Bu mucizeler için, istisna 
inanışlar olsa da genelde öğretilmiş din anlayışında olanlar; 
olması gerektiği gibi bu mucizelerin de Allah’tan olduğu, 
O’nun dilemesi ile Hz. Muhammed tarafından gösterildiği, 
tabiatla ilgili kanunlara aykırı ve harikulade olaylar olduğu, 
nebiler dışında başka kimselerin benzerini veya dengini gös-
teremeyeceği inancındadırlar. Bununla beraber, nebilerin 
nebi olmadan gösterdikleri olağanüstü hadiseleri “keramet” 
olarak adlandırırlar ve kerametlerin yalnız nebilere özel ol-
mayıp, Allah’ın sevgili kulları olan velilerden (evliyaullah) 
de meydana gelebildiği inancına sahiptirler.

Kur’an’da birçok nebinin mucizelerinden bahsedilir. Hz. 
İbrahim’in ateşte yanmaması, Hz. Musa’nın asası ile deniz-
de yol açması, Hz. Süleyman’ın hayvanlarla konuşması, Hz. 
İsa’nın bebek iken konuşması gibi.

Ancak Kur’an’da Hz. Muhammed için Kur’an haricinde 
açıkça hiçbir mucizeden bahsedilmez.
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Ankebût 50-51: (O zalimler:) “Ona Rabbinden (başka) ayetler 

(mucizeler) indirilmeli değil miydi?” demişlerdi. De ki: “Ayet-

ler (mucizeler) ancak Allah katında(n)dır. Ben ise sadece 

apaçık bir uyarıcıyım.” Kendilerine tilavet edilmekte (okunup 

aktarılmakta) olan Kitabı (Kur’an’ı) sana indirmemiz onlara 

yetmedi mi? Elbette iman eden bir toplum için onda rahmet 

ve (gerçeğin) hatırla(t)ması vardır.

İsrâ 59: Bizi ayet (mucize) göndermekten alıkoyan şey, ön-

cekilerin onu yalanlamış olmalarıdır. Semud halkına göz göre 

göre o dişi deveyi verdik. Onunla kendilerine zulmettiler. Ve 

Biz, ayetleri (mucizeleri) uyarmaktan başka bir şey için gön-

dermeyiz.

İsrâ 90-93: “Yerden bizim için bir pınar fışkırtmadıkça sana 

asla inanmayacağız.” dediler. – Veya senin hurma ve üzüm 

bağlarından bir bahçen olmalı ve aralarından gürül gürül 

nehirler akıtmalısın. - Veya öne sürdüğün gibi göğü param-

parça edip üzerimize yıkmalısın. Veya Allah’ı ve melekleri 

karşımıza çıkarmalısın. – Veya altından bir evin olmalı, ya da 

göğe yükselmelisin. Çıksan dahi, bize oradan okuyacağımız 

bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. De 

ki: “Benim Rabb’im noksanlıklardan arıdır. Ben, bir beşer ve 

resulden başka bir şey miyim ki?”

Enbiyâ 5-6: “Hayır, bunlar karmakarışık düşlerdir. Hayır, belki 

onu uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Öyleyse öncekilere gönderil-

diği gibi bize bir ayet (mucize) getirsin.” dediler. – Onlardan 

önce yok ettiğimiz hiçbir kent iman etmemişti. Şimdi bunlar 

mı iman edecekler?
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Yukarıdaki ayetlerden açıkça anlaşılması gereken; müş-
riklerin tüm isteklerine ve ısrarlarına rağmen Hz. Muham-
med’e Kur’an dışında bir mucize verilmediğidir. Kur’an’ın 
kendisinin mucize özellikleri ayrıca bir kitap konusu olacak 
kadar geniştir ve bu konuda çok sayıda yayın mevcuttur.

Ayın yarılması mucizesi: Kamer suresinde geçen ve 
Türkçe çevirilerde çoğunlukla “Ayın fiziksel olarak ikiye bö-
lünmesi” olarak yer alan anlatım, öğretilmiş din anlayışında 
aynı şekilde kabul edilerek mucize kapsamında değerlendi-
rilmektedir. Bu ayetin aşağıdaki Türkçe çevirileri yukarıda 
verilen Ankebut 50-51. ayetleri ile beraber değerlendirildi-
ğinde ise çok daha gerçekçi bir sonuca ulaşılacaktır.

Aşağıda aynı ayet üç farklı Türkçe çeviride, çevirenlerin 
konu ile ilgili açıklamaları eşliğinde verilmiştir.

Kamer 1: O (Son) Saat yaklaşmıştır ve (o zaman geldiğinde) 

ay yarılmış (olacak) tır.

Açıklama: Bu surenin ilk ayeti “geçmiş zaman” kipiyle 
tercüme edilirse Hz. Muhammed zamanındaki bir “Ay tu-
tulması” olayı hatırlatılmış olabilir. Buradaki konu, Kıyamet 
75:9’a göre (“…Güneş ve Ay bir araya getirildiği zaman...”) 
Son Saat’te gerçekleşecek olaylardan biridir ve gerçekleşmesi 
kesin olduğu için de geçmiş zaman kipi kullanılmıştır. İddia 
edildiği gibi burada Ay’ın yarılması olayına değinilmediği ka-
naatindeyiz. Çünkü böyle bir mucizeye rağmen muhataplar 
inanmadığı için hepsinin helak edilmesi gerekirdi. Zaten bir 
sonraki ayette de müşriklerin herhangi bir ayet, yani mucize 
görmesi durumunda yüz çevirecekleri, olayı süregelen bir 
büyü olarak nitelendirecekleri bildirilmektedir.
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Kamer 1: Sa’at (Kıyamet) yaklaştı ve Ay yarıldı.

Açıklama: Gerçekler ortaya çıktı. “Ay yarıldı” bir deyim-
dir, bir şeyin gerçek yüzünün ortaya çıkması demektir. Ayette 
yer alan “inşikak/yarılma” sözcüğü bir şeyin iki parçaya ay-
rılması değil, bir şeyde meydana gelen çatlak anlamındadır. 
İnşikak, “şikak” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, herhan-
gi bir nedenden dolayı hayvan veya insan cildinde meydana 
gelen çatlama, yarılma veya bir şeyin açığa çıkması anlamına 
gelmektedir. (Örneğin, 2:74 “Sonra kalpleriniz yine katılaştı; 
kaya gibi hatta kayadan da katı. Zira öyle kayalar var ki için-
den nehirler fışkırır, yine öyle kayalar vardır ki yarılıp bağ-
rından su çıkar. Yine öyleleri vardır ki Allah’a haşyetinden 
harekete geçerler. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”, 
19:90 “Neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar 
gürültü ile devrilecekti.”, 55:37 “Gök parçalanıp kırmızı gül 
renginde yağ eriyiğine dönüştüğü zaman;”, 84:1 “Gök ya-
rıldığı zaman,”). “Ayın yarılma mucizesi” olarak inanılan ve 
bunun üzerinde geniş bir rivayet oluşturulan bu ayette, bir 
mucizeden söz edilmemektedir. Bu tamamen Kur’an’ın anla-
tım diliyle ilgili bir konudur. Ahiret ve Kıyamet sahnelerinin 
yer aldığı ayetlerdeki fiiller, geçmiş zaman formundadır. Böy-
lece olacak olan şeylerin, kesinlikle olacaklarına vurgu ya-
pılmaktadır. Kur’an, Nebi efendimize mucize verilmediğini 
birçok ayette açık bir şekilde ifade etmektedir. (17:59 “Bizi 
ayet (mucize) göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onu 
yalanlamış olmalarıdır. Semud halkına göz göre göre o dişi 
deveyi verdik. Onunla kendilerine zulmettiler. Ve Biz, ayetleri 
(mucizeleri) uyarmaktan başka bir şey için göndermeyiz.”, 
21:5-6 “Hayır, bunlar karmakarışık düşlerdir. Hayır, belki onu 
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uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Öyleyse öncekilere gönderildiği 
gibi bize bir ayet (mucize) getirsin.” dediler. Onlardan önce 
yok ettiğimiz hiçbir kent iman etmemişti. Şimdi bunlar mı 
iman edecekler?”, 29:50-51 “Ona Rabb’inden ayetler indiril-
meli değil miydi?” dediler. De ki: “Ayetler ancak Allah’ın yanın-
dadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” “Kendilerine okunan 
Kitap’ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Kuşkusuz bunda 
inanan bir toplum için bir rahmet ve zikir vardır.”)

Kamer 1: Evrenlerin sonu yaklaştı ve ay yarıldı!

Açıklama: Bu ayet, mucize meraklıları tarafından, Mu-
hammed peygamberin parmağını göstererek ayı ikiye böldüğü 
biçimindeki uydurma söylentilerle yorumlanmıştır. Oysa Mu-
hammed peygamberin tek mucizesinin Kur’an’ın ona indirilme-
si olduğu ve başka bir mucize beklenmemesi, 29:51 “Kendilerine 
okunan Kitap’ı, sana indirmiş olmamız, onlara yetmedi mi? 
Aslında, işte bunda, inanan bir toplum için kesinlikle bir rahmet 
ve bir öğreti vardır.” ayetinde bildirilmiştir. “Ay yarıldı!” anlamı-
na gelen “İnşakka el kameru” tümcesindeki “Şakka” eyleminin 
“Toprağı yarmak” veya “Toprağı sürmek” gibi anlamlarından 
dolayı, ay toprağının yarılarak dünyaya getirileceğinin bildi-
rildiği biçiminde yorumlayanlar da vardır. Aya ulaşılarak top-
rağının dünyaya getirilmesi olayı 1969 yılında gerçekleşmiştir.

İsrâ ve Mirac Mucizesi: İsrâ; gece yolculuğu demektir. 
Ayette “Gece yürütmek.” anlamındadır.

Aşağıda aynı ayet üç farklı Türkçe çeviride, çevirenlerin 
konu ile ilgili açıklamaları eşliğinde verilmiştir.

İsrâ 1: O sübhandır (Bütün noksanlıklardan uzaktır.). Kulunu, 

Mescid-i Haram (Kabe)’dan çevresini mübarek kıldığımız 
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Mescid-i Aksa’ya bir gece yürüttü. Ona ayetlerimizi göster-

mek için. Kuşkusuz O, Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Gören’dir.

Açıklama: Aksa sözcüğü, uzak, dışında, öbür ucunda, 
kenarında anlamına gelmektedir. Mescid-i Aksa, şehrin dışın-
daki, öbür ucundaki mescid demektir. (Örneğin: 19:22 “Ona 
hamile kaldı ve gözden uzak bir yere çekildi.”, 28:20 “Şehrin 
diğer tarafından bir adam koşarak geldi. “Ey Musa! Meleler 
senin öldürülmen konusunda görüşme yapıyorlar. Derhal 
kaybol. Seni iyiliğin için uyarıyorum.” dedi.”, 36:20 “Şehrin 
en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: “Ey halkım, gönde-
rilmiş olan resullere uyun!” dedi.”) Mescid-i Aksa, haram/do-
kunulmaz kılınan bölgenin mescidi olan Mescid-i Haram’ın, 
uzağında bulunan bir mescittir. Kudüs’teki Mescid ile bir 
ilgisi yoktur. Zira bu ayetin inişinden yaklaşık 50 yıl sonra 
Abdülmelik b. Mervan tarafından ismi Mescid-i Aksa olarak 
değiştirilen ve bugün Mescid-i Aksa olarak anılan mescidin 
o zamanki adı “Beytü’l-Makdis”ti. Bu ayetin, “miraç” olayı 
denilen olayla hiçbir ilgisi yoktur.

İsrâ 1: Bir gece, kendisine delillerimizden gösterelim diye 

kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz 

Mescid-i Aksa’ya (en uzak mescide) yürüten Allah yücedir. 

Şüphesiz ki O duyandır, görendir.

Açıklama: Âyette sözü edilen el-Mescidü’l-Harâm’dan 
maksadın “saygın, muhterem, dokunulmaz mescit” anlamın-
da insanlık için ilk kurulan mabed olan (Al-i İmran 3:96 “İn-
sanlar için kurulan ilk ev, Bekke’deki, kutlu ve bütün insan-
lığa yol gösterici olan Kabe’dir.”) Kâbe olduğunda şüphemiz 
yoktur. “Çevresini bereketlendirdiğimiz en uzak mescid”in de 
Kudüs’teki Beyt-i Makdis olduğu konusunda büyük oranda 
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fikir birlikteliği mevcuttur (Semerkandî, Bahru’l-‘Ulûm, II, 315; Zemah-

şerî, el-Keşşâf, II, 622). İbrânî peygamberler zincirine sahne olması 
itibariyle, bu mescidin Kudüs’te olduğu yaygın kabule sahiptir. 
Âyette sözü edilen İsrâ olayı yaşandığında Mekkeli müşrikler 
konuyu Hz. Ebû Bekir’e ileterek “Arkadaşın bir gecede Beyt-i 
Makdis’e gittiğini ve aynı gece döndüğünü söylüyor, ne dersin? 
” dediklerinde o da “o dediyse doğrudur; hatta daha fazlasını 
dese yine doğrudur” cevabını vermiş ve essıddîk sıfatını bu 
olay üzerine almıştır.

İsrâ 1: Ayetlerimizi kendisine göstermek için, Kutsal Yaka-

rış Evi’nden, çevresini ongun yaptığımız En Uzaktaki Yakarış 

Evi’ne, bir gece, kuluna Gece Yürüyüşü yaptıran, tüm yakış-

tırmalardan ayrıktır. Kuşkusuz, O, Duyandır; Görendir.

Açıklama: Muhammed peygamberin, aynı gece içinde, 
önce Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya gittiği, sonra gök-
yüzünde Allah’ın karşısına çıktığı biçiminde, “Miraç yolculu-
ğu” ismiyle çok sayıda öykü anlatılmaktadır. Oysa Süleyman 
peygamber tarafından Kudüs’te yapılmış olan Mescid-i Aksa, 
Kur’an ayetlerinin indirildiği dönemde Beyt-i Makdis olarak 
anılıyordu ve yalnızca kalıntıları kalmıştı. Ömer döneminde 
638 yılında Kudüs’ün alınmasından sonra, orada yeni bir ya-
karış yeri yapılarak Mescid-i Aksa ismi verilmiştir. “En uzakta-
ki” veya “Öbür uçtaki” veya “Öteki yakasındaki” anlamlarına 
gelen “Aksa” terimi 28:20 ve 36:20 ayetlerinde de bildirilmiş ve 
tüm çevirilerde gerçek anlamıyla yazılmıştır. Ayette bildirilen 
Mescid-i Aksa “En Uzaktaki Yakarış Evi” anlamına gelir. En 
Uzaktaki Yakarış Evi’nin neresi olduğu Allah tarafından açık-
lanmamıştır. Bu ayet, Allah’ın insanlara açıklamadığı ve yalnız-
ca Muhammed peygambere bilgisi verilmiş olan bir gizemdir.
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Bu üç farklı çeviri ve açıklamaların ortak özelliği, İsrâ 
olayına herhangi bir kişi veya topluluk tarafından şahit olun-
madığının kabul edilmesidir. Mucizelerin insanlara “uyarı” 
amacı ile gönderildiği ve buna insanların şahit tutulduğu 
Kur’an açıklamasıdır. Olağandışı olan bu olayların neden 
gerçekleştiği ve hangi şartlarda oluştuğu iyi bilindiğinde 
yukarıda bahsedilen mucizeler daha sağlıklı olarak değer-
lendirilebilir.

Yine bazıları tarafından dile getirilen “miraç” ne bu 
ayette ne de başka ayetlerde geçmemektedir. Necm 7-18 
ayetleri miraç için yorumlansa bile gerçekte olay, Hz. Mu-
hammed’in Cebrail ile karşılaşması olayıdır. 

Bütünüyle hadis kaynaklı olan miraç olayı gerçekleşmiş 
bile olsa mucizelerin insanlara “uyarı” amacı ile gönderildi-
ğinin ve buna insanların şahit tutulduğunun Kur’an açıkla-
ması olması nedeni ile diğer nebilere verilen mucizeler gibi 
değerlendirilmesi yanlıştır. Miraç ile ilgili hadislere bakıldı-
ğında, haşa Allah’la namaz vakitleri için pazarlık yapıldığı ri-
vayetleri Kur’an öğretilerine tamamen aykırı bir durum olup 
bir Müminden bunu Hz. Muhammed’in ağzına yakıştırarak 
ona iftira etmesi (haksız suçlama yapması) beklenemez.

Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak nokta-
larına göre olay şu şekilde olmuştur:

Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen 
yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya 
uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü 
açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet dol-
durup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e 
götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz 
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kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki 
kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendi-
sine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına 
yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, 
İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Bey-
tülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le bu-
luştu. Sidretü’l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı 
meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna 
çıktı. Burada Cenâb-ı Hak, insanlara elli vakit namazı farz 
kıldı. Dönüşte Hz. Mûsâ, elli vakit namazın ümmetine ağır 
geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifletmesini istemesini 
tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Pey-
gamber’in huzûr-i ilâhîye müracaatı ve Mûsâ ile diyalogu 
devam etti. Buhârî, “Ṣalât”, 1, “Tevḥîd”, 37, “Enbiyâʾ”, 5, “Bedʾü’l-ḫalḳ”, 

7, “Menâḳıb”, 24, “Menâḳı-bü’l-enṣâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 259, 262-263,.

Bir diğer hadis şu şekildedir:
İsrâ ve Mirac mucizesini anlatan Malik b. Sa’sa’dan riva-

yet edilen hadiste Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir 
kere ben Hatim’de bulunuyordum. Cebrail geldi göğsümü 
yardı, kalbimi de zemzemle yıkadı. Sonra katırdan küçük 
beyaz bir binit getirildi ki adı Burak idi, adımını gözün gö-
rebildiği yerin sonuna kadar atardı. Ben ona Cebrail ile bir-
likte bindirildim. Beyti Makdis’e vardık. Orada bütün pey-
gamberler benimle namaz kıldılar. Sonra Mirac/merdiven 
getirildi, Cebrail ile buna bindirildik ve yükseltildik. Nihayet 
dünya semasına vardık. Cibril, gök kapısını çaldı. “Yanın-
daki kimdir?” diye soruldu. “Muhammed” dedi. Semanın 
bekçisi: “Ya Muhammed’e Miracın daveti gönderildi mi?” 
dedi. Cibril: “Evet” dedi. Bekçi: Merhaba gelen zata, bu gelen 
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ne güzel yolcudur, denildi ve kapı açıldı. Birinci kat semada 
Âdem (as) ile karşılaştık. Cebrail bana, “Bu senin baban 
Âdem’dir. Ona selam ver” dedi. Ben de selam verdim. Sela-
mımı aldı ve: “Merhaba iyi oğlum, merhaba Salih peygam-
ber” dedi. Sonra İkinci kat semaya vardık. Orada da Yahya 
ve İsa ile karşılaştık. Onlara da selam verdim. Selamımı al-
dılar. Sonra Üçüncü kat semaya vardık. Orada Yusuf (as) ile 
Dördüncü kat semada İdris (as) ile karşılaştık. Sonra Beşinci 
kat semada Harun (as) ile Altıncı kat semada Musa (as) ile 
karşılaştık. Sonra Yedinci kat semaya vardık. Orada İbra-
him (as) vardı. Cebrail: “Bu gördüğün baban İbrahim’dir, 
Ona selam ver” dedi. Ben de selam verdim ve selamımı aldı. 
Sonra karşıma Sidre-i Münteha sahası açıldı. Cebrail bana: 
”İşte bu Sidre-i Müntehadır” dedi. Sonra bana Beyt-i Mamur 
gösterildi. Gördüm ki her vakit (gün) yetmişbin melek Orayı 
ziyaret (tavaf) ediyor. Sonra benimle ümmetim üzerine elli 
vakit namaz farz kılındı. Sonra Musa (as) ile konuşma neti-
cesinde, ümmetim için namaz vakitleri hususunda hafiflet-
mesini Allah’tan istedim. Böyle böyle her gün ve gecesinde 
beş vakit namazla emrolundum.” Buhârî, Sahih,1,91-9.

Öğretilmiş din anlayışına göre; Kur’an’da geçtiği kabul 
edilen bu mucizeler dışında Kur’an dışı kaynaklarda yer alan 
mucizeler de vardır. Aşağıda bu mucizelerden örnekler yer 
almaktadır.

Cabir b. Abdillah şöyle demiştir: “Hudeybiye günü in-
sanlar susuz kaldı. Peygamberimiz deriden bir su kabından 
abdest alıyordu. İnsanlar O’ndan tarafa koşuşmaya başladı. 
Peygamberimiz: ‘Size ne oluyor’ dedi. Onlar da ‘Yanımızda 
hiç su yoktur. Abdest alamıyor ve su içemiyoruz’ dediler. 
Peygamberimiz hemen elini su kabının içine koydu ve su 
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pınar gibi akmaya başladı. Biz hem içtik hem de abdest 
aldık.” (Ravi Salim b. Ebil-Ca’d dedi ki): Ben Cabire ‘o gün 
kaç kişi idiniz’ diye sordum da Cabir bana: ‘Eğer yüzbin kişi 
olsaydık da muhakkak o su bize yetecekti. Biz o gün binbeş-
yüz kişi idik’ dedi. Buhârî, Kitabü’l-Menâkıb,83

*

Enes (ra) şöyle demiştir: Resulullah zamanında Medi-
ne’de bir kıtlık (yağmursuzluk) oldu. Bir Cuma günü Resu-
lullah hutbe irat ederken bir adam geldi ve “Ya Resulullah 
atlarımız, koyunlarımız helak oldu. Allah’a dua etseniz de 
bize yağmur verse” dedi. Resulullah (s.a.v.) hemen ellerini 
açtı dua etti. Gökyüzü açık iken birden rüzgâr esti, bulut-
lar toplandı ve hemen yağmur yağdı, evlerimize zor gittik. 
Ertesi Cumaya kadar yağdı. Sonra aynı adam yahut başka 
birisi: “Ya Resulullah duada bulunsanız da yağmur dursa” 
dedi. Resulullah gülümsedi ve “Ya Rabbi, üzerimize değil 
etrafımıza yağdır” diye dua etti de bulutlar Medine üzerin-
den tac gibi sıyrılıp gitti.” Sahihi Buhârî Terc. Kitabül Menâkıb s,3363

*

Cabir (ra) den rivayet edilen bir hadis şöyledir: “Re-
sulullah Cuma günleri bir hurma kütüğüne yaslanır öyle 
hutbe verirdi. Ensardan bir kadın ‘’Ya Resulullah, size bir 
minber yaptırayım mı?” dedi. Resulullah: “İsterseniz yaptı-
rın” dedi. Resulullah’a minber yapıldı, Cumada Peygambe-
rimiz minbere çıkınca hurma kütüğü çocuk gibi ağlamaya 
başladı. Resulullah minberden inip onu kucakladı. Böylece 
sustu. Resulullah: “O, yanında edildiğini işittiği Zikrullah 
için ağlıyordu” buyurdular. Buhârî Terc. Kitabül Menâkıb

*
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Şam yolunda stratejik öneme sahip olan Hayber, Hicre-
tin yedinci yılında (M.628) fethedildi. Yahudiler, Resul’ü ze-
hirleyerek öldürmeyi planladılar. Bu işi Sellam b. Mişkem’in 
karısı üstlendi. Kadın bir dişi keçiyi kızarttı ve Resulullah ile 
arkadaşlarına buyur etti. Resulullah çok sevdiği kürek kıs-
mından bir lokma almıştı ki yutmadan arkadaşlarına: “El-
lerinizi yemekten çekiniz. Şu kürek kemiği, etin zehirlenmiş 
olduğunu bana haber verdi.” buyurdu. 

Peygamberimiz kadını çağırdı ve kadın suçunu itiraf 
etti. Etten yemiş olan Bişr b. Bera hemen orada vefat etti. 
Peygamberimiz, kadına: “Bunu neden yaptın” dedi. Kadın: 
“Eğer sen, gerçek bir peygamber isen, sana bildirilir ve sen 
zarar görmezsin. Eğer bir peygamber değilsen, senden kur-
tulmuş oluruz.” İ.Kesir: Siret:3,397

*

Uhud Savaşına katılan Katade b. Numan Ensari, Birin-
ci Akabe Biatına katılmış. Bedir, Uhud ve Hendek savaş-
larında bulunmuştur. Uhut’ta Peygamberimizin yanından 
hiç ayrılmadı ve gözüne isabet eden bir okla gözü yerinden 
çıktı. Çıkan gözünü elinde tutarak Peygamberimize geldi. 
Peygamberimiz, ona “dilersen gözün olmadan yaşa, mükâ-
fatını Ahirette alırsın. Dilersen gözünü yerine takayım şifa 
bulursun.” dedi. Katade gözünün görmesini istiyordu. Pey-
gamberimiz, gözünü yerine koydu ve dua etti. Katade’nin 
gözü daha güzel oldu. Mektubat, s,139.

*

Abdullah b. Ömer’den rivayet: Bir sefer sırasında Pey-
gamberimizin yanına bir bedevi geliyor. Peygamberimiz ona 
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“Nereye gidiyorsun?”diyor. O da “ailemin yanına” diyor. Re-
sulullah (s.a.v.) “Ondan daha güzel bir hayır istemez misin?” 
buyurdu. Adam: “Nedir o?” Peygamberimiz cevap verdiler: 
“Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun eşi ve ortağı olma-
dığına ve Muhammed’in, O’nun kulu ve Resulü olduğuna 
şehadet etmendir.” Bedevi: “Buna kanıt, şahit nedir?” dedi. 
Peygamberimiz (s.a.v.): “Vadi kenarındaki şu ağaçtır, git 
o ağaca “Resulullah seni çağırıyor” de. Sonra işaret etti ve 
ağaç kökleriyle sürünerek geldi. Ve “Selam sana ey Allah’ın 
Resulü” dedi. Sonra bedevi, ağacın yerine gönderilmesini 
istedi. Resulullah (s.a.v.), ağaca emretti ve ağaç yerine gitti.” 
Bu mucize üzerine bedevi Resulullah’a secde etmek istedi. 
Resulullah (s.a.v.): Kendisine secde etme hususunda kim-
seye izin olmadığını söyledi ve bunun üzerine Bedevi: “İzin 
verin elinizi, ayağınızı öpeyim” deyince, Resulullah (s.a.v.) 
buna izin verdiler. Şifa,1,299,Kadı Iyad

*

Hayber fethinde bir Yahudi kadının, Hz. Peygamber’i 
(s.a.v.) öldürmek amacıyla sahabeleri evine davet etmiş ve 
onlara kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine, et ken 
disinin zehirli olduğunu haber vermiştir. Buhârî, Tıb, 55; Müslim, 

Selam, 18; Ebu Dâvud, Diyat, 6.

*

Hendek Savaşı esnasında Hazreti Cabir’in evinde, bir 
oğlak pişirilmişti ve bir sa’ (yaklaşık 3 kg. kadar) tahıl, ekmek 
yapılmıştı. Hazreti Câbiru’l Ensârî yemin ederek anlatıyor 
ki: “O günde, dört avuç olan bir sâ’ arpa ekmeğinden ve bir 
senelik oğlaktan bin kişi yediler ve yine öylece kaldı.” Haz-
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ret-i Câbir der ki: “O gün yemek, benim evimde pişirildi. 
Bin adam o sâ’dan (ekmekten) ve oğlaktan yediler, gittiler. 
Daha tenceremiz dolu kaynıyor ve hamurumuzdan ekmek 
yapılıyordu. Allah Resulü (asm), o hamura ve tencereye mü-
barek ağzının suyunu koyup dua etmişti.” Buharî, Mağâzî: 29; 

Müslim, Eşribe: 141; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:31; Ali el-Kari, eş-Şifâ, 1:290; 

Kenzü’l-Ummal, 12:409, 424.

*

Hz. Enes anlatıyor: “Zevra ismi verilen bir yerde, üç yüz 
kişi kadar, Allah Resulü ile beraber bulunuyorduk. İkindi 
namazı için abdest almamızı emretti, fakat su bulamadık. 
Yalnız az bir parça su bulmamızı emretti; bulup getirdik. 
Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki, parmaklarından 
çeşme gibi su akıyor. Sonra, orada bulunan üç yüz kişinin 
tamamı gelip o sudan hem abdest aldılar, hem de su ihtiyaç-
larını giderdiler.” Buhârî, Vudû’: 32, 46, Menâkıb: 25; Müslim, Fedâil: 

45, 6; Nesâî, Tahâret: 60; Ebû Dâvud, Mukaddime: 5; Tirmizî, Menâkıb: 6; 

Muvatta, Tahâret: 32; Müsned, 3:132, 147, 170, 215, 289; İbni Hibban, Sahih, 

8:171; Tirmizî (Ahmed Şâkir), no. 3635.

*

Hz. Câbir anlatıyor: “Biz bir seferde Allah Resulü (asm) 
ile beraberdik. Tuvalet ihtiyacı için bir yer aradı. Kapalı bir 
yer bulamadı. Sonra iki ağacın yanına gitti, bir ağacın dalını 
tuttu, çekti. Ağaç itaat ederek beraber gitti; öteki ağacın 
yanına getirdi. Bir devenin yularını tutup çekildiğinde geldi-
ği gibi o iki ağaç da öyle yan yana getirildi. Sonra Efendimiz 
(asm) o ağaçlara “Üstüme birleşiniz.” dedi. İkisi birleşerek 
örtü oldular. Efendimiz (asm) bu ağaçların arkasında ihti-
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yacını gördükten sonra ağaçlara emretti, tekrar yerlerine 
gittiler. Müslim, Zühd: 74, no. 3012.

*

Hz. Ali (ra)’ın talebesi olan Hasan Basrî haber veriyor: Bir 
adam, Allah Resulü’nün (asm) yanına gelip ağlayarak dedi ki: 
“Benim küçük bir kızım vardı. Şu yakın derede öldü.” Allah 
Resulü (asm) ona acıdı. Ona “Gel, oraya gideceğiz.” dedi ve 
beraber gittiler. Allah Resulü (asm) o ölmüş kızı çağırdı, “Yâ 
filâne!” dedi. Birden, o ölmüş kız “Buyrun! Emredin.” diye 
cevap verdi. Allah Resulü (asm) kıza sordu: “Tekrar babanın 
ve annenin yanına gelmeyi arzu eder misin?” O ölmüş kız 
“Yok, ben onlardan daha hayırlısını buldum.” diye cevap verdi. 
Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:320; Hafâcî, Şerhu’şŞifâ, 3:106.

*

Hazret-i Enes b. Mâlik’ten haber veriyorlar: Yaşlı bir 
kadının bir tek oğlu vardı, birden vefat etti. O saliha kadın 
çok üzüldü. Dedi: “Yâ Rab! Senin rızan için, Allah Resulü’ne 
bağlılık yemini ederek ona hizmet için hicret edip buraya 
geldim. Benim hayatımda istirahatimi temin edecek tek ev-
latçığımı, o Resulün hürmetine bağışla.” Hazreti Enes diyor 
ki: “Bu duadan sonra o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek 
yedi.” Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:320; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 6:292.

Hz. Muhammed’in söylemiş olabileceği bir hadis ile 
sonlandırmak uygun olacaktır.

“Kim bilerek bana yalan isnat ederse (benden yalan bir 
şey haber verirse) cehennem ateşindeki yerine hazırlansın.” 
Buharî, İlim: 39; Cenâiz: 33; Enbiyâ: 50; Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû 

Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, 

Mukaddime: 4; Dârîmî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78.



Hadis - Kuran Çelişkileri

Daha önce “Kur’an’ın Bildirdiklerine Aykırı Hadis Ör-
nekleri” başlığı altında verilen hadislere ek olarak 

birkaç hadisin daha her biri için ayrı ayrı ilgili ayetlerle bera-
ber “Hadis - Kur’an Çelişkileri” başlığı altında verilmesinde, 
İslam dini ile öğretilmiş din (Atalar dini) anlayışı arasındaki 
farklılıkların ortaya konması açısından yarar görülmüştür.

Hadis kaynaklarında yer alan birçok hadis Kur’an ayet-
lerine açıkça aykırıdır. Bu hadislerin, ahlakı Kur’an olan 
Hz. Muhammed tarafından söylenmiş olması söz konusu 
olamaz. Burada yer alan bazı hadisler için “zayıf, mevzu 
hadis” gibi savunmalar gerçeği değiştirmemektedir. Bu 
hadisler için “zayıf, mevzu hadis” diyenlerden aynı hadis-
ler için; “Hz. Muhammed bu sözü söylemez.” sözünü bile 
duymak pek olası değildir. “zayıf, mevzu hadis” söyleminin 
arkasında bu hadisleri Hz. Muhammed’in söylemiş olabile-
ceğinin kabul edilmesi yatar. Aşağıdaki hadislerin çoğunlu-
ğu “Sahih” kabul edilen hadis kitaplarında yer almaktadır.

Söz konusu hadislerden bazıları ilgili konudaki örnek 
ayetin hemen sonrasında verilmiştir. Kur’an’ın reddettiği 
hadislere Kur’an’dan daha güzel yanıt veren kim olabilir ki?

İhlâs 4: Hiçbir şey O’nun dengi değildir.
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Hadis: Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki 
omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğu-
nu iki göğsüm arasında hissettim.” Hanbel 5/243

*

Bakara 256: Dinde zorlama yoktur. Artık, doğru olan yanlış 

olandan kesin olarak ayrılmıştır. Kim tağutu reddedip Allah’a 

inanırsa, kuşkusuz ki kopması mümkün olmayan en sağlam 

kulpa tutunmuş olur. Allah, Her Şeyi İşiten ve Her Şeyi Bilen’dir.

Hadis: “Dinini değiştireni oldürün.” Nesai 7-8/14; Buhârî 

12/1883

*

Necm 38: Gerçek şu ki hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın 

yükünü yüklenemez.

Hadis: “Ölü, ailesinin kendisi icin ağlamasından dolayı 
azaba uğratılır.” Buhârî-K. Cemiz 32, 33, 34

*

Âl-i İmran 195: Ve Rabb’leri, onlara cevap verdi: “Ben, sizden; 

erkek olsun, kadın olsun -ki hepiniz birbirinizdensiniz- iyi 

şeyler yapanların yaptıklarının karşılığını boşa çıkarmam.” 

Onlar ki benim yolumda hicret edenler, yurtlarından çıkarı-

lanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerdir. 

İşte bunların kötülüklerini örterim. Onların yaptıklarının karşı-

lığı Allah’ın yanındadır. Kuşkusuz, onları içinden nehirler akan 

Cennetlere koyacağım. Karşılıkların en iyisi, Allah katındadır.

Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga ara-
sında alaca bir karga gibidir.” Buhârî 9/1391

*
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Furkân 8: “Veya ona bir hazine verilseydi veya kendisinden 

yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!” Bu zalimler: “Siz yalnızca 

büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.” dediler.

Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından bü-
yülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta 
dolaştı.” Buhârî 76/47; Hanbel 6/57, 4/367

*

Mâide 106: Ey iman edenler! Eğer birinizde ölüm belirtileri 

ortaya çıkarsa, vasiyet anında içinizden adalet sahibi iki kişi 

aranızda tanıklık etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken 

ölüm size isabet ederse, sizden olmayan iki kişi tanıklık etsin. 

Eğer şüpheye düşerseniz o iki kişiyi salâttan sonra alıkoyun. 

“Yakınımız da olsa tanıklığımızı hiçbir bedele satmadık ve 

Allah’ın tanıklığını gizlemedik. Yoksa öyle yaparsak, kuşkusuz 

günahkârlardan oluruz.” diye Allah’a yemin etsinler.

Hadis: “Varis icin vasiyet yoktur.” Hanbel 14/238

*

Nisâ 48: Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. Bunun 

dışında uygun gördüğünü (hak edeni) bağışlar. Kim Allah’a 

ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

Hadis: “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişi-
ler ressamlardır.” Buhârî-Tesavir, 89

*

Enbiyâ 107: Biz, seni bütün insanlık için sadece bir rahmet 

olarak gönderdik.

Hadis: “Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Me-
dine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara 



159D i n d e  Ö z e  D ö n ü ş

dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütle-
di. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Pey-
gamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini 
oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek iste-
yince, Peygamber bizi engelledi.” Buhârî Tıp5/1, Hanbel 3/107, 163

Yukarıdaki hadisler gibi Kur’an ayetlerine aykırı düşen 
yüzlerce hadis vardır. Kur’an’a aykırı olmayan ve Hz. Mu-
hammed tarafından söylenmiş olma olasılığı olan diğer 
hadisler öne sürülerek, Hadislerin dinde kaynak olduğunu 
söylemek; o hadislerin kesin olarak Hz. Muhammed tara-
fından söylendiğine inanmak/iman etmek demektir. O’nun 
tarafından söylenmiş olma olasılığı olan -kesinliği olmayan- 
sözlere itibar etmek (değer vermek, dikkate almak) ayrı, 
iman etmek ise apayrı bir şeydir. 



Hadis - Hadis Çelişkileri

Sahih olduğu ileri sürülenleri dâhil, hadisler arasında çok 
sayıdaki çelişkiler, sadece değişik hadis kaynaklarında 

değil aynı hadis kaynağı içinde bile görülmektedir. Bu ri-
vayetlerden bazı örnekler verilerek, hadislerin neden dinde 
kaynak olamayacağı bir diğer açıdan kanıtlanmış olacaktır. 

“Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmış-
tır.” Tirmizî, Savm 60; Ebu Dâvud, Savm 28.

“Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, 
ihtilam olmak.” Tirmizî, Savm, 24.

“Ma’dan İbnu Talha, kendisine Ebu’d-Derda’nın şunu 
anlattığını söylemiştir: ‘Resulullah kustu ve orucunu açtı. 
Sevban’a bu meseleyi sordu. Sevban: ‘Doğru söylemiş, o 
zaman abdest suyunu ben döktüm’ dedi.” Ebu Dâvud, Savm 32, 

(2381); Tirmizî, Taharet 64, (87)

*

“Resulullah’ın azadlılarından Meymune anlatıyor: Resu-
lullah’a oruçlu iken, oruçlu hanımını öpen adam hakkında 
sorulmuştu: ‘İkisinin orucu da bozulur!’ buyurdular.” İbn Mâce 

(1686).
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“Resulullah oruçlu olduğu halde hanımlarından birini 
öperdi. (Hz. Âişe bunu söyleyip sonra güldü.)” Buhârî, Savm 24, 

23; Müslim, Sıyam 62-65, (1106).

*

“Resulullah buyurdular ki: İhramlı ne evlenir, ne evlen-
dirir, ne de dünür gönderir.” Müslim, Nikâh 41, (1409); Ebu Dâvud, 

Menasik 37, (1841); Tirmizî, Hacc 23, (840); Nesai, Hacc 91, (5, 192).

“Resulullah, Meymune validemiz ile ihramlı iken tezev-
vüç buyurdular (evlendiler).” (Nesai’ye ait bir başka rivayette: 
“İhramlı iken Resulullah evlendi” denilir; ancak Meymune ile 
evlendiği zikredilmez). Buhârî, Cezau’sSayd 12, Megazi 43, Nikâh 30; 

Müslim, Nikâh 46, (1410); Ebu Dâvud, Menasik 39, (1844, 1845); Tirmizî, 

Hacc 24, (842); Nesai, Hacc 90, (1, 191, 192).

*

“Helaya gittiğiniz vakit, (abdest bozarken) kıbleye ne 
önünüzü ne de arkanızı dönün.” Buhârî, Vudu 11; Müslim, Taharet 

59.

“Halk: ‘Kazayı hacet (büyük tuvalet) için çömelince ne 
kıbleye karşı ne de Mescid-i Aksa’ya yönel’ demektedir. Hâl-
buki ben bir ihtiyacım için, bir gün (kız kardeşim) Hafsa’nın 
evinin damına çıkmıştım. Resulullah’ı yüzünü Şam’a, arkası-
nı da kıbleye çevirmiş olarak kazayı hacet yapıyor gördüm.” 
Buhârî, Vudu 12, 14, Humus 4; Müslim, Taharet 61, 62 (266).

*

“Resulullah buyurdular ki: Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra 
da ayak ayaküstüne atmasın.” Müslim, Libas 74, (2099); Ebu Dâvud, 

Edeb 36, (4865); Tirmizî, Edeb 20, (2767, 2768).
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“Abbad İbnu Temim’in amcasından naklettiğine göre 
amcası, Resulullah’ı mescitte, ayaklarından birini diğeri-
nin üzerine koymuş vaziyette sırtüstü yatarken görmüştür. 
(İmam Malik şu ziyadeyi kaydetmiştir: ‘İbnu’lMüseyyeb’ten 
bana ulaştığına göre Hz. Ömer ve Osman da böyle yapar-
lardı.)” Buhârî, Salât 85, İsti’zan 44; Müslim, Libas 75, (2100); Ebu Dâvud, 

Edeb 36, (4866); Tirmizî, Edeb 19, (2766); Nesai, Mesacid 28, (2, 50). İmam 

Malik ilavesi: Muvatta, Kasru’s-Salât 87, (1, 173).

*

“İbnu Ömer şunu anlatmıştır: “Resulullah buyurdular ki: 
“Bir günde aynı namazı iki sefer kılmayın.” Ebu Dâvud, Salât 68, 579.

“Peygamber Efendimiz namaz kıldırdıktan sonra, iki ki-
şinin mescidin bir köşesinde namaz kılmayıp oturduklarını 
gördü. Onlara neden cemaatle beraber namaz kılmadıkla-
rını sorunca, “Biz evimizde kıldık” dediler. Bunun üzerine 
Resulullah “Böyle yapmayınız. Sizden biri evinde namazı 
kılıp sonra da imamı namaz kılmamış bir halde bulursa 
onunla birlikte yine kılsın. Çünkü o kendisi için nafile olur.” 

Ebu Dâvud, Salât, 575; Tirmizî, Salat 49.

“Hz. Muaz, Resulullah ile yatsıyı kılar, sonra kavmine 
döner, bu namazı onlara kıldırırdı.” Buhârî, Ezan 60, 63, 66, Edeb 

74; Müslim, Salat 180, (465); Ebu Dâvud, Salât 68, (599, 600); Tirmizî, Salât 

410, (583).

*

“Enes’in bize anlattığına göre Resulullah’ın tek bir gu-
sülle bütün hanımlarını dolaştığı olmuştur.” Buhârî, Gusl 12,24, 

Nikâh 4, 102; Ebu Dâvud, Taharet 75, (218); Tirmizî, Taharet 106, (140); 

Nesai, 170, (1, 143).
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“Resulullah buyurdular ki: ‘Biriniz ehline temas eder 
sonra tekrar etmek dilerse ikisi arasında abdest alsın.” Müslim, 

Hayz 27, (308); Ebu Dâvud, Taharet 86, (220); Tirmizî, Taharet 107, (141); 

Nesai, Taharet 107, (1, 142).

*

“Resulullah buyurdular ki: “Yahudiler ve Hıristiyanlar 
(saçlarını) boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin.” Buhârî, Libas 

67, Enbiya 50; Müslim, Libas 80, (2103).

“Ehli Kitap saçlarını düz salınmaya bırakırlar, müşrikler 
de ayırırlardı. Resulullah ise (vahiy yoluyla) emredilmediği 
hususlarda Ehli Kitaba uygun hareket etmekten hoşlanırdı. 
Bu sebeple saçını alnından serbest bıraktı. Bilahare (bütün 
müşrikler Müslüman olduktan sonra) saçlarını (alnından) 
ayırdı.” Buhârî, Libas 70, Menâkıb 23; Müslim, Fezail 90, (2336); Ebu Dâvud, 

Tereccül 10, (4188).

*

“Resulullah buyurdular ki: “Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti, 
kan aldırma, ateşle dağlama; ancak ümmetimi dağlamaktan 
menediyorum.” Buhârî, Tıbb 3.

“Resulullah, Sa’d İbnu Zürare’yi sivilce sebebiyle dağla-
dı.” Tirmizî, Tıbb 11, (2051).

*

“Resulullah öldürülmek için hedef ittihaz edilmiş (ve 
mücesseme denilen) hayvanın yenilmesini, pislik yiyen (ve 
cellâle denen) hayvanın yenilmesini, sütünün içilmesini ve 
su tuluğunun ağzından su içilmesini yasakladı.” Ebu Dâvud, 

Et’ime 25, (3786); Tirmizî, Et’ime 24, (1826); Nesai, Dahaya 44, (7, 240).
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“Ebu Musa’ya bir tavuk getirilmişti. Cemaatten birisi 
ayrıldı. (Ebu Musa): ‘Neyin var?’ diye sordu. Adam: ‘Ben 
onu pis bir şeyler yerken gördüm ve tiksindim ve yememe-
ye yemin ettim’ cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Musa: 
‘Yanaş ve ye! Zira ben, Resulullah’ı (cellâleyi) yerken gördüm’ 
dedi ve adama, yemini için kefarette bulunmasını emretti.” 
Buhârî, Zebaih 26, Humus 15, Megazi, 74, 78, Eyman 1, 4, 18, Kefaret 9,10, 

Tevhid 56; Müslim, Eyman 9, (1649); Nesai, Sayd 33, (7, 206).

*

“Resulullah, at, katır ve eşek etini yemeyi yasakladı.” Ebu 

Dâvud, Et’ime 26, (3790), 33, (3806); Nesai, Sayd 30, (7, 202).

“Hayber (in fethi) zamanında at ve vahşi eşek eti yedik. 
Resulullah ehil eşek (etin)i yasakladı ve ata müsaade etti.” Ebu 

Dâvud, Et’ime 26, (3788); Nesai, Sayd 32, (7, 205); Tirmizî, Et’ime 5, (1794).

“Biz, Resulullah zamanında bir at kestik. O zaman Me-
dine’de idik. Hepimiz onu yedik.” Buhârî, Sayd 24, 27; Müslim, Sayd 

36, (1942); Nesai, Dahaya 33, (7, 231).

*

“Resulullah’a zemzem suyu verdim, ayakta içti.” Buhârî, 

Hacc 76, Eşribe 16; Müslim, Eşribe 117, (2027); Tirmizî, Eşribe 12, (1883).

“Resulullah evime geldi. Duvara asılı duran kırbanın 
ağzından ayakta su içti.” Tirmizî, Eşribe 18.

“Sizden kimse sakın ayakta içmesin. Kim unutarak 
içerse hemen kussun.” Müslim, Eşribe 116, (2026).

“Biz Resulullah devrinde yürürken yer, ayakta iken içer-
dik.” Tirmizî, Eşribe 11, (1881); İbn Mâce, Eşribe 25, (3301).

“Resulullah su tulumu yahut kırbanın ağzından su 
içmeyi yasakladı.” Buhârî, Eşribe 24; Müslim, Müsakat 136; Ebu Dâvud, 

Eşribe 14; Nesai, Dahaya 44; İbn Mâce, Eşribe 20.
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“Ey Bilal! Ne ile benden önce cennete girdin? Her ne 
zaman cennete girdiysem, her seferinde önümde senin hışır-
tını işittim. Dün gece de cennete girmiştim, önümde (yine) 
senin hışırtını duydum.” Tirmizî, Menâkıb, (3690).

“Ey Ebu Bekir, ümmetimden cennete ilk girecek kimse 
olman sana yetmez mi!” Ebu Dâvud, Sünnet, 9, (4652).

“Hakk’ın musafaha ettiği ilk kimse Ömer’dir. İlk selam 
verdiği kimse de odur. İlk elinden tutup cennete koyacağı 
kimse de o olacaktır.” İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, 

Akçağ Yayınları: 16/504.

*

“Hiçbir hayızlı veya cünüp mescide giremez.” İbn Mâce, 

Taharet, 92.

“Resulullah (bir gün) bana ‘Mescitten humrayı (küçük 
hasır) bana getiriver’ (Ya da ‘Ben mescitteyken humrayı bana 
getiriver’) buyurdular. ‘Hayızlıyım’ diye cevap verdim. ‘Senin 
hayızın elinde değil ki!’ dediler.” Müslim, Hayz 11, (298); Ebu Dâvud, 

Taharet 104, (261); Tirmizî, Taharet 101, (134); Nesai, Hayz 18, (1, 192).

“Resulullah bizden biri hayızlı olduğu halde onun ku-
cağına başını koyar, Kur’an okurdu. Bizden birimiz hayızlı 
iken Resulullah’ın humrasını mescide taşır ve yayardı.” Nesai, 

Hayz 19, (1, 192).

*

“Hastalık türünden hiçbir şey, hiçbir şeye sirayet etmez/ 
bulaşmaz.” Tirmizî, Kader 9, (2144).

“Adva (hastalık bulaşması), safer (aç kurt/aç yılan sal-
dırması), hame (uğursuz kuş veya intikamını almamış ruhun 
kötülük yapması) diye bir şey yoktur.” Buhârî, Tıbb 54; Müslim, 

Selam 101, (2220); Ebu Dâvud, Tıbb 24, (3911-3915).
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“Bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz, bu-
lunduğunuz yerde veba çıkmışsa oradan ayrılmayınız.” Buhârî, 

Tıbb 30, Enbiya 50, Hiyel 13; Müslim, Selam 92, (2218); Tirmizî, Cenâiz 66, 

(1065). “Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaç.” Buhârî, Tıbb 19.

“Hastalıklı olan, sakın sıhhatli olanla beraber olmasın” 
Buhârî, Tıbb, 54; Müslim, Selam, 104.

*

“Resulullah buyurdular ki: İza Zülzilet (Zilzal) suresi, 
Kur’an’ın dörtte birine denktir.” Tirmizî, Fedailu’l Kur’an 10, (2897).

“Resulullah şöyle buyurmuştur: İza Zülzilet (Zilzal) 
suresi Kur’an-ı Kerim’in yarısına denktir.” Tirmizî, Fedailu’l-Kur’an 

10, (2896).

*

“Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.” 
Buhârî, Fadlu Leyletü’l-Kadr 3, İ’tikaf 1, 14; Müslim, İ’tikaf 5, (1172); Tirmizî, 

Savm 71, (790); Nesai, Mesacid 18, (2, 44); Ebu Dâvud, Sıyam 77, (2462, 

2464); İbn Mâce, Sıyam 59; (1771).

“Öyleyse Kadir gecesini aramak isteyen son yedide 
arasın” Buhârî, Teheccüd 21, Leyletü’l-Kadr 2; Müslim, Sıyam 205, (1165).

“Kadir gecesini (Ramazan’ın) yirmi dördünde arayınız.” 
Buhârî, Leyletü’l-Kadr 3.

“…Kendisinden başka ilah olmayan Zat-ı Zülcelal’e yemin 
olsun, Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Ve o gece, Resulul-
lah’ın bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci 
gecedir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz 
ve ışınsız olarak doğmasıdır.” Müslim, Müsafirin 179, (762).

*
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“Hastalıkta bulaşıcılık yoktur, herhangi bir şeyde uğur-
suzluk da yoktur. Uğursuzluk ancak üç şeydedir: Atta, ka-
dında ve evde.” Buhârî, Cihad, 47; Nikâh, 18; Tıp, 43, 54; Müslim, Selam, 

115; İbn Mâce, Nikâh, 55; Tirmizî, Edeb, 58.

“Uğur, kadında, atta ve evdedir” Tirmizî, Edeb 58; İbn Mâce, 

Nikâh 55.

*

“Şüphesiz malda zekâttan başka da bir hak vardır.” Tirmizî, 

Zekât 27.

“Malda zekâttan başka hak yoktur.” İbn Mâce, Zekât 3.

*

“Resulullah’ın ashabı uyurlar, sonra abdest almadan 
namaz kılarlardı.” Müslim, Hayz 125, (376); Ebu Dâvud, Taharet 80, 

(200); Tirmizî, Taharet 58, (78).

“Gözler, halkanın bağıdır, öyleyse uyuyan abdest alsın.” 
Ebu Dâvud, Taharet 80, (203).

*

“Resulullah’a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resu-
lullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra 
da: ‘Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyadede bulunur-
sa fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulmeder’ buyurdu.” 
Ebu Dâvud, Taharet 51, (135); Nesai, Taharet 105, (1, 88).

“Resulullah abdest uzuvlarını ikişer kere yıkayarak 
abdest aldı.” Diğer bir rivayette ise sayı bire inmiştir: “Re-
sulullah uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest aldı.” Buhârî, 

Vudu 22; Ebu Dâvud, Taharet 53, (1, 38); Nesai, Taharet 84, 85, (1, 73, 74).

*
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“Resulullah şöyle buyurdu: Biriniz Cuma’nın farzını kı-
lınca, ardından dört rekât namaz daha kılsın.” Müslim, Cum’a 

67-69; Ebu Dâvud, Salât 238; Tirmizî, Cum’a 24; Nesai, Cum’a 42; İbn Mâce, 

İkamet 95.

“Peygamber Cuma’nın farzından sonra evine gitmedik-
çe namaz kılmazdı. Sonra evinde iki rekât namaz kılardı.” 
Müslim, Cum’a 71; Buhârî, Cum’a 39; Nesai, İmamet 64; Cum’a 43.

“Cuma namazını kıldıktan sonra biriyle konuşmadık-
ça veya mescitten çıkmadıkça Cuma Namazına bir başka 
namaz ekleme. Zira Resulullah bize, konuşmadıkça veya 
mescitten çıkmadıkça farz namaza bir başka namazı ekle-
memeyi emretti.” Müslim, Cum’a 73.

*

“Resulullah ile beraber öğle namazının farzından önce 
iki, farzından sonra da iki rekât namaz kıldım.” Buhârî, Teheccüd 

29, 34; Müslim, Müsafirin 104; Tirmizî, Salât 189, 199, 205; Nesai, Kıyâmü’l-

leyl 66; İbn Mâce, İkamet 100.

(Âişe): “Peygamber öğle namazının farzından önce dört 
rekât namaz kılmayı hiç ihmal etmezdi.” Buhârî, Teheccüd 34; Ebu 

Dâvud, Tatavvu 1; Nesai, Kıyâmü’l-leyl 56.

*

“Ali İbni Ebû Tâlib şöyle dedi: Peygamber ikindi nama-
zının farzından önce dört rekât namaz kılardı.” Tirmizî, Mevakit 

201, Cum’a 66; Nesai, İmamet 5; İbn Mâce, İkamet 109.

“Ali İbni Ebû Tâlib’den rivayet edildiğine göre peygam-
ber ikindi namazının farzından önce iki rekât namaz kılar-
dı.” Ebu Dâvud, Tatavvu 8.

*
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“Resulullah şöyle buyurdu: Şabanın ikinci yarısında 
oruç tutmayınız.” Tirmizî, Savm 37; Ebu Dâvud, Savm 13.

“Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak ra-
mazanı karşılamaya kalkmasın…” Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, 

Sıyam 21; Ebu Dâvud, Savm 7, 11; Tirmizî, Savm 2, 4, 38; Nesai, Sıyam 13, 

31, 32, 38; İbn Mâce, Sıyam 5.

“(Âişe) şöyle dedi: Peygamber hiçbir ayda, Şaban ayında 
tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının ta-
mamını oruçlu geçirirdi.” Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyam 177; İbn 

Mâce, Sıyam 30.

*

“Resulullah buyurdular ki: ‘Biriniz sütresiz olarak 
namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını 
bozar: Eşek, domuz, Yahudi, Mecusi, kadın… Namazın 
bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık 
uzaktan geçmesi kifayet eder.” (Bir diğer rivayette şöyle den-
mişti: “Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.”) 
Buhârî, Salât 90, İlm 18, Ezan 161, Cezau’s-Sayd 25; Müslim, Salât 254, (504); 

Ebu Dâvud, Salât 110, 113 (703, 704, 715, 716, 717); Tirmizî, Salât 252, 

(337); Nesai, Kıble 7, (2, 64, 65).

“Hz. Âişe’nin yanında namazı bozan şeylerden söz açıl-
mıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. 
Âişe: Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben 
Resulullah’ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde 
namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hâsıl olunca 
oturup onu rahatsız etmek istemezdim, (yatağın) ayak ta-
rafından sıyrılıp çıkardım.” Buhârî, Salât 22, 99, 102, 103, 104, 105, 

108, Amel fi’s-Salât 10, Vitr 3, İsti’zan 37; Müslim, Salât 267, (512).

*
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“Resulullah buyurdular ki: Üzerine Müslümanlardan, 
kendisine şefaat talep eden yüz kişinin namaz kıldığı her 
ölüye mutlaka şefaat edilir.” Müslim, Cenâiz 58, (947); Tirmizî, Cenâiz 

40, (1029); Nesai, Cenâiz 78, (4, 75).

“Resulullah’tan işittim, diyordu ki: Bir Müslüman ölür, 
cenaze namazına Allah’a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa 
Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul 
eder.” Müslim, Cenâiz 59, (948); Ebu Dâvud, Cenâiz 46, (3170).

“Resulullah buyurdular ki: Bir Müslüman ölür ve üze-
rine, Müslümanlardan üç saf namaz kılarsa (Allah şefaati) 
mutlaka vacip kılar.” Ebu Dâvud, Cenâiz 43, (3166); Tirmizî, Cenâiz 40, 

(1028).

*

“’……Ne kesinleşti, ey Müminlerin emiri?’ dedim. 
Ömer şöyle cevap verdi: ‘Ben, Resulullah’ın buyurduğu gibi 
söyle dim. O: ‘Herhangi bir Müslüman hakkında dört kimse 
hayırla şahitlik ederse Allah onu cennetine koyar.’ buyur-
muştu. Biz kendisine: ‘Peki üç kişi şehadet ederse?’ dedik. 
‘Üç kişi şehadet ederse de aynıdır’ buyurdu. Biz; ‘Ya iki kişi 
şahitlik ederse?’ dedik. ‘İki kişi de şahitlik etse yine aynıdır’ 
buyurdu. Artık bir kişinin şahitliğini de sormadık.” Buhârî, 

Cenâiz 86; Şehadet 6; Nesai, Cenâiz 50.

*

“Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat 
niyaz ettim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. 
Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra 
tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi bağışlamasını 
diledim; O da bana ümmetimin üçte birini daha bağışladı. 
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Ben de bunun üzerine Rabbime şükür secdesine kapandım. 
Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi bağış-
lamasını diledim; O da bana ümmetimin geri kalan üçte 
birini bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere secdeye 
kapandım.” Ebu Dâvud, Cihad 152.

“Rabbim bana, ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesap ve 
ceza olmaksızın cennete koymayı vadetti. Her bin ile birlikte 
yetmiş bin ve Rabbimin avucuyla üç avuç daha.” Tirmizî, Sıfatu’l- 

Kıyame 13, (2439); İbn Mâce, Zühd 34, (4286).



Kur’an Kavramları

Hangi kitap olursa olsun o kitabın ne kadar anlaşılabi-
leceği kullanılan dildeki kelimelerin ne anlama gel-

diğinin ne kadar bilindiğine bağlıdır. Kitaplarda kullanılan 
kelimelerin çoğu, kitabın konusu itibarı ile oransal değişiklik 
gösterse de yazıldığı dili konuşan toplum tarafından çok iyi 
bilinmektedir. Bununla beraber bazı kelimeler anlam itibarı 
ile özel bir konuma sahip olup diğer kelimelerden farklılık 
arz eder ve ne anlama geldiğinin çok iyi bilinmesini gerekti-
rir. Bilmeyenlerin kavrayabilmesi için de açıklanması gere-
kir. Açıklanmadığı, gerçekte ne anlama geldiğinin bilinme-
diği ve kişilere göre değişen anlamlar taşıdığı durumlarda 
toplum içinde o kelime için anlam kargaşası oluşur.

Bu nedenlerle Kur’an’da geçen bazı kelimeler Kur’an 
kavramları başlığı altında değerlendirilirler. Örneğin tevhid, 
ibâdet, infak, gayb, kader, mü’min gibi.

Kur’an kavramlarının Kur’an’daki anlamları ile gele-
nekteki anlamlarına farkındalık oluşturmak için, toplumda 
belirgin etki oluşturan kavramlardan bazıları (Resul, Nebi, 
İman, Mümin, Müşrik, Kâfir gibi) kitabın önceki sayfaların-
da açıklanmaya çalışılmıştı. Bu başlık altında ise “İbâdet”, 
“Kader” ve “Riba” kavramları açıklanmaya çalışılacaktır.



İbâdet

Bir Müslüman için, “Allah’a boyun eğmek, itâat etmek, kul 
olmak” anlamlarına gelen “ibâdet”;  Allah’a saygı, sevgi 

göstermeyi, O’nun bildirdiklerinin tümüne itâat etmeyi 
(buyruğuna uymayı, sözünü dinlemeyi), Kur’an’da belirtilen 
sınırlar içerisinde kalmak üzere tüm tutum ve davranışla-
rı kapsar. Ancak, toplumumuzda genel olarak bu tanımla-
manın “buyruklara uyma” anlamı göz ardı edilmekte olup, 
Allah’a saygı ifadesi olarak belirli davranışlarda bulunmak, 
İslamın beş şartı olarak öne sürülen şartları yerine getir-
mek, dünya veya âhiretle (ölüm sonrası hayat) ilgili istek-
lerin olması için Allah’a dua edip yalvarmak anlamlarında 
algılanmakta ve uygulanmaktadır. Oysaki İslamın şartı beş 
olmayıp, Kur’an’da belirtilen tüm emir, hüküm ve isteklerin 
tamamıdır. “İbâdet” kelimesinin anlamındaki yanlış algı-
lamaya ek olarak İslamın şartının sadece beş tane olduğu 
öğretisi, Müslüman olduğunu söyleyenlerin büyük çoğun-
luğunun bu beş şartı yerine getirmesi ve “ibâdet” kelimesi-
ni anladıkları şekilde uygulamaları, Allah’ın kendilerinden 
istediği her şeyi yaptıkları kanısını oluşturmaktadır. 

“İbâdet” kelimesinin Kur’an’da hangi anlamlarda kulla-
nıldığını bilmek ve onun gereğini yerine getirmek her Müs-
lümana farzdır (yapılması zorunlu olan eylemdir). 
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Kur’an’da “ibâdet” kelimesinin doğrudan geçtiği ayetler-
den birkaç tanesinin Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır. 
Bu çevirilerdeki “kulluk” kelimelerinin Arapçası “ibâdet”-
tir. Bir başka deyişle, bu ayetlerde geçen ibâdet “kul olmak/
kulluk etmek” anlamında kullanılmıştır. 

Â’râf 206: Rabb’ine yakın olanlar, O’na kulluk etmekten asla 

kibirlenmezler; O’nu tesbih* ederler ve O’na secde** ederler.

Kehf 110:  De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Sizden 

farkım; bana, ilâhınızın ancak tek ilâh olduğunun vahyedilmiş 

olmasıdır. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, 

sâlihâtı*** yapsın ve Rabb’ine kullukta hiç kimseyi ortak koş-

masın.

Enbiya 19: Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun ya-

nında bulunanlar O’na kulluk etmekten büyüklenmez ve 

usanmazlar;

Ahkâf 6: İnsanlar bir araya getirildikleri zaman, yöneldikleri 

kimseler, kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine 

kulluk ettiklerini (tapındıklarını) inkâr ederler. 

Kur’an’da geçen bu ayetlere göre bir Müslümanın ibâde-
ti, kulluğun gereği olarak Kur’an’da yer alan hüküm, emir, 
yasak ve isteklerinin tamamını kapsamaktadır. 

“İbâdet” kelimesinden köken alan “Abd” kelimesi ise, 
“kulluk” ve “itâat” (Buyruğa uyma, söz dinleme.) anlamını 
taşımakla beraber, Kur’an’da geçen “abd” kelimesi; Kulluk ve 
* Tesbih, Allah’ın, her türlü noksanlıktan arınık, tüm mükemmel ni-

teliklere sahip olduğunu bilmek; Allah’ı kendisine özgü nitelikleri ile 
tanımak ve tanıtmak demektir.

** İçtenlikle boyun eğerler.
*** Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı ol-

mak, düzeltmeye teşvik etmek, iyiye yönlendirmek.
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itâat Allah’a yapılıyorsa “hür insan”, kula veya bir güce, bir 
otoriteye yapılıyorsa “köle” anlamına gelmektedir. Allah’a 
kul olan insan, kendisinden hiçbir çıkar gözetmeyen ve buna 
da ihtiyacı olmayan Allah’ın emir, yasak ve isteklerine boyun 
eğerek, diğer insanlar karşısında özgürlüğünü doya doya ya-
şarken; bir insanın veya bir gücün, bir otoritenin emir, yasak 
ve isteklerine boyun eğen insan, kendisinden bu kulluğun 
karşılığı olarak çıkar sağlayanların kölesi olarak yaşar. 

Kur’an’da; Nebiler, Cinler, ve Melekler için çok sayıdaki 
ayetlerde “abd” kelimesi kullanılmıştır. “Abd” kelimesinin 
“kul olmak/kulluk etmek” anlamında kullanıldığı ayetlere 
aşağıdaki örnekler verilebilir.

Nisâ 172: Ne Mesih ne de mukarrabin (Yakınlaştırılmış) me-

lekler Allah’a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim büyüklenerek 

O’na kulluk etmekten kaçınırsa, bilsin ki O, yakında onların 

tamamını huzuruna toplayacaktır.

İsrâ 1: O sübhandır (Bütün noksanlıklardan uzaktır). Kulunu, 

Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 

Aksa’ya bir gece yürüttü. Ona ayetlerimizi göstermek için. 

Kuşkusuz O, Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Gören’dir.

Tevbe 31: Onlar, Allah’ın yanı sıra hahamlarını, rahiplerini ve 

Meryem oğlu Mesih’i Rabb’ler edindiler. Oysa bunlar, bir tek 

olan İlah’a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka 

hiçbir ilah yoktur. O, bunların ortak koştuklarından münez-

zehtir.*

Yâsin 60: Ey ademoğulları! Ben, size “Şeytana kulluk etme-

yin, o sizin için apaçık düşmandır, diye uyarıda bulunmadım 

mı?”
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“Köle” anlamında kullanılan “abd” için ise aşağıdaki 
ayetler örnek olarak verilebilir. 

Bakara 221: İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. 

Beğenseniz de mü’min bir emet (cariye), müşrik bir kadından 

daha hayırlıdır. İman etmedikçe, müşrik erkeklerle evlenme-

yin. Beğenseniz de abd (köle) olan bir mü’min, müşrik bir 

erkekten daha hayırlıdır. Zira onlar ateşe çağırırlar. Allah ise 

izni ile Cennet’e ve bağışlanmaya çağırır. İnsanlara ayetlerini 

böyle açıklar. Umulur ki öğüt alıp düşünürler.

Müminun 45-47: Sonra da Musa ve kardeşi Harun’u ayetle-

rimizle ve apaçık bir görevle gönderdik; Firavun ve melele-

rine*. Ancak onlar kibirlendiler. Büyüklük taslayan bir halk 

oldular. Sonra da: “Bizden farkı olmayan, üstelik halkı da 

bize kulluk eden (kölelik eden) bu iki beşere mi inanacağız?” 

dediler.

Şuara 22: “İsrailoğulları’nı kendine kul edinmiş olmayı bir 

nimetmiş gibi başıma kakıyorsun.” dedi.

Zümer 17: Tağuta** kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yöne-

lenlere müjdeler olsun. O halde bu kullarımı müjdele.

“İbâdet” kelimesi Arapça bir kelimedir. Dilimize olduğu 
gibi geçmiş olup, öğretilmiş din anlayışının yüklediği an-
lamda kullanılmakta ve uygulanmaktadır. Kur’an’da onlarca 
yerde geçen bu kelimenin Türkçe karşılığı “kulluk etmek/kul 
olmak” demektir. “İbâdet” kelimesi birçok Türkçe Kur’an 

* Halkın ileri gelenleri, imtiyaz sahibi seçkinleri. Din adamları/ruh-
ban sınıfı.

** Azgın, sapık, kötülük ve sapkınlık önderi, zorba, şeytan, put, put-
hane, kahin, sihirbaz, Allah’ın yasalarına sırt çeviren kişi, kurum 
ve yönetimler.



177D i n d e  Ö z e  D ö n ü ş

çevirisinde “kulluk etmek/kul olmak” olarak yer almasına 
karşın, birçoğunda da “ibâdet” olarak bırakılmıştır. Örnek 
olarak Fâtiha sûresinin 5. ayetini gösterebilir. “Yalnız Sana 
kulluk eder ve yalnız Sen’den yardım dileriz.” şeklindeki çe-
virilerin yanında “Yalnız sana ibâdet ederiz ve yalnız senden 
yardım dileriz.” şeklindeki çeviriler de yer almaktadır. Her 
iki tür çeviri de doğru olmakla beraber, “ibâdet” kelimesinin 
toplumdaki karşılığının olması gerekenin oldukça uzağın-
da olmasından dolayı, “Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız 
Sen’den yardım dileriz.” şeklindeki çeviriler konunun farkın-
dalığını sağlamak adına çok daha doğrudur. “İbâdet” keli-
mesi toplumda genellikle namaz kılmak, oruç tutmak, hacca 
gitmek, dua etmek gibi belirli şeyler için kullanılmaktadır. 
Bu durumda, Kur’an’da yer alan diğer emir, yasak ve istek-
ler ibâdet kapsamı içinde görülmemekte/algılanmamakta-
dır. Oysaki bir Müslüman için, ibâdet etmek; bu anlamdan 
çok daha kapsayıcı ve onun gerek Allah’a, gerek topluma, 
gerek tâbiata, gerekse kendisine karşı sorumluluk içinde bir 
yaşam sürdürme şeklinin tamamını içine alan “Allah’a kulluk 
etmek/kul olmak” anlamındadır. Kul olmak/kulluk etmek; 
kulu olunanın tüm istek, emir ve yasaklarına tamamı ile 
uymak/uymaya çalışmak, yaşamı buna göre şekillendirmek 
demektir. 

Kul olmak, sadece “Allah’a kul olmak” veya “kutsal sayı-
lan varlıklara kul olmak” anlamında değil, tâbi olunan her 
türlü şey için geçerlidir. Herhangi bir otoriteye, güce, paraya, 
mala da kul olunabilir. Bu açıdan bakıldığında, kul olmayan 
hiçbir insan yoktur. Müslüman da, Hıristiyan da, Yahudi de, 
Ateist de, Deist de, Müşrik de bir şeye kulluk etmektedirler. 
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Ancak, Müslümanların kulluk ettiği ile diğerlerinin kulluk 
ettikleri arasında hiçbir benzerlik yoktur. Müslüman, sadece 
Allah’a kulluk ederek yaşamını düzenler. Yani Allah’ın bil-
dirdiklerinin tamamını yaşamında uygular/uygulamak için 
çaba harcar.

“İbâdet” kelimesinin gerçek anlamı ile buluşması için; 
öğretilmiş din anlayışının bu kelimeye yüklediği anlamın, 
yerini Allah’ın yüklediği anlama bırakması gerekmektedir. 
Bunun gerçekleşmediği durumda, çoğu insanın eylem kar-
şılığı olarak veya eylem olmadan (Yardım istediği şey için 
gerekli çabayı gösterip göstermemesi.) Allah’tan yardım is-
temeyi (duayı) ve İslamın şartı olarak öne sürülen beş şartın 
yerine getirilmesini ibâdet için yeterli görmesi kaçınılmaz-
dır. Dinde öze dönüşün gerçekleşmesi, “ibâdet” gibi onlarca 
temel Kur’an kavramının Kur’an’daki anlamları ile buluşma-
ları gerekmektedir. 



Kader 

Pozitif bilim; kader ve irade konusunda, her şeyin bir 
sebebe bağlı olduğuna ya da daha doğru ifade ile sebep - 

sonuç ilişkisini temel alan felsefi doktrine (gerekircilik) yakın 
durmaktadır. Buna göre, her olgunun bir sebebi vardır ve 
evrensel yasalarda aynı sebepler aynı şartlar altında aynı so-
nuçları doğurur. Sebep belli ise sonuç bellidir. İnsan iradesi, 
bu sebep ve sonuçları kendisine sunulan olanaklar nisbetin-
de etkileyebilmektedir.

İnsan iradesini aşan veya onun kontrol edemediği, insa-
nın bireysel iradesinin üzerinde olan şeyler; ister ilahi olsun 
ister evrensel olsun, insanın bireysel ve toplumsal kaderine 
yön vermektedir. Evrensel yasalar içerisinde insanın irade ve 
seçim özgürlüğü kısıtlıdır ama yok da değildir. Evrensel dü-
zenin istikrarlı olduğunu fark eden insan; neyin ne zaman, 
nasıl, ne olacağını kişisel veya bilimsel deneyimler yoluyla 
öğrenir ve giderek dış şartlara bağımlılığını aşmaya başlar.

Evrenin yaratılışında geçerli olan yasalar yaratılıştan bu 
yana değişmemiştir. Örneğin; su deniz kenarında 1 atmosfer 
basıncında 100 santigrat derecede kaynar. Bu yasa değişmez. 
Bununla beraber; insan, aklını kullanarak (örneğin; ortamın 
basıncını değiştirerek) suyun daha çabuk veya daha geç kay-
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namasını sağlayabilir. Seçme iradesi ve bunu ortaya koyma 
konusunda özgür olmakla beraber, evrensel yasalara tabi ol-
maktan kurtulamaz. Yasa sınırları içinde kalmak zorunda-
dır. Bu nedenle, kaderin yönlendirilmesi evrensel yasaların 
sınırları içinde gerçekleşebilir. Bu yasalardan yararlanılarak 
zararlı doğa olaylarından korunulabilir, üstelik olay yarar-
lı duruma çevirilebilir. Büyük zararlara yol açabilecek aşırı 
yağmur sularının barajlar yapılarak biriktirilebilmesi ve bu 
suların sulama amaçlı olarak ya da elektrik üretilmesinde 
kullanılabilmesi gibi.

“İslam düşünürleri” olarak tanımlanan kişilerin “kader 
ve özgür irade” konusunda değişik yaklaşımları olsa da 
ortak noktaları çoktur. Bu kişilere göre kader; ezelde Allah’ın 
bütün yarattıkları için olmasını buyurduğu şeyler, evrende 
ezelden ebede olmuş ve olacak bütün şeylerin Allah tara-
fından bilinmesi, takdiri ve belirlenmesi olarak tanımlanır. 
Allah’ın ilim sıfatı ile ilişkili olan kaderin niteliği “sır” ol-
masıdır. Kader ile belirlenen, bilinen ve takdir edilen şeyler, 
zamanı geldiğinde eyleme konur. Allah’ın iradesi sınırsız ve 
sonsuzdur. Allah’ın mutlak iradesinden yansıyan ve insanda 
ortaya çıkan ise sınırlı bir iradedir.

Kader konusunda değişik mezhep ve ekollerin farklı üç 
ana yaklaşımından/inancından söz edilebilir. Birincisi; ka-
derin hiçbir zaman değişmeyeceği, ikincisi; insanda tam bir 
özgür iradenin var olduğu, önceden belirlenmiş olmadığı, 
üçüncüsü ise; birinci ve ikinci ana yaklaşımın/inancın sen-
tezi olarak tanımlanabilir.

Müslümanların büyük çoğunluğunun kabul ettiği 
üçüncü ana yaklaşıma/inanca göre kader vardır ve onu ya-
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ratan tam irade sahibi Allah’tır; ancak İnsan, Allah’ın ona 
bağışladığı/verdiği sınırlanmış iradesi ile neyi nasıl ister ve 
davranırsa Allah da onu yaratır. Allah’ın belirlemiş olduğu 
kader çerçevesi içinde insan da kendi seçimine göre -gerçek-
leştirmeye gücü yettiği yerlerde/alanlarda- kendi kaderini 
oluşturabilir.

Kader konusu, bugün de değişik söylemlerle gündem-
dedir. Her ne kadar niteliğine ve inanışların çeşitliliğine yu-
karıda değinilmiş olsa da, daha geniş ve farklı bir anlatımla 
kısmen genişletmek anlamlı olacaktır.

Kader, Allah’ın hayata dair belirlediği ölçülerdir. Allah’ın 
kader tayin etmesi, alın yazısı (önceden yazılmış ve yazıldı-
ğı gibi aynen olması kaçınılmaz) demek değildir. Örneğin; 
“Bir kişinin mü’min mi ya da kâfir mi olarak öleceğinin 
önceden yazılması ve onun kesin olarak o şekilde ölece-
ği” doğru değildir. O kişinin iman açısından nasıl öleceği 
tamamı ile kendi elindedir. Bu konuda bir alın yazısından 
bahsedilemez; ancak, insanın kendisinin müdâhil olamaya-
cağı alanlarda durum farklıdır. İnsanın ne zaman doğacağı, 
cinsiyetinin ne olacağı, hangi coğrafyada hangi ana-babadan 
olacağı gibi durumlar insan iradesinin dışında olan şeyler-
dir ve bunlar “alın yazısı” olarak değerlendirilebilir. Bu ve 
benzeri şeyler dışında olanlar, Sünnetullah çerçevesi ile ku-
şatılmış olan insanın bu alandaki eylemlerine göre şekillenir. 
Bunların önceden Allah tarafından bilinmesi O’nun zaman-
dan münezzeh oluşu ile izah edilse de insanın sınırlı aklı ile 
kavraması oldukça zordur, ancak; “bilmek” ve “belirlemek” 
arasındaki farkın görülmesi, bu konunun ve kader kavramı-
nın anlaşılmasına büyük ölçüde yardımcı olur.
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Toplumda “bilmek” ve “belirlemek” kelimelerinin aynı 
anlamda kullanılması veya Allah’ın hem bildiği hem de her-
şeyi önceden belirlediği inancı çok yaygındır.

Oysaki Allah önceden her şeyi bilmekte fakat her şeyi 
belirlememektedir. Bazı şeyleri belirleyen insandır. İnsan 
Allah’ın bilgisine göre değil, kendisine verilen akıl ve irade 
ile Sünnetullah sınırları içinde seçerek/belirleyerek yaşar. 
Belirlediğinin sonucunu Sünnetullah çerçevesi içinde kar-
şılık olarak görür. Allah’ın her şeyi önceden belirlediğini 
savunanlar, suçlu oldukları durumlar için A’raf 16 (“Az-
dırmandan dolayı, onları doğru yoldan sapıtmak için senin 
dosdoğru yolunun üzerine oturacağım.” dedi.) ayetinde be-
lirtildiği üzere Şeytanın Allah’ı suçlaması gibi bir tavır içine 
düşmekten kurtulamazlar. Şeytan azgınlığının nedeni olarak 
Allah’ı göstermektedir. Oysaki azan kendisi, azgınlığı yara-
tan ise Sünnetullah gereği Allah’tır. Şeytan azmasa idi Allah 
da onun azgınlığını yaratmayacaktı.

Kader, Kur’an’da “ölçü, İlahi bilgi, İlahi yasa, kural” gibi 
anlamlara gelmektedir. Kamer 49 (“Biz, her şeyi bir yasay-
la yarattık.”) ayeti yaratılışın gelişigüzel olmadığı anlamına 
gelir. Kur’an’da kaderin içerisinde en net biçimde yer aldığı 
ayettir ve her şeyin bir ölçü ile bir kurala, bir yasaya bağlı 
olarak yaratıldığı anlamına gelir. Kur’an değişik ayetlerde 
doğrudan veya dolaylı olarak kaderden söz eder, ancak ka-
derciliği yerer. Kadercilik (her şeyin önceden belirlendiğine 
inanmak) insanın katılmış olduğu olaylardaki sorumluluğu-
nu gizlemek (inkâr etmek), reddetmek demektir. Kur’an’da 
şeytan “beni sen saptırdın” diyerek Allah’ı suçlar. Hicr 39. 
ayetinde; İblis: “Rabbim! Beni azdırmandan dolayı (Aley-
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hime hüküm vermenden dolayı), ben de yeryüzündeki her 
şeyi cazip göstererek, kesinlikle onların hepsini azdıracağım.” 
diyerek “Beni sen saptırdın.” suçlamasında bulunur.

Kader konusunu en iyi anlatan, din için olan her konuda 
olduğu gibi yine dinin tek kaynağı Kur’an’dır. Kur’an’da geçen 
“kader” ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili ayetler, insa-
nın Allah tarafından sınanması ile ilgili ayetler eşliğinde de-
ğerlendirildiğinde gerçeğe en yakın sonuçlara ulaşılacaktır.

Kader ile ilgili ayetlerden örnekler:

Kamer 49: Biz, her şeyi bir kaderle (yasayla, ölçüyle) yarattık.

En’âm 59: Gaybın (Yaratılmış varlıların idrakini aşan, görül-

meyen, bilinmez olan, gizli, geleceğe dair bilgiler, duyularla 

kavranamayan) anahtarı yalnızca O’nun yanındadır. O’ndan 

başka hiç kimse onları bilemez. Karada ve denizde olan her 

şeyi bilir. Bir yaprak düşse mutlaka onu bilir. Yerin karanlığında 

tek bir dane, canlı ve cansız yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.

Tevbe 59: De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından (Gerekli, 

uygun gördüğünden) başkası bize erişmez. O, bizim mevla-

mızdır. Öyleyse, mü’minler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler. 

(Güvensinler, dayansınlar)

Hadid 22-23: Ne yeryüzünde ne de kendinizde meydana 

gelen bir musibet yoktur ki Biz onu gerçekleştirmeden önce 

bir Kitap’ta (Ezeli İlmimizde. Koyduğumuz yasalarda. Bilgimiz 

çerçevesinde) yazılmamış olsun.* Kuşkusuz bu Allah’a kolay-

dır. Kaybettiklerinize üzülmemeniz, Allah’ın verdiği şeylerle 

şımarmamanız içindir. Allah, kendisini beğenip böbürlenen 

hiç kimseyi sevmez.

* Şartları oluşunca gerçekleşir.
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Âl-i İmran 145: Allah’ın bilgisi* olmaksızın, hiç kimse ölmez. 
Ölüm, vakti belirlenmiş bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya 
kazancını isterse; ona, onu veririz, kim de ahiret kazancını 
isterse, ona da onu veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz. 
(Ecelin gelmesi Allah’ın belirlediği yasalara göre gerçekleşir. 
Bütün olaylar sebep sonuç ilişkisine bağlıdır. Ölüm koşulları 
oluşmadan ölüm meydana gelmez.)

Âl-i İmran 154: Sonra O, üzüntünün ardından, sizden bir kıs-
mınıza, güven duygusu, sarıp kuşatan bir iç dinginlik indirdi. 
Bir kısmınız da can kaygısına düşmüştü. Allah hakkında, tıpkı 
cahiliye** dönemindekine benzer biçimde gerçeğe aykırı bir 
sanı besliyorlardı. “Bu işten bize ne?” diyorlardı. De ki: “Her 
şeyin takdiri yalnız Allah’ındır.” Sana, açıklamadıkları şeyleri 
içlerinde gizliyorlar. “Elimizden bir şey gelseydi buralarda öl-
dürülmezdik.” diyorlar. De ki: “Evlerinizde kalmış olsaydınız 
bile, üzerlerine öldürülme yazılmış (Gerekli görülmüş) olan-
lar düşüp ölecekleri yere kendiliğinden çıkıp gelirlerdi. Allah, 
bunu, göğüslerinizde olanı sınamak ve kalplerinizdekilerini 
arındırmak için yaptı. Allah, göğüslerin özünü bilir.

En’âm 2: O, sizi çamurdan yarattı. Sonra “ecel”i tayin etti. Ve 

adı belirlenmiş ecel O’nun yanındadır.*** Sonra da sizler hala 

kuşkulanıyorsunuz.

* Ayette geçen “bi iznillahi” deyimine, çevirilerde, “Allah’ın izni” ola-
rak anlam verilmektedir. Oysaki “izin” sözcüğü Arapçada “bilgi”, 
“bilmek” anlamına gelmektedir. “Bi iznillah”, Allah’ın bilgisine göre 
Allah’ın bilgisi gereği demektir.

** Kur’an; cehaleti - cahiliyeyi; ‘bilgisizlik, bilmezlik, okuryazar olma-
mak’ anlamı ile değil; gerçeğin dışında bir şeye inanmak, yapılması 
gerekenin veya gerçeğin tersini yapmak anlamında kullanmaktadır. 
Diğer bir deyimle cahiliye, vahiy dışı yaşam biçimi demektir.

*** Belirlenen süre, sürenin son anına ait bilgi yalnızca Allah’ın bilgisin-
dedir. O’ndan başkası bunu bilemez.
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A’râf 34: Her ümmetin bir eceli (Süresi) vardır. Ecelleri gelince 

ne bir an ertelenir ne de bir an öne alınır.*

Yûnus 49: De ki: “Ben, kendime dahi Allah’ın dilediğinden 

başka ne bir yarar sağlama ne de bir zarar verme gücüne 

sahibim. Her ümmetin bir süresi vardır. Süreleri gelince ne 

bir saat öne alınırlar ne de geriye bırakılırlar.”

Hûd 110: Ant olsun! Musa’ya Kitap’ı verdik de onda anlaşmaz-

lığa düştüler. Rabb’in tarafından önceden takdir edilmiş bir 

karar olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlar da 

bunun hakkında kuşku ve güvensizlik içindedirler.

Ra’d 11: Onu her şeyi ile izleyenler vardır. -Allah’ın işinden 

olarak- onu gözetirler. Kuşkusuz bir halk kendi durumunu de-

ğiştirmedikçe, Allah onların durumunu değiştirmez. Ve Allah, 

bir halka ceza vermeyi istediğinde hiçbir güç bunu engelle-

yemez. Onlar için O’ndan başka bir veli (Koruyucu, yardımcı, 

gözeten) yoktur.

Ra’d 39: Allah dilediğini yok eder, dilediğine de dokunmaz. 

Ana Kitap O’nun yanındadır.

Hicr 4: Biz, hiçbir kenti, bilinen bir kitabı (yasaları) olmaksızın 

helak etmedik.

Nahl 61: Eğer Allah insanları, haksızlıkları nedeniyle cezalan-

dıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı; ancak 

onları adı konulmuş bir süreye kadar erteler. Süreleri dolduğu 

zaman, ne bir saat ertelenir ne de öne alınır.

İsrâ 58: Hiçbir (Halkı müşrik olan, zulmeden) belde yoktur 

ki Kıyamet Günü’nden önce biz onu yok etmeyelim veya 

* Ölüm şartları oluşunca ölüm gerçekleşir.
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şiddetli bir azap ile azaplandırmayalım. Bu Kitap’ta kayıtlıdır. 

(Bu, ilahi yasamız gereğidir.)

Tâhâ 129: Ve eğer Rabbinden daha önce kararlaştırılmış bir 

hüküm ve adı konmuş bir süre olmasaydı elbette ceza kaçı-

nılmaz olurdu.

Müminun 43: Hiçbir ümmet (toplum) ecelini (süresini) öne 

alamaz ve erteleyemez.

Neml 75: Gökte ve yerde gayb olan (yaratılmışların bileme-

yeceği) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Levh-i mahfuz; 

Allah’ın bilgisi. Bir şeyin kayıt altına alınması. Yasa, hüküm, 

kader) olmasın.

Ahzab 38: Nebi, Allah’ın emri gereği bir şeyi yapmasından 

dolayı suçlanamaz. Bu, daha önceki toplumlarda da geçerli 

olan Allah’ın yasasıdır. Allah’ın emri, kesinleşmiş bir yazgıdır.

Sebe 3: Gerçeği yalanlayan nankörler: “Bize o Sa’at (Kıyame-

tin kopması) gelmeyecek.” dediler. De ki: “Bilakis! Gaybı bilen 

Rabb’ime ant olsun ki o kesinlikle size gelecektir. Göklerde 

olsun, yerde olsun zerre kadar da olsa hiçbir şey O’ndan gizli 

kalmaz. En küçüğünden en büyüğüne kadar her şey Kitab-ı 

Mübin’dedir. (Apaçık kitap. Allah’ın ezeli ilmi.)

Fâtır 11: Allah; sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra 

sizi çiftler kıldı. Hiçbir dişi, O’nun bilgisi olmadan ne hamile 

kalabilir ne de doğurabilir. Bir kimseye ömür verilmesi; öm-

rünün uzaması veya kısalması, hepsi bir Kitap’tadır. (Her şey 

Allah’ın koyduğu yasalara göre gerçekleşmektedir.) Kuşkusuz 

bu Allah’a kolaydır.

Talak 3: Ve Allah, ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Al-

lah’a tevekkül ederse (güvenirse), O, ona yeter. Kuşkusuz 
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Allah, buyruğunu yerine getirir. Allah, her şey için bir ölçü 

belirlemiştir.

Yukarıda örnekleri verilen ayetlerden Kamer 49, Hicr 4 
ve Talak 3 ayetleri tek başlarına veya birlikte ele alındığında, 
baştan sona tüm yaratılışların bir yasası olduğu, bu yasanın 
herhangi bir yaratılışta etkin olabilmesi için şartların oluş-
masının gerektiği anlaşılmaktadır. Yasalar sonsuz şartlarda 
sonsuz sonuçlar doğurur. Eşeyli bir üreme için farklı, eşeysiz 
bir üreme için farklı ve çok sayıda şart gerektiği gibi üre-
yenlerin birbirinden farklılığı için de çok sayıda şart vardır. 
Her türlü şeyin oluşması, sonsuz çeşitlilikte gerçekleşebilir. 
Kader konusu bu ayetlerde açık şekilde “Allah’ın koyduğu 
yasalar, ölçüler” anlamındadır.

Bu üç ayetin dışındaki ayetler ise tek başlarına veya bir-
likte ele alındığında, baştan sona tüm yaratılışların (kaderin) 
Allah tarafından önceden belirlendiği, kayıt altına alındığı, 
her türlü yaratılışın şartlarının önceden belirlenen zaman ve 
mekânda belirlenen şekilde oluşacağı anlaşılmaktadır.

Örnekleri verilmiş bu gruptaki ayetlerin her iki alt gru-
bunun (Kamer 49, Hicr 4, Talak 3 ve diğer ayetler) birlikte 
değerlendirilmesi ile farklı anlayış ve sonuçlar çıkarılması 
mümkün olmakla beraber, konunun daha iyi anlaşılabilmesi 
için, aşağıda örnekleri verilen “Sınamak/Sınanmak” ile ilgili 
ayetler de göz önüne alınarak, tümünün beraberce değerlen-
dirilmesi “kader” konusunun nasıl anlaşılması gerektiğini 
net bir şekilde ortaya koyacaktır.

“Sınamak/Sınanmak” ile ilgili ayetlerden örnekler:

Âl-i İmran 140: Eğer size bir sıkıntı isabet ederse, başka halk-

lara da benzeri sıkıntı isabet etmiştir. Bu günleri, insanlar 
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arasında döndürüp dururuz. Bu, Allah’ın içinizdeki gerçek 

inananları ayırt etmesi ve gerçeğin tanıklarını belli etmesi 

içindir. Allah, zalimleri sevmez.

Âl-i İmran 142: Yoksa siz; Allah, içinizdeki cihad edenleri 

(Allah yolunda mücadele eden, çabalayan, canla başla çalı-

şanları) ve sabredenleri belirlemeden Cennet’e gireceğinizi 

mi sanıyorsunuz?

Âl-i İmran 145: Allah’ın bilgisi olmaksızın, hiç kimse ölmez. 

Ölüm, vakti belirlenmiş bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya 

kazancını isterse; ona, onu veririz, kim de ahiret kazancını 

isterse, ona da onu veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz.

Âl-i İmran 165: İki katını tattırdığımız musibet, kendinize isabet 

edince, “Bu nereden geldi” mi diyorsunuz? De ki: “Bu kendi 

nefsinizdendir.” Kuşkusuz Allah Her Şeye Güç Yetiren’dir.

Âl-i İmran 186: Mallarınızla ve canlarınızla deneneceksiniz. 

Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan 

çok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvalı olursa-

nız, bilin ki bu, kesin kararlılık gösterilmesi gereken işlerdendir.

A’râf 141: “Hani Biz, size azapların en kötüsünü yapan; oğulla-

rınızı öldürüp, kadınlarınızı sağ bırakan Firavun toplumundan 

sizi kurtarmıştık.” Bunda, sizin için Rabb’inizden büyük bir 

sınav vardı.

Enfâl 17: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın 

zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.* Allah, bunu mü’min-

*  Sakın elde ettiğiniz başarı sizi şımartmasın. Size gücü veren de onu 
kullanacak aklı veren de Allah’tır. Sahip olduğunuz hiçbir şeyin ya-
ratıcısı siz değilsiniz. Onu size vereni sakın göz ardı etmeyin. Unut-
mayın! Oku atan sizin eliniz olabilir ama ellerinizi de ellerinize ata-
cak gücü de veren Allah’tır.
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leri iyi bir sınavla sınava tabi tutmak için yaptı. Kuşkusuz 

Allah, Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Bilen’dir.

Hûd 7: Gökleri ve yeri altı günde (evrede, aşamada) yaratan 

O’dur. Daha önce arşı su üzerindeydi. Sizi yaratması, hangini-

zin iyi şeyler yapacağını sınav yapmak içindir. Eğer gerçeği ya-

lanlayan nankörlere: “Gerçekten siz, öldükten sonra diriltile-

cekseniz.” desen, “Bu ancak apaçık bir büyüdür.” diyecekler.

Kehf 7: Biz, hangisinin daha iyi şeyler yapacağına sınav olsun 

diye, yeryüzünde olan şeyleri ilgi çekici yaptık.

Enbiyâ 35: Her nefs ölümü tadıcıdır. Sizi sınav olarak, iyilik 

ve kötülükle sınarız. Ve siz, yalnız Bize döndürüleceksiniz.

Furkân 20: Kesinlikle Biz, senden önce de yemek yiyen ve 

çarşılarda dolaşan resullerden farklı resul göndermedik. Ve 

sizin bir kısmınızı bir kısmınız için sınav kıldık. Bakalım sab-

rediyor musunuz? Rabb’in Her Şeyi Gören’dir.

Ahzâb 11: Orada, inananlar sınava tabi oldular. Şiddetli bir 

sarsıntı ile sarsıldılar.

Muhammed 31: İçinizden cihad edenleri ve sabredenleri 

ortaya çıkarıncaya kadar sizi sınava tabi tutarız. Ve haberleri-

nizi (sözünüzde durup durmadığınızı) de sınava tabi tutacağız.

Hucurât 3: Allah’ın Resulünün yanında kısık sesle konuşanlar; 

işte onlar, Allah’ın takva için kalplerini sınav ettiği kimselerdir. 

Onlar için bağışlanma ve büyük ödül vardır.

Mülk 2: Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için ölümü 

ve hayatı yaratan O’dur. O, Mutlak Üstün Olan’dır, Çok Bağış-

layıcı’dır.

Yukarıda örnekleri verilen “Sınamak/Sınanmak” ile 
ilgili ayetler, insan davranışlarının önceden belirlenmedi-
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ğini, önüne çıkan seçeneklerden dilediğini seçmekte özgür 
olduğunu, seçimin sonucunu Allah’ın yarattığını, ancak 
sorumlusunun insanın kendisi olduğunu açıkça anlatmak-
tadır. Kaderini kendisinin belirlediği durumlarda sorumlu 
sadece insandır. Sonucunun sorumlusunun Allah olması söz 
konusu olamaz. Olduğu durumda; sınavdan, sınamaktan, 
sınanmaktan söz edilemez. Aksini düşünmek tıpkı Şeytanın 
yaptığı gibi Allah’a iftira olur. Hz. Âdem’in kendi tercihi olan 
hatası için Allah’tan af dilemesi kabul edilirken, Şeytanın 
kendi tercihi olan hatası için Allah’ı suçlaması, onun kâfir 
olmasının ve kovulmasının nedenini oluşturmuştur.

Kader başlığı altında örnekleri verilen ayetler topluca 
değerlendirildiğinde, temel olarak şu sonuçları çıkarmak 
mümkündür.

1- Kader, Sünnetullah (Allah’ın kâinat ve dünyada belirli 
bir ölçü ve dengede yarattığı düzen) gereğidir. Bunların nite-
likleri insan aklı ile çözülebilir.

2- Kader, insanın müdahale olasılığı olmayan durumlar 
için (yeri, zamanı ve oluş şekli ve diğer tüm özellikleri ile) 
Allah tarafından önceden belirlenmesi, yeri ve zamanı geldi-
ğinde olması, bazıları için ise hemen öncesinde belirlenerek 
ardından olmasıdır. Bunların nitelikleri sınırlı olan insan 
aklı ile çözülemez.

3- Kader, insanın müdahale olasılığı olan durumlarda 
Sünnetullah çerçevesinde insan tarafından belirlenir. İnsan 
aklı, bilgisi ve tercihi ile oluşur. İnsanın sorumlu olduğu du-
rumdur.

Kadercilik anlayışına sahip insanlarca, tüm olayların ön-
ceden belirlendiği ve bir kitapta yazıldığı, yazılanın olduğu 
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gibi gerçekleştiği ve gerçekleşeceği kabul edilmekte olup, 
onlar için yukarıda yapılan sınıflamanın anlamsız olması 
doğaldır. Bu anlayışın açmazlarının iki ana nedeni vardır. 
Birincisi; Allah’ın bilmesi ile belirlemesi arasındaki farkın 
anlaşılamaması, ikincisi; belirlemenin şartlara (İlahi yasala-
ra) bağlı olarak çok seçenekli değil de tek seçenekli (mutlak) 
olarak algılanmasıdır. Allah’ın olmuş/olacak her şeyi bilmesi 
(Hacc 74: Onların geçmişte yaptıklarını da gelecekte yapa-
caklarını da bilir. Ve işler yalnızca Allah’a döndürülür.) onun 
sıfatlarından olup, insan aklı ile kavranması mümkün değil 
iken, Allah’ın olmuş/olacak her şeyi belirlemesi Kur’an’a göre 
söz konusu değildir ve insan aklı ile kavranması mümkün-
dür. Allah’ın önceden her şeyi belirlememesi “hiçbir şeyi 
belirlemez” anlamında değildir. İnsanın müdahale olasılı-
ğı olmayan durumlar için, gerek Sünnetullah (İlahi yasa-
lar) çercevesinde gerekse bilmediğimiz başka bir çerçevede 
mutlak belirleyicidir.

Bu yaklaşım elbette kitap yazarının Kur’an ayetlerin-
den anladıklarıdır. En doğrusunu Allah bilir. Okundukça 
okuyana daha çok açılan Kur’an, okuyanına çok daha doğru 
açılımlar sunacaktır.



Faiz ve Riba 

Vahyin O’na uygun olmayan kültüre dönüşmesinde ve 
kimlikleri “Müslüman” olan toplumların gerek sosyal 

gerek kültürel gerekse ekonomik durumlarının belirlenme-
sinde önemli rol oynayan etmenlerden birisi de Kur’an keli-
melerinin anlam sapmasına uğraması/uğratılmasıdır.

Bu gerçeğe vurgu yapmak ve örnek oluşturması amacı 
ile toplumda domuz eti kadar haramlığı kabul edilen ve 
ondan kaçınılan “faiz” konusu, Kur’an ayetleri ışığında an-
latılmaya çalışılacaktır.

Öncelikle toplumun “faiz” ile ilgili kabul ettiği ve nerede 
ise ilgili âyetlerin Türkçe Kur’an çevirilerinin tamamına ya-
kınında “faiz” olarak çevirilen “riba” kelimesinin geçtiği 
ayetleri bilmek gerekmektedir.

Âl-i İmran 130: Ey iman edenler! Kat kat artırarak riba ye-

meyin. Allah’a karşı takva sahibi olun. Umulur ki kurtuluşa 

erersiniz.

Nisa 161: Yine, yasaklandığı halde, riba almaları ve haksız 

yoldan insanların mallarını yemelerinden dolayı; Biz; onlar-

dan, gerçeği yalanlayarak nankörlük edenler için, çok acı bir 

azap hazırladık.
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Bakara 275: Riba yiyenler, ancak şeytanın dokunuşuyla çarp-

tığı kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alışveriş 
de riba gibidir.” demelerindendir. Oysa Allah, alışverişi helal, 
ribayı haram kılmıştır. Kim Rabb’inden gelen öğüde uyarak, 
ribadan vazgeçerse, geçmişte aldığı onundur. Onun kararı 
Allah’a kalmıştır. Kim tekrar ribaya dönerse, işte onlar ateş 
ehlidirler ve orada sürekli kalacaklardır.

Bakara 278-280: Ey iman edenler! Allah’a karşı takvalı olun. 
Eğer Müminseniz, ribadan geriye kalanı almayın. – Eğer bırak-
mazsanız, o zaman Allah ve Resul’ünün size savaş açacağını 
bilin. Eğer tevbe ederseniz, ana malınız sizindir. Böylece ne 
haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. – Eğer 
borçlu dardaysa ona ödemede kolaylık sağlayın, eğer alacağı-
nızı bağışlarsanız, bunun sizin için daha hayırlı olduğunu bilin.

Rum 39: İnsanların mallarında artsın diye ribadan verdiğiniz, 
Allah’ın katında artmaz. Allah’ın yüzünü dileyerek (Allah’a yöne-

lerek) zekâttan verenler, işte bunu yapanlar kat kat arttıranlardır.

Kur’an’da ayrıca “faiz” kelimesi geçmektedir ve ayetlerde 
genelde “kazançlı çıkmak”, bazı ayetlerde de “kurtulmak” 
anlamında kullanılmaktadır. “ اْلَفاِئُزوَن : l-faizun” kelimesinin 
geçtiği ayetlerden örnekler:

Tevbe 20: İman edip, hicret eden ve Allah yolunda mallarıy-
la canlarıyla cihat edenlerin, Allah katında dereceleri daha 
üstündür. İşte onlar kazançlı olanlardır.

Müminun 111: Gerçek şu ki bugün onlara sabretmelerinin kar-
şılığını verdim. Onlar kazançlı çıkanlardır.

Nur 52: Kim Allah’a ve Resul’üne itaat eder, Allah’a huşu 

duyar ve O’na takvalı olursa işte onlar kazançlı çıkacak olan-

lardır.
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Haşr 20: Cehennemlikler ile Cennetlikler bir değildir. Cennet-

likler, kurtuluşa eren kimselerdir.

Riba kelimesinin anlamı, ayetlerin ilk indiği toplumda 
bilinmekte olduğundan, Kur’an “riba” kelimesi için tanım-
lama getirmemektedir. Bu nedenle de belirleyicilik özel-
liği olan anlamlarda “el” takısı ile (َبا  .kullanılmaktadır (الّرِ
İslam’ın ilk zamanlarında bir anlam kayması yaşanmadan 
toplumca emredilen yerine getirilmiştir. Ancak; sınırların 
genişlemesi, yeni kültürel değerlerin etkisi, ticari hayatın ge-
nişlemesi, altın gümüş gibi değeri kendinden olan paraların 
değeri kendinden olmayan diğer metal ve kâğıt paralara dö-
nüşmesi sonucu “riba” kelimesi; anlam kaymasına uğrayarak 
yerini bambaşka anlamı olan ve gerçekte “riba” ile tamamen 
farklı anlamda kullanılan “faiz” kelimesine bırakmıştır. Bu 
nedenle konu üzerinde tartışmalar olmuş, yeniden tanımla-
malar yapılmaya çalışılmış ise de toplumun büyük bir kesimi 
için sonuca ulaşılamamıştır. Bu durumun asıl nedeni bu 
kitabın da vurgulamak istediği “öğretilmişlikten bilmeye” 
geçilememiş olmasıdır. Günümüzde din adamları bu iki 
kelimenin açılımının aynı olmadığını, aralarında farklılık 
bulunduğunu bildikleri halde samimi olanları dışındakiler, 
bildiklerini toplum önünde açıkça söyleme cesareti göste-
rememektedirler.

Her iki kelime de “fazlalık” anlamını içerirken bu an-
lamların nitelikleri arasındaki fark örtülmektedir/gizlen-
mektedir. Her ilgili insan tarafından çok iyi bilinmektedir ki 
“riba”; haksız olarak (karşılığı olmadan) elde edilen fazlalık, 
“faiz” ise; genelde haklı olarak (karşılığı olarak) elde edilen 
fazlalık anlamındadır. Bununla beraber “faiz” belirli durum-
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larda “riba” konumuna geçer. “Riba” ve “faiz” sadece para 
ile alakalı değildir. Ederine satılan bir maldan elde edilen 
haklı değer (kazanç) faiz olurken, ederinden fahiş bir fiyat-
la satılan maldan elde edilen haksız değer (kazanç) ribadır. 
Sonuç olarak; her türlü karşılığı olmadan/haksız elde edilen 
değer “riba”, her türlü karşılığı olan/haklı elde edilen değer 
“faiz”dir.

Ribanın inkârı/gizlenmesi küfürdür. Karşılığı olmayan 
değer (riba) elde edenlerin ebedi olarak cehennemde kala-
cakları ayetlerle bildirilmiştir. Bu nedenle, her faizin “riba” 
olduğu öğretisi ile Müslümanların faizden uzak durmalarını 
sağlanmıştır. “Faizin her türlüsünden uzak durun.” Öğretisi 
yerini “Ribanın her türlüsünden ve faizin de riba olanından 
uzak durulması” gerektiğinin bilinmesine bırakmalıdır.

Yaklaşık 200 yıl öncesine kadar basılan altın ve gümüş 
paralar değerlerini kendinden aldıkları için zaman içinde 
değerlerini korur iken, sonraları “kendinden değeri olma-
yan” diğer metallerden yapılan paralar ve basılan kâğıt para-
ların, zaman içinde o paranın temsil ettiği değerin azalması 
veya artması ile orantılı olarak değerleri azalır veya artar. 
Değer açısından stabil (sabit, kararlı) değildirler, değişken-
lik gösterirler. Para olarak altın ve gümüş kullanıldığında, 
bu metallerin kendinden olan değerleri genellikle değişken 
olmadığından, finans sektörü gibi sektörlerin kurumsal-
laşmadığı dönemlerde, bu paralar üzerinden oluşan faizin 
“riba” olarak görülmesi doğal karşılanabilir. Değersiz metal 
ve kâğıttan üretilen paralar, kendi değerleri üzerinden değil, 
temsil ettikleri değerler üzerinden işlem görürler. Temsil 
ettikleri değerler ise zaman ve şartlara bağlı olarak değiş-



196 Öme r  E r c a n

tiğinden, ayrıca finans sektörünün de gelişmiş/kurumsallaş-
mış olmasından bu paralar üzerinden oluşan her faiz “riba” 
olamaz.

Konuya açıklık kazandırmak için 1994 Türkiye’sine gi-
dildiğinde, o yılın enflasyon oranının % 125 olduğu görüle-
cektir. 1994 yılı başında 201 lira karşılığı olan 1 gr altın aynı 
yılın sonunda 460 lira karşılığına ulaşmıştır. Bir başka deyiş 
ile; yıl içinde yaklaşık olarak enflasyon oranında bir karşılık 
bularak alım gücünü korumuştur. Altın, para değeri kendin-
den olduğundan değer kaybına uğramamıştır; ancak kâğıt-
tan yapılan ve kendinden değeri olmayan 100 lira, temsil 
ettiği değerlerin değer kaybetmesi oranında (%55,55) de-
ğerini kaybederek sayı/rakam olarak aynı olmasına rağmen 
değeri 45 lira 45 kuruşa düşmüştür.

Aynı örnekten yola çıkarak; 1994 yılı başında 100 lira 
ile 10 kg ekmek alınabilirken, o yılın sonunda aynı para ile 
4,44 kg ekmek alınabilmiştir. 

1994 yılı başında, karşılığında 10 kg ekmek alınabilen 
100 lirayı 1 yıl vade ile borç veren bir kişi vade sonunda 100 
lirayı geri aldığında 4,44 kg ekmek alabilmiştir. 1994 yılı 
başında, karşılığında 10 kg ekmek alınabilen 100 lirayı 1 
yıl vade ile borç veren diğer bir kişi ise vade sonunda aldığı 
250 lira ile aynı miktar ekmeği alabilmiştir. Bu durumda 
rakam artmış ancak değer artmamıştır. Riba “haksız elde 
edilen kazanç/değer” olduğuna göre, örnekteki faizi “riba” 
olarak niteleyenlerin, buradaki haksız kazancı kanıtlamaları 
gerekmektedir. Kanıtlanamadığı durumda “faiz” ve “riba” 
kelimelerinin birbirlerinden farklı anlamlar taşıdığının far-
kına varılması beklenir. 
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Enflasyonun %20’lerde seyrettiği piyasa şartlarında 10 
liraya alınan bir malın, belirli koşullarda 12 liraya satılma-
sıyla elde edilen fazlalık ile aynı malın, yine aynı koşullarda 
13 liraya ve 20 liraya satılarak elde edilen fazlalıkları değer-
lendirildiğinde; her üçünde de fazlalık (faiz) olduğu görülür. 
İlk ikisinde verilen hizmet karşılığı elde edilen uygun bir faiz 
(fazlalık) varken, üçüncüsünde olan belirgin faiz (fazlalık) 
uygun karşılanamaz. Üçüncü ticarette birinci ticaretin tam 5 
katı, ikinci ticaretin 3 katından fazla kazanç elde edilmiş olup 
bunun büyük kısmı “riba”dır. Elbette aynı şartlarda yapılan ti-
caretlerde, riba niyeti taşımayan uygun farklılıklar riba olarak 
değerlendirilemez. Piyasa şartlarının ve toplumun kabul sınır-
ları içinde haklı elde edilen her türlü fazlalık helaldır.

Konunun daha da anlaşılır olması açısından “faiz” ve 
“riba” kelimelerinin anlam farkı çok yalın iki cümle ile de 
ifade edilebilir. 

Borç verildiğinde; değeri kendinden olan (değeri stabil/
sabit/kararlı olan) “altın, gümüş, demir, bakır vb.” her türlü 
metal, “ekmek, et, süt, yumurta, tahıl, sebze, meyve vb.” her 
türlü yiyecek, “araba, ev eşyası vb.” her türlü mal için; belirli 
süre sonrası aynısı veya eş değeri olmak kaydı ile fazlalık 
alınması ribadır. Değeri kendinden olmayan (değeri stabil/
sabit/kararlı olmayan) ve temsil ettiği değerin azalması veya 
artması ile orantılı olarak değerleri değişkenlik gösteren 
(azalan veya artan) kâğıt veya metal paralar için ise belirli 
süre sonrası temsil ettikleri değerin azalma göstermesi du-
rumunda aynı oranda fazlalık alınması riba değildir.

Not: Değeri kendinden olmayan (değeri stabil/sabit/ka-
rarlı olmayan) ve temsil ettiği değerin azalması veya artması 
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ile orantılı olarak değerleri değişkenlik gösteren (azalan veya 
artan) kâğıt veya metal paralar için; temsil ettikleri değerin 
artması durumunda farklı bir durum söz konusudur. Örne-
ğin, borç verilen 100 liranın alım gücü borcun ödendiği za-
manda iki katına çıkmış ise bu durumda borç verenin alaca-
ğını 100 lira olarak değil, 50 lira olarak geri alması gerektiği 
düşünülebilir. Ancak söz konusu 100 liranın borç verilmediği 
ve sahibinde kaldığı durumda paranın kendisine iki kat alım 
gücü sağlayacağından alacağını 100 lira olarak almasında 
bir sakınca olmamakla beraber, alacaklı olanın borçlu olanın 
durumuna göre farklı bir tavır sergilemesi ve alacağının bir 
kısmından vaz geçmesi güzel bir tutumdur. 

Faiz denilince ilk akla gelen, bugün dünyanın her ye-
rinde sektörleşen ve kökleşen finans kurumlarıdır. Bunların 
bir kısmı bankacılık adı altında, bir kısmı finans adı altın-
da, bir kısmı da değişik adlar altında tanımlanmaktadırlar. 
Özellikle finans adı altında faaliyet gösterenlerin çoğunluğu 
kendilerini “faizsiz bankacılık” olarak lanse etmektedirler.

Bankacılık adı altında faaliyet gösteren kuruluşların iş-
lerliklerindeki faizin yani fazlalığın gerçekten haksız elde 
edilen bir değer mi yoksa haklı elde edilen bir değer mi 
olduğunu, bir başka deyişle elde edilen değerlerin “riba” 
olup olmadığını tespit edebilmesi çok zor olmasa gerek. Bu 
önemli bir konudur. Çünkü bir Müslümanın harama helal, 
helale haram deme yetkisi yoktur. Böyle bir davranış onu 
inancının dışına taşır.

Bankalar, bireylerin tasarruflarını toplayarak onu bir 
işe, bir üretime veya bir ihtiyaca sermaye olarak kullandı-
rır. Bunun için mekân, personel vb. bulundurmak, insan 
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istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıca mekânın sabit ve sabit 
olamayan giderleri vardır. Bu kuruluşu kurabilmek ve iş-
lerlik kazandırabilmek için öz sermayeye de ihtiyaç vardır. 
Tüm bu giderlerin karşılanması ve yapılan hizmet karşılığı 
kâr elde edilebilmesi için topladıkları tasarrufları piyasa ko-
şulları çerçevesinde uygun bir fazlalıkla üçüncü şahıs veya 
kuruluşlara kullandırmaktadırlar. Bu fazlalık herkes tara-
fından faiz olarak bilinmektedir ve öyledir. Bu durumda bu 
faizin haklı mı haksız mı elde edildiğinin değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Piyasa koşulları çerçevesinde uygun olarak 
değerlendirilen faiz, haklı elde edilmiş bir değerdir; ancak 
piyasa koşullarını aşkın bir faiz, haksız elde edilmiş bir değer 
olup “riba”dır.

Bir şeyin riba olabilmesi icin rakamının büyümesi değil 
değerinin büyümesi ve bunun haksız olması gerekmektedir. 
1 yıl önce 10 liraya alınan herhangi bir şey bu yıl 15 liraya 
alınabiliyorsa burada rakam büyümesi olduğu halde değer 
büyümesi olmamaktadır.

Bankacılık sistemi doğru bir şekilde çalıştığı müddetçe 
bir ribadan bahsetmek mümkün değildir. Piyasa koşulları 
çok olumlu olan ülkelerde faiz oranları % 1’in altında, bazı 
ülkelerde % 0, bazı ülkelerde ise % 0’ın altında yani eksi (-) 
olabilmektedir. Bu tamamen o ülkenin ekonomik koşulları 
ile ilgili olup, o koşullar ile doğru orantılıdır.

Ticarette vadeli satışlara bakıldığında, çoğunlukla banka 
faizinden çok daha yüksek ve fahiş fiyatlarla karşılaşılmak-
la beraber, öğretilmiş din anlayış mensuplarının Kur’an’da 
ticaretin helal olduğunun açıkça beyan edildiği, dolayısıyla 
bu durumun “faiz” veya “riba” olamayacağı öne sürümü; 
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yapılan hatanın farkında olmamaları/olamamaları nedeni 
iledir. Elbette ticaret helaldır; ancak Kur’an’da çok sayıdaki 
ayetlerle dolaylı veya dolaysız olarak dile getirilen; ticaretin 
kendi içindeki ahlaklı olma, fırsatçılık yapmama, hak edilen 
kadar kâr koyma, ticaret edilenin zararına neden olmama 
gibi kuralları gözardı edilmektedir. Onlarca ayette, ticaretin 
kurallarına vurgu olmasına rağmen gözardı edilmesi; tica-
rette piyasa koşullarının çok ötesinde fazlalık talep edilme-
sinin “riba” olduğu gerçeğini ortadan kaldıramaz. İsminin 
ticaret olması, onun belirli durumlarda “riba” olmasını en-
gelleyemez.

100 lira değerindeki bir mal 1 yıl vadeli olarak 130 liraya 
alınabilir iken, bankadan yıllık %20 faiz ile kredi çekildi-
ğinde yine aynı vadede aynı mal 120 liraya mal edilir ve bu 
“riba” olarak değerlendirilirse, maliyeti daha yüksek olan 
vadeli alışverişin daha ağır bir “riba” olarak değerlendiril-
mesini gerekir.

Yıllık enflasyonun olmadığı bir zaman diliminde 80.000 
lira ederindeki bir eşya bir yıl vadeli olarak 100.000 liraya 
satın alınmış olsun. Alan tarafından, satana aynı eşyanın 
aynı gün 80.000 lira ile peşin satılarak ele nakit 80.000 lira 
geçtiğinde ve vade sonunda ilk satana 100.000 lira ödendi-
ğinde; işlem ticaret mi olur yoksa riba mı? Ticaret olarak 
değerlendirenlerin bu işlemdeki ribanın, karışık yollardan 
örtülmek istendiğini görebilmeleri için öğretilmiş bilgileri 
sorgulayarak gerçeği bilme çabası içinde olmaları gerekmek-
tedir.

Bir anlaşmada alan ile satan birbirine haksızlık yapmı-
yorsa orada “riba” yoktur.
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Bir anlaşmada alan ile satan birbirine haksızlık yapıyor-
sa orada “riba” vardır.

Faizsiz finans kuruluşlarının çalışma içerikleri, ban-
kacılık sisteminden farklı değildir; üstelik genellikle daha 
fazla oranlarda faizle çalışmaktadırlar. Aradaki fark, tama-
men karışık yollar kullanılarak, faiz yokmuş algısı uyandı-
rılmasıdır. Örneklemek gerekirse: Bir mal almak için kredi 
vermek yerine, kâğıt üzerinde o malı peşin fiyatına kendisi 
alıp vadeli olarak daha fazla fiyata satmaktadırlar. Örne-
ğin; peşin fiyatı 100 lira olan bir malı 100 liraya almakta ve 
bedeli 1 yıl sonra ödenmek üzere 125 liraya satmaktadırlar. 
Bir bankadan 100 lira için 1 yıl vade ile 120 lira olarak geri 
ödemek üzere kredi alınıp aynı mal alınırsa daha ucuza gel-
mektedir. Bu durumda bir “riba” söz konusu ise hangisinin 
“riba” olmaya daha yakın olduğu açıktır.

Bankacılık ve diğer finans sistemlerindeki her türlü 
faizin “riba” anlamında kullanılması, küçük birikimlerin bir 
araya gelerek büyük sermaye oluşturulabilmesinin önünde 
etkinliği çok yüksek bir engel oluşturarak ekonominin bazı 
olanaklardan mahrum kalmasına neden olmaktadır. Bugün-
kü sistemlerin hepsi faiz ile çalışmaktadır. Her faizi “riba” 
olarak görenler, tezlerinde samimi iseler gerçek anlamda 
faizin (karşılığı olan haklı kazanç) olmadığı bir sistem ge-
liştirmeleri gerekir ki bugüne kadar bu gerçekleşememiştir. 
Gerçekleşebilmesi paranın kendinden değeri olan bir para 
olmasına bağlı gibi görünse de verilen hizmetin bir bedeli 
olduğundan yine gerçekleşemez. Gerçekleşebilse bile sür-
dürülebilir olamaz, ancak; ekonomik koşulların mükemmel 
olduğu toplumlarda en düşük seviyelere indirilebilir. Bu du-



202 Öme r  E r c a n

rumda bile stabilite (sabitlik, kararlılık) sağlamak mümkün 
olamaz. Koşulların değişimine göre oynaklık gösterir.

İster bankacılık ister finans kuruluşları olsun, bunla-
rın işleyişlerindeki yanlışlar ve hatalar sistemin kendinden 
ziyade o sistemi işletenlerden kaynaklanmaktadır. Nasıl ki 
Müslüman olan bir kişinin hatası veya yanlışından dolayı 
İslam karalanamaz ise; kötü yönetim, riba sınırları içine 
giren faiz uygulamaları bankacılık veya finans sisteminin 
değil, onu yönetenlerin veya olması gerekenden farklı bir 
yöne yöneltenlerin kusurudur.

Türkiye’de enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda, her 
faizin “riba” olduğunu öne sürenlerin büyük çoğunluğunun 
birbirleri ile veya başkaları ile borç alıp verme konusunda 
uzun vadeli olarak Türk Lirası ile işlem yapmadıkları, genel-
de vade zamanı içinde değerinin düşmeyeceğine inanılan 
döviz veya değeri kendinden olan madenlerle yaptıkları bir 
gerçektir. Her faizin haram olduğu tezlerinde samimi olanla-
rın lira olarak borç isteyenlere lira vermeleri gerekmektedir.

Aslında yapılacak işlem basittir. Haksızlığa yol açma-
mak adına, lira ile veya değeri kendinden olmayan herhangi 
bir değer ile borçlanma gerçekleştiğinde; borçlananın bor-
cunu vade bitiminde aldığı borç cinsi üzerinden enflasyon 
oranında sayısal artış yaparak ödemesi sorunu çözecektir. 
Bunun tersi de mümkündür. Bir deflasyon (fiyatlarda düşüş) 
gerçekleştiğinde borç verenin borçludan deflasyon oranında 
indirim yaparak alacağını alması gerekir.

Bir yazarın sözleri ile özetlemek gerekirse;
Riba, “haksız fazlalık” demektir. Vade farkı, alım satım 

arasındaki kâr farkı gibi fazlalıklar ise “kazanç” türü fazla-
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lıklardır. Bu nedenle her fazlalık riba değildir. Faiz de bir 
fazlalık olmakla birlikte bu “kazanç” bağlamında olan bir 
fazlalıktır. Faiz, vade ve hizmet karşılığı olan bir kazançtır. 
Faiz sözcük olarak Kur’an’da kazanç anlamında birçok ayette 
yer almaktadır. Riba sözcüğüne “faiz” anlamı vermek önemli 
bir yanılgıdır. Riba gerek mal gerek hizmet olarak bir karşı-
lığa dayanmaksızın, “fazladan ve haksız olarak” elde edilen 
değerdir; diğer bir deyimle “haksız” fazlalıktır. Bankacılık 
sisteminde kullandırılan krediye karşılık elde edilen kazanç; 
“hizmet ve zamana” karşılık alınmaktadır. Diğer bir deyimle, 
riba; “haksız fazlalık”, faiz ise verilen hizmete karşılık elde 
edilen kardır. Ne var ki bu kâr farkının/kazancın, verilen 
hizmete ve piyasa koşullarına denk olması esastır. Denkliğin 
gözetilmemesi, yüksek vade farkının olması durumunda faiz 
ribaya dönüşür. Bu bağlamda yalnızca faiz değil, alışveriş-
teki aşırı kâr miktarı da vade farkındaki aşırı fark da riba-
dır. Diğer bir husus da verilen hizmet, vade farkı ve piyasa 
koşullarına denk olma esasına göre belirlenen faiz, ribayı 
(tefeciliği) önleyen önemli faktör olduğudur.



Kur’an Çevirilerindeki 
Farklılıklar

Dünyada başka dillere en çok çevrilen kitap Kur’an’dır. 
Öyle ki sadece Türkiye’de şu an 300’den fazla Kur’an 

çevirisi vardır. Çevirilerde orijinal kelimelerin yerine, çevril-
diği dildeki aynı anlamı taşıyan değişik kelimelerin kullanıl-
ması ve anlam aynı kalmak üzere cümle içi kelime dizilişinin 
farklı olması kaçınılmazdır. Bu ve başka nedenlerle hiçbir 
çeviri Kur’an değildir. Çevirenin Kur’an’dan ne anladığının 
anlatım biçimidir. (Her çeviri, çevirmenin Kur’an’dan ne anla-
dığını ifade eder.) Kur’an’a doğru bir yaklaşımla elde edilecek 
her türlü bilgi sorumlu olduğumuz şeydir.

Kur’an çevirilerindeki farklılığının ana nedeninin “dil 
sorunu” olduğunu öne sürenler büyük bir yanılgı içindedirler. 
Arap coğrafyasında yaşayanların ana dillerinin Arapça olması 
ve dil yapısını çok iyi bilmelerine rağmen ayetlere anlam ba-
kımından farklı yaklaşımlarının olduğu bilinmektedir.

Kur’an çevirileri için Arapça bilmek, gramer yapısına 
vâkıf olmak elbette ki çok değerli ölçütlerdir; ancak bu öl-
çütlerin önünde ve en başta olması gereken, Kur’an’a doğru 
yaklaşmak ve doğru bir anlayışa sahip olmaktır.

İslam’ın İlk döneminin hemen sonrasında Kur’an’la 
ilişkilerin daha çok siyasi ve kültürel olarak şekillenmeye 
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başlaması Kur’an’ın anlaşılmasındaki farklılıkların tohum-
larını oluşturmuştur. Emeviler döneminde ana eksenden 
(Kur’an’dan) giderek daha da uzaklaşan ve farklılaşan an-
layışlar, tarihi süreç içinde değişik etkenlerin de işin içine 
girmesi ile çığırından çıkmış ve bugünkü duruma gelmiştir. 
Tarihi süreçte bu durumu fark eden ve buna karşı mücadele 
edenler ise gücü elinde bulunduranlar tarafından ya susma-
ya zorlanmış ya hapse atılmış ya da öldürülmüşlerdir.

Türkiye’deki çevirilerin çoğunluğu farklılık taşır. (Türki-
ye’deki Kur’an çevirilerinde de önemli farklılıklar bulunmak-
tadır.) Bu farklılık ilk bakışta normal olarak değerlendiri-
lebilir, ancak; derinlemesine bakıldığında durumun hiç de 
öyle olmadığı, özellikle iman noktasında oldukça problemli 
yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Çeviriyi yapanlar genel-
de hangi cemaat, hangi tarikat, hangi mezhep, hangi ekolden 
ise bunların öğretileri etkisinde Kur’an’a yaklaşmaktalar ve 
(farkında olarak veya olmayarak) Allah’ın ne dediğinden çok 
kendi düşüncelerini -haşa- Allah’a söyletmek durumunda 
kalmaktadırlar. Bu duruma düşmemenin tek yolu; çeviri ya-
panın tabi bulunduğu cemaat, mezhep, tarikat vb. oluşum-
ların etkisinden ve Kur’an dışı kaynakların öğretilerinden 
sıyrılarak, sadece yine bir ayet olan “akıl” nimeti ile ayetlere 
yaklaşmalarından geçmektedir.

Çeviri farklılıklarına yol açan ana etmenler; öğretilmiş 
din anlayışı (Hadis, mezhep, tarikat, cemaat, ekol, mistisizm, 
kültür vb.), modernist anlayış ve tarihselcilik olarak sınıflan-
dırılabilir. Çevirmenler, Kur’an’ın kendi ayetleri ve dinamik-
leri yerine, beraberinde veya yalnız olarak Kur’an harici bilgi 
ve dinamikleri de kullandığı için doğru bir Kur’an çevirisine 
ulaşamazlar.
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Oysa Kur’an’da anlayış tektir. Tüm zamanlar ve tüm 
yerler için geçerlidir. Kur’an’a modernist bakış, tarihselcilik 
gibi yaklaşımlar bazı noktalarda bilgi olarak değer taşıyabilir. 
Ancak; bu bilgilerin belirli bir zamana veya belirli bir coğ-
rafyaya hapsedilmesi, Kur’an’ın kabul etiği bir şey değildir.

Öğretilmiş din anlayışının, dinin temel kaynağı olarak 
Kur’an haricinde “Sünnet, Hadis, İcma, Kıyas, Siyer, Nüzul 
Sebebi” gibi başlıklarla verilen bilgilerin tümünü veya bir 
kısmını da kabul etmesi, özellikle hadisleri Kur’an’ın açık-
layıcısı olarak görmesi, bu anlayışa sahip kişilerce yapılan 
Kur’an çevirilerinde kendisini belirgin olarak hissettirmek-
tedir.

Ayrıca cemaat, mezhep ve tarikatlara göre farklılık gös-
termesine rağmen, hemen hemen hepsinde Kur’an ayetle-
rinin bazı hadislerle nesh edildiği (hükmünün ortadan kal-
dırıldığı) ileri sürülmekte ve buna inanılmaktadır. Dört ile 
üç yüz arasında ayetin nesh edildiği üzerine kabuller vardır.

Gelenekçi anlayışta olanlar, Kur’an’ın tek başına anlaşıl-
mayacağı konusunda tavizsizdir. Aksini düşünenlere (inanan-
lara) karşı argüman (inandırıcı belge) ortaya koyarak inanç-
larını çürütme çabasına girmek yerine, “Sen, Dünya Müslü-
manlarının nerede ise tamamının kabul ettiği şeye karşı mı 
çıkıyorsun? Bunca ulema, âlim, imam, sahabe, din adamları, 
şeyhler yanıldı da bir tek sen mi doğrusun?” gibi suçlamalarla, 
karşı düşüncede (inançta) olanları sindirmeye, etkisiz hale 
getirmeye çalışarak, (bilerek veya bilmeden) din adına kurulan 
çıkar düzenlerinin devam etmesine ortam oluşturmaktadırlar.

Gerçek şu ki; o âlimler, o imamlar, o şeyhler, o din 
adamları herkesten daha çok bilgili olabilir; ama “Dinin tek 
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kaynağı Kur’an’dır.” inancında olanların söylediklerinin kay-
nağı kendileri değil, Kur’an’dır.

Dinin tek kaynağının Kur’an olduğunun kabul görme-
diği ortamlarda, beslenilen kaynakların etkisi ile yapılan 
tercümeler o kaynakların kabullerinin Kur’an çevirisine ta-
şınmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı Kur’an’la kendi 
dilindeki tercümesi aracılığıyla tanışan insanların, Allah’ın 
dininden farklı bir din ile tanıştıklarının farkına varması 
zorlaşmaktadır. Bunun farkına varılabilmesi ve bu zorluğun 
kolaylıkla yenilebilmesi için, taassup (tutuculuk) gösterme-
yip en azından birkaç tane veya mümkün olduğu kadar çok 
çevirinin karşılaştırmalı olarak okunması gerekmektedir. 
Aklını bir yere teslim etmemiş ve kendi özgür iradesi ile 
aklını kullanan her kişi doğruya en yakın olanlarını kesin-
likle fark edecektir.

Kur’an’a göre, kendi dışında hiçbir şey imanın konusu 
olamaz. İman: Bir şeyin doğru ve emin olduğundan “kesin 
olarak emin olunması” demektir. Bir şey imana konu değil-
se dinden değildir. Kur’an’a göre Kur’an dışında hiçbir bilgi 
kaynağı kesin ve mutlak değildir. O nedenle de dinin kay-
nağı olamazlar. Kur’an dışı din adına ortaya konmuş tüm 
bilgiler beşer ürünü olup ancak bilgi değerleri vardır. İçinde 
doğru ve yanlışı beraber barındırır. Kesinliği yoktur. Kur’an 
esas alınarak bu bilgilerden faydalanılırsa değerlidir. Ancak 
bu bilgiler esas alınıp Kur’an’a onaylatmaya çalışılır, Kur’an 
onunla açıklanmaya çalışılırsa, ortaya birbirinden farklı çok 
sayıda din anlayışı ortaya çıkar.

Bir şeyin birden fazla kaynağı olması demek, o şeyde 
birden fazla şeyin etkin olması demektir. Bu durumda her 
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birinin hüküm koyma yetkisi olur ki; Allah Kur’an’da çok 
sayıdaki ayetlerde “Hüküm koyucunun sadece kendisinin 
olduğunu” söylemektedir.

Kur’an bir bilim kitabı değildir. Konusu insandır. 
Kur’an’da din için gerekli tüm bilgiler vardır ve eksiksiz-
dir. O’nun eksiksiz olması demek, Allah’ın insanları sadece 
Kur’an’da verilmiş olanlardan hesaba çekeceği anlamına 
gelir. Bir şeyin tam olması demek, o şey için gerekli olan 
her şeyi eksiksiz bulundurması demektir. Bu durumda din 
adına O’ndan (Kur’an’dan) başka dinde kaynak aramak akıl 
ve mantık dışıdır.

Tarihi boyunca Kur’an’daki çok sayıda sözcüğün anlam-
ları değiştirilerek, farklı anlamlar yüklenerek üzerinde tahri-
fat yapılmıştır. Örnek olarak, “Zikir, Takva, Tevekkül, Vesile, 
Salât” gibi çok sayıda kelime ilgili ayette geçen gerçek an-
lamlarından saptırılarak farklı bir platforma oturtulmuştur.

Kur’an’a göre onu anlamak için sadece akla ihtiyaç vardır 
ve muhatabı da zaten akıldır. Aklı olmayan dinden mesul 
değildir.

Kur’an, kendisinin muhkem ve müteşabih ayetlerden 
oluştuğunu söyler.

Âl-i İmran 7: Bu Kitap’ı sana indiren O’dur. O’nun bir kısım 

ayetleri muhkemdir ki bunlar Kitap’ın anasıdır. Diğer ayetler 

de müteşabihtir. Böyleyken kalbinde eğrilik bulunanlar, fitne 

çıkarmak ve kendi anlayışlarına uydurmak için müteşabih 

ayetlere yönelirler. Oysa onun te’vilini (hakikatini) ancak 

Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar: “Biz O’na iman ettik, 

bütün ayetler Rabb’imizdendir.” derler. Bunu ancak selim akıl 

sahibi olanlar düşünüp öğüt alır.
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Muhkem, “Hüküm içeren, kesin, açık, anlaşılan ve yalın 
anlamlı olan.” anlamında, müteşabih “Benzeşen, benzer, eş 
anlamlı, birden çok anlamlı, yoruma açık benzetmelerle an-
lamları açık ve anlaşılır olan.” anlamındadır.

Ayette, muhkem ayetler için “Kitap’ın anası” denmek-
tedir. Bu anlatım çok önemlidir. Herkesin tek anlam yük-
leyeceği ve kolaylıkla anlayabileceği ayetlerdir. Müteşabih 
ayetler için ise; “Kalbinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak 
ve kendi anlayışlarına uydurmak için müteşabih ayetlere 
yönelirler.” ifadesi müthiş bir anlam içerir. Bu ayetler kul-
lanılarak insanlar din adına farklı dinlere yöneltilebilirler. 
Buna niyetli zümrelerin amaçları, fitne (kargaşa) çıkarmak 
ve kendi anlayışlarını Kur’an’a söyleterek her türlü çıkarları 
için kullanmaktır.

Ayette yer alan “İlimde derinleşmiş olanlar” anlatımı 
bugünkü anlamı ile din adamlarını kast etmemektedir. “Ger-
çeği idrak etmiş olanlar, gerçeğin vahiy olduğuna inananlar” 
anlamındadır. Kur’an’da yer alan ilim ve âlim sözcükleri; Al-
lah’ın, nasıl bir Allah olduğunu idrak etmek; kesin, doğru ve 
gerçek bilgi kaynağının vahiy olduğuna inanmak, tevhidi 
bilince sahip olmak; gerçeği görmenin, bilmenin ve kavra-
manın ayırdında/bilincinde olmak demektir. Bu nedenle, 
Kur’an’da yer aldığı şekliyle âlim sözcüğüne “bilgin”, ilim 
sözcüğüne de “bilgi” anlamı vermek doğru değildir.

İslam’da “Din Adamları Sınıfı” olmadığı halde, günü-
müzde “din adamları” olarak tanımlanan sınıfının devre dışı 
bırakılması, toplumun Kur’an ile -gerçek anlamında- doğru-
dan tanışmasının önünü açacaktır. Bu sınıf veya zümrenin; 
kendilerine ihtiyaç olduğunu öne sürerek, buna kanıt olarak 
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gösterdikleri ayetler gerçekte bu öne sürümlerini boşa çı-
karmaktadır.

Zumer 9: Gece saatlerinde secde ederek, kıyam durarak ita-

atkâr olan, ahireti hesaba katan ve Rabb’inin rahmetini uman 

kimse, bu nankörlerle bir tutulur mu hiç? De ki: “Hiç bilenlerle 

(gerçeği idrak etmiş olanlarla) bilmeyenler bir olur mu?” Ke-

sinlikle yalnızca temiz akıl sahipleri öğüt alırlar.

Fâtır 28: İnsanlardan, hayvanlardan ve diğer canlılardan da 

çeşitli renkte olanları vardır. Allah’ın kullarından yalnız ilim 

sahibi olanlar (gerçeği idrak etmiş olanlar) haşyet ederler 

(içtenlikle bilinçli olarak Allah’a yönelirler). Kuşkusuz ki Allah, 

Mutlak Üstün Olan’dır, Çok Bağışlayıcı’dır.

Tevbe 122: Mü’minlerin toptan sefere çıkmaları uygun değil-

dir. Her gruptan birkaç kişi dinde bilgi sahibi olmaya çalışmalı 

ve kavimlerine döndüklerinde onları uyarmalıdırlar. Umulur 

ki onlar sakınırlar.*

Kur’an, Kur’an dışı kaynaklardan öğrenildiğinde, kadın 
belli hallerinde salâttan, oruçtan, camiden, ibadetten uzak 
tutulur, bebek denecek yaştaki kızların 80 yaşındaki er-
keklerle evlenmesinin önü açılır, dinden dönen öldürülür, 
Kadın eve hapsedilir, vs.

Kuran kelimelerini ve ayetleri doğru anlamak için birin-
ci şart, doğru bir Allah, doğru bir Nebi anlayışının olmasıdır. 

* Bu ayete: “Dini iyi bilenler (âlimler), savaşa gitmesinler ki savaşa 
gidenler, döndüklerinde onlara dini anlatsınlar.” şeklinde verilen 
anlamlar yanlıştır. Ayette, savaştan söz edilmemektedir. Nebi’den 
ve mü’minlerden dini öğrenmek için Mekke’den Medine’ye gidenle-
re: “Dininizi öğrenmek amacıyla hep birlikte gitmeyin, her gruptan 
birkaç kişi gitsin.” denmektedir. Zira yol boyunca düşmanın saldırı 
yapması riski vardır.
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Bu olmadığı zaman Kur’an doğru bir anlayışla kavranamaz. 
Kelimenin kökeninin, ana anlamı yanında diğer anlamları-
nın, zıt anlamlıları olan kelimelerin de bilinmesi gerekmek-
tedir. Ayrıca ayetin gerekçesi, bağlamı, diğer ayetlerle iliş-
kisi gibi özellikler Kur’an bütünlüğü esas alınarak üzerinde 
özenle durulması gereken konulardır. 

Konu ile ilişkili olarak bazı bilgiler “Kur’an’ın Anlaşılma-
sının Önündeki Engeller” başlığı altında yer almıştır.





Son Söz

Kendini Müslüman olarak tanımlayan bir toplumda 
yaşayanlar, doğumlarından itibaren o toplumun öğretileri 
ve kültürü ile yoğrularak, o toplumun kültürünü yaşatan 
bireyler olarak hayatlarını sürdürürler. Bu insanların büyük 
çoğunluğu, sonradan karşılaştıkları bilgileri ve davranışla-
rı, daha önce aynı konuda kendilerine öğretilenlere uygun 
olması durumunda kabul ederler, uygun olmaması du-
rumunda ise reddederler. Bu bilgiler ve davranışlar, ölçüt 
alınan öğretilmişliklerin kesin doğru olması durumunda ye-
rindedir. Ölçüt alınan öğretilmişliklerin kesin doğruluğu ise 
ancak doğru yöntemlerle sorgulandığı durumda bilinebilir.

Bir Mümin için, kesin kanıtı olan tek doğru Kur’an’dır. Bu 
durumda Mümin olduğunu öne süren bir kişinin, din adına 
kendisine öğretilen veya sunulanları ölçüt olarak Kur’an’ı 
alarak sorgulaması gerekmektedir. Gerek hadis kaynakları, 
gerek mezhep görüşleri, gerek tarikat öğretileri, gerekse âlim 
olarak tanınan şahısların söyledikleri beşerî kaynaklar olup, 
dinde kaynak olamaz. Çünkü dinin tek sahibi Allah’tır. O 
dinine hiçbir ortak kabul etmez.

Hucurât 16: De ki: “Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Allah, 

göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah, Her Şeyi En 

İyi Bilen’dir.”
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Bu ayet; Allah’ın haricinde nebiler de dâhil hiçbir kim-
senin dine müdahale yetkisinin olmadığını, Kur’an’ın bil-
dirdikleri haricinde hiçbir hükmün dinden olamayacağını 
açıkça ortaya koyan ayetlerden bir tanesidir.

Ayetteki “Dininizi Allah’a mı oğretiyorsunuz?” sorusu, 
ayetle muhatap olan herkese sorulmaktadır. Allah, Kur’an’da 
doğrudan veya dolaylı olarak dinin tamamlandığını, O’ndan 
başka hüküm koyucunun olmadığını, Kur’an’da ne varsa din 
için yeterli olduğunu, ortağı olmadığını, dinin tamamının 
apaçık ve kolaylaştırılmış olduğunu, teferruat (ayrıntı) pe-
şinde koşarak dinin zorlaştırılmaması gerektiğini, din adam-
ları sınıfının olmadığını, dinin sadece Kur’an’dan öğrenilebi-
leceğini, Hz. Muhammed’in ahlakının Kur’an olduğunu ve 
sadece Allah’ın hükümlerine uyduğunu, O dâhil herkesin 
Kur’an’dan sorgulanacağını, inananların kesin delil (kanıt) 
üzerine inanmaları gerektiğini ve benzer şeyleri insanla-
ra bildirmiştir. Buna rağmen dinde, Kur’an yanında başka 
kaynak arayanlar için söylenebilecek çok şey olsa da onlara 
sadece üç soru sormanın daha uygun olacağı düşünülebilir.

Birinci soru: Kur’an, dinde eksik midir?
İkinci soru: Kur’an kendisi için çok sayıdaki ayetlerle 

“Açıktır. Apaçıktır. Kolaydır. Kolaylaştırılmıştır. Hüküm 
sadece Allah’a aittir. Helal - haram koyma yetkisi sadece 
Allah’a aittir. Ortağı yoktur. Din tamamlanmıştır. Ataları-
nızın dinine uymayın. Akledin. Sorgulayın. Kültürünüzü 
dine aykırı olan şeylerden arındırın. Dini sadece Allah’a 
özgü kılın. Dinde zorlama yoktur. Dileyen iman eder, di-
leyen inkâr eder. Kısas ve savaş hali hariç adam öldürme-
yin. Vb.” dediği halde; ilgili ayetler, yazılı olduğundan daha 
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farklı anlamlar içermekte de izahta (açıklamakta) yetersiz 
mi kalmıştır?

Ücüncü soru: Kur’an’ın emrine uyarak akleden, sor-
gulayan, gerçeği arayan; mezhep olsun, tarikat olsun, şeyh 
olsun, fetva olsun; atalarından öğrendiklerini Kur’an ayetleri 
ile karşılaştırarak aykırı olanları ve yanlışları atan, kısaca 
Kur’an’ı dinde tek kaynak olarak gören ve dini Allah’a özgü 
kılanlar mü’min midir, değil midir?

Dinde tek kaynağın Kur’an olmadığı, rivayetlerin (ha-
dislerin) ve din adına oluşturulmuş diğer beşerî kaynakların 
da dinin kaynağı olduğu inancında olanların bu sorulara; 

Birinci soru için; “Evet, Kur’an, dinde eksiktir.”,
İkinci soru için; “Evet, Kur’an kendisi için çok sayıda-

ki ayetlerle “Açıktır. Apaçıktır. Kolaydır. Kolaylaştırılmıştır. 
Hüküm sadece Allah’a aittir. Helal - haram koyma yetkisi 
sadece Allah’a aittir. Ortağı yoktur. Din tamamlanmıştır. 
Atalarınızın dinine uymayın. Akledin. Sorgulayın. Kültü-
rünüzü dine aykırı olan şeylerden arındırın. Dini sadece Al-
lah’a özgü kılın. Dinde zorlama yoktur. Dileyen iman eder, 
dileyen inkâr eder. Kısas ve savaş hali hariç adam öldür-
meyin. vb.” dese de; ilgili ayetler, yazılı olduklarından daha 
farklı anlamlar içermekte ve Kur’an bunları izahta (açıkla-
makta) yetersiz kalmaktadır.”,

Üçüncü soru için; “Evet, Kur’an’ın emrine uyarak akle-
den, sorgulayan, gerçeği arayan; mezhep olsun, tarikat olsun, 
şeyh olsun, fetva olsun; atalarından öğrendiklerini Kur’an 
ayetleri ile karşılaştırarak aykırı olanları ve yanlışları atan, 
kısaca Kur’an’ı dinde tek kaynak olarak gören ve dini Allah’a 
özgü kılanlar mü’min değildir.” yanıtlarını vermeleri beklenir.
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Ancak; Müslüman olduğunu öne süren ve Kur’an’ı dinde 
tek kaynak olarak görmeyen insanların büyük çoğunluğu bu 
sorulara karşılık olarak bu yanıtları vermezler/veremezler. 
Neden vermediklerini/veremediklerini sorgulamaları dur-
munda gerçeği görmelerinin önü açılacaktır.

Her birey özgürdür. Dileyen dilediği kadar kaynaktan 
kendi dinini oluşturabilir; ancak İSLAM TEK KAYNAK-
TAN BESLENEN TEK DİNDİR.

Nahl 93: Allah, dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah 

dileyeni saptırır, dileyeni de hidayete iletir. Siz, yaptığınız her 

şeyden sorumlu tutulacaksınız. (Hesaba çekileceksiniz)

Mümin 17: Bugün her kişi kazandıklarıyla hesaba çekilecektir. 

Bugün, haksızlık yoktur. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir.

A’râf 6: Kendilerine elçi gönderilenlere de gönderilen elçilere 

de mutlaka soracağız. (hesaba çekeceğiz)

Yâsîn 54: Artık bugün kişi, hiçbir haksızlık görmeyecek. 

Sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.

Zuhrûf 44: Şüphesiz ki o (Kur’an), senin ve kavmin için (ger-

çeği) hatırlatandır (öğüttür). İleride ondan sorgulanacaksınız. 

(Kur’an’dan hesaba çekileceksiniz)

Herhangi bir sınava alınacak kişilerin daha önceden o 
sınavın konusu ve içeriği hakkında bilgilendirilmesi, sınavın 
adaletli olabilmesinin ilk şartıdır. Allah da, adaleti gereği 
hesaba çekeceği konuları ve içeriğini kullarına bildirmiştir. 
Allah’ın bildirdiklerinin tamamı ise Kur’an’dadır. O nedenle, 
inananlarına düşen sadece Kur’an’ı en iyi şekilde öğrenmek 
ve onu yaşamında rehber edinmektir.
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