




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya serisinin

tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org internet sitesinden

ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r.

Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r

pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe

veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n

yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu

etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,

konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›

aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise

önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti-

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 



HARUN YAHYA
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ED‹NMEK
Allah'tan baflka bir hakem mi arayay›m? Oysa O,

size Kitab› aç›klanm›fl olarak indirmifltir. Kendilerine

Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak

olarak indirilmifl oldu¤unu bilmektedirler. fiu halde

sak›n kuflkuya kap›lanlardan olma.

(Enam Suresi, 114)



YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li

y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser ha-

z›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddi-

alar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karan-

l›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun

ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n

kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik

anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in

Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül

enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-

r›nda, Kuran'› ve Resulullah (sav)'›n sünnetini kendine rehber edin-

mifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n›

tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sustu-

racak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve

kemal sahibi olan Resulullah (sav)'›n mührü, bu son sözü söyleme ni-

yetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm

dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahi-

ret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkar-

c› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹n-

giltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan

Brezilya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-

d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce,

Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca

gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitle-

si taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinlefl-

mesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu

eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi uslübun, ak›lc› ve

ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin



netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›makta-

d›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n,

art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-

rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan

sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü

fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar,

Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan

kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görme-

diklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin

okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya

ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›-

ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada,

iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile

sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmet-

teki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n ge-

nel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiye-

tidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edil-

mesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insan-

lar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n

günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kar-

gafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve

etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›-

nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edi-

len huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›-

maya bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

KÜLTÜR
YAYINCILIK
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G‹R‹fi

Dinden uzak yaşayan toplumlarda çarpık bir din

anlayışı hakimdir. Böyle bir toplumda yetişen insan-

lar, dini sadece kulaktan dolma, yanlış bilgilerle öğre-

nir, Allah’ı ve Allah’ın emrettiği güzel ahlakı tanımaz-

lar. Bu nedenle de herkesin din adına farklı uygulama-

ları, kuralları ve birbiriyle benzeşmeyen doğru ve

yanlışları olur. Oysa gerçek dinin öğrenilebileceği ana

kaynak Kuran’dır. Çünkü Kuran tüm kainatı yoktan

var eden, herşeyin en doğrusunu bilen Allah’ın sözü-

dür. 

Kuran, her insanın anlayabileceği, sade ve anlaşılır

bir üsluba ve eşsiz hikmete sahiptir. Ancak buna rağ-

men Allah’a ve dine karşı samimiyetsiz, hatta düş-

manca bir tutum içerisinde olan insanlar Kuran’a ön

yargıyla yaklaşır, kendi bozuk mantık örgüleri nede-

niyle ayetleri çarpık yorumlarlar. Kimileri de dini kas-

ten zor göstermek için pek çok batıl inanç, bidat ve

hurafe türetirler. Kuran’ı bilen ve tanıyan iman sahibi

insanlar ise, bunların birer hurafe olduğunu anlar ve

hiçbirine itibar etmezler. Ancak Allah’ı ve Kuran’ı ta-

nımayanlar, cahillikleri nedeniyle bu hurafelerin etki-

sinde kalır, temeli Kuran’a dayanmayan bu batıl dini,

gerçek din zannetme yanılgısına düşerler. Kuran’ı

okumadıkları için de Allah’ın seçip beğendiği dinin gü-

zelliklerini göremezler. 

Bu hatalı yolu izleyen kişiler, Allah’ın tüm insanla-
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ra bir hidayet rehberi olarak indirdiği Kuran’da yazılı

olanları merak dahi etmezler. Dinle ilgili merak ettik-

leri konuları öğrenmek istediklerinde, Allah’ın kıya-

mete kadar geçerli kıldığı, doğruluğunda şüphe olma-

yan Kuran dışındaki her kaynağa başvurur, ancak Ku-

ran’ı okumazlar. Bu durum, Kuran’da, “Rabbim ger-

çekten benim kavmim, bu Kuran’ı terk edilmiş

(bir kitap) olarak bıraktı” (Furkan Suresi, 30) söz-

leriyle ifade edilmektedir. 

Oysa dinin kaynağı, Kuran ayetleri ve Kuran’da

emredilenleri en güzel şekliyle uygulayan Peygamber

Efendimizin sünneti, yani sözleri, tavırları ve her tür-

lü uygulamalarıdır. Allah Kuran’ı, insanların okuyup

Kuran-› Kerim'in ilk orjinal nüshas› (Kadir Suresi) Topkap›
Saray›'n›n sergilenmeyen arfliv bölümünde bulunmaktad›r.



anlamaları, içinde yazılanları öğrenmeleri, tüm kaina-

tı yoktan var eden Rabbimizi tanımaları, O’na nasıl

kulluk edeceklerini bilip, sakınmaları için göndermiş-

tir. Türlü örnek ve kıssalarla ayetlerini birer birer ve

çeşitli biçimlerde açıklamıştır. Allah’ın “Biz Kitap’ta

hiçbir şeyi noksan bırakmadık...” (Enam Suresi,

38) ayetiyle de bildirdiği gibi Kuran eksiksizdir. Gerek

dünya hayatı, gerekse ölümden sonraki hayat ile ilgili

pek çok detay, Kuran’da en hikmetli şekilde açıklan-

mıştır. Allah, “Andolsun, size (bütün durumlarını-

zı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir Ki-

tap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız?”

(Enbiya Suresi, 10) ayetiyle de bizlere bu gerçeği bil-

dirmektedir. 

Bu kitap, Kuran’ın Allah’ın sözü ve insanlar için

bir hidayet rehberi olduğunu, dünya üzerindeki her

insana hitap ettiğini, hükümlerinin indirildiği zaman-

dan bu yana tüm devirleri kapsadığını, dolayısıyla her

insanın başvurması gereken en önemli kaynak oldu-

ğunu anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

İslam Dininin doğru bilinmesi ve Kuran ayetleri-

nin gerektiği gibi kavranması, insanların doğru yolu

bulmaları için zaruridir. Bu konunun tüm insanlara

anlatılması ise akıl, vicdan ve sağduyu sahibi her Müs-

lümanın en önemli görevlerinden biridir. 
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KURAN ALLAH’IN 

KORUMASI ALTINDADIR 

Kuran’ın en önemli özelliklerinden biri, günümü-

ze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan, Peygamberi-

miz (sav)’e vahyedildiği hali ile bizlere ulaşmış olması-

dır. Allah, bunu Kuran’da “Hiç şüphesiz, zikri (Ku-

ran’ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da ger-

çekten Biziz” (Hicr Suresi, 9) ayetiyle vaat etmiştir. 

Bilindiği gibi, Kuran’dan önceki hak kitaplar oriji-

nal halleri ile korunamamışlar, bazı çevrelerce kasıtlı

olarak veya cahillikle tahrif edilmişlerdir. Bu kitapla-

rın içlerine insanlar tarafından bazı eklemeler yapıl-

mış, bazı bölümleri değiştirilmiş ya da tamamen çıka-

rılmıştır. Peygamberimiz (sav) ise, kendisine her vahiy

geldiğinde, vahyi Allah’ın yardımı ile ezberlemiş ve

hemen güvendiği kişilere yazdırmıştır. Böylece Kuran

yazılı olarak muhafaza edilmiştir. Hz. Ebubekir (ra)

zamanında Kuran tek bir nüsha haline getirilmiş, Hz.

Hiç şüphesiz, zikri (Kuran’ı) Biz
indirdik Biz; onun koruyucuları da

gerçekten Biziz. 

(Hicr Suresi, 9)



Osman (ra) döneminde ise Kuran nüshaları çoğaltıla-

rak, önemli İslam kentlerine gönderilmiştir.

Peygamberimiz (sav)’in vahiy aldığında, Kuran

ayetlerini aklında tutmak için nasıl çaba gösterdiği ve

buna karşılık Allah’ın O’na nasıl yardım edeceği ayet-

lerde şöyle açıklanır:

Onu (Kuran’ı, kavrayıp belletmek için) acele-

ye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-dur-

ma. Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve

onu (sana) okutmak Bize ait (bir iş)tir. Şu

halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen de

onun okunuşunu izle. Sonra muhakkak onu

açıklamak Bize ait (bir iş)tir. (Kıyamet Suresi,

16-19)

Ayetlerde de görüldüğü gibi, Peygamberimiz

(sav)’in Kuran’ı aklında tutuşu, herhangi bir konunun

ezberlenmesi gibi olmamış, Allah özel olarak Kuran

ayetlerini Peygamberimiz (sav)’in hafızasına yerleştir-
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miştir. Bunun sonrasında ise, daha önce de belirttiği-

miz gibi, Peygamber Efendimiz, hafızasındaki ayetleri

güvendiği kişilere yazdırmıştır. Ve 1400 yıldır, Allah’ın

vaadine uygun olarak, Kuran’ın tek bir harfi bile de-

ğişmemiş ve Allah’ın vahyi günümüze kadar koruna-

rak gelmiştir. 

Kuran’ın Allah’ın vahyi olduğunun ve vahye insan

eliyle hiçbir şeyin eklenmediğinin delillerinden bir ta-

nesi ise, Kuran’da hiçbir çelişki bulunmamasıdır. Ku-

ran, hem kendi içinde, hem de tarihi gelişmelerle ve

bilimsel buluşlarla tam bir uyum içindedir. Kuran’ın

bu özelliği o kadar kesin ve açıktır ki, Rabbimiz bir

ayetinde şöyle buyurmuştur:

Onlar hâlâ Kuran’ı iyice düşünmüyorlar mı?

Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı,

kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler,

ihtilaflar) bulacaklardı.” (Nisa Suresi, 82) 

İnsanların yazdığı kitapların içinde birçok çelişki

bulmak mümkün olabilir. Örneğin bilimsel bir kitapta

başta verilen bir bilgi, sonlarda verilen bir bilgi ile tu-

tarsız olabilmektedir. Kuran’ın ise her sözü birbiriyle

uyumludur ve ayetlerde en küçük bir çelişki yoktur.

Ayrıca Kuran’da toplumlar, yönetim şekilleri, askeri

stratejiler gibi birçok konuda bilgi verilmekte, sadece

geçmişten değil, gelecekten de çeşitli haberler akta-

rılmaktadır. Bu bilgilerin tamamı ise, tarihi gerçekler-

le ve aynı zamanda Kuran’ın vahyinden sonra meyda-

na gelen gelişmelerle yüzde yüz mutabıktır. Örneğin,

Kuran’da gelecekle ilgili verilen haberlerden biri Rum
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Suresi’nin hemen başındaki ayetlerde yer alır. Bu

ayetlerde Bizans İmparatorluğu’nun bir yenilgiye uğ-

radığı, ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip ge-

leceği şöyle bildirilmiştir: 

Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğ-

radı. Dünyanın en alçak yerinde”. Ama onlar,

yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Üç ile

dokuz yıl içinde. Bundan önce de, sonra da

emir Allah’ındır. Ve o gün müminler sevine-

ceklerdir. (Rum Suresi, 1-4) 

Bu ayetler, Hıristiyan bir imparatorluk olan Bi-

zanslıların, putperest Persler karşısında çok ağır bir

yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, MS 620

civarında indirilmiştir. Ve ayetlerde, “Rum” olarak ta-

nımlanan Bizans’ın çok yakında galip geleceği haber

verilmektedir. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük

kayıplara uğramıştır ki, değil tekrar galip gelmesi,

ayakta kalması bile imkansız görünmektedir. 
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Kısacası, herkesin Bizans’ın yok olmasını bekledi-

ği bu dönemde, Rum Suresi’nin ilk ayetleri vahyedil-

miş ve Bizans’ın dokuz yıl geçmeden yeniden galip ge-

leceği haber verilmiştir. 

Rum Suresi’nin ilk ayetlerinin indirilmesinden

yaklaşık 7 yıl sonra, MS 627 yılının Aralık ayında, Bi-

zans ve Pers İmparatorlukları arasında Ninova Hara-

beleri yakınında büyük bir savaş daha gerçekleşti. Ve

bu kez Bizans ordusu, Persleri yenilgiye uğrattı. Bir-

kaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans’a

geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar.  

Böylece, Kuran’da geleceğe dair verilen bu haber

gerçekleşmiş oldu. Burada verilen bu örnek dahi, tek

başına, Kuran’ın Allah’ın sözü olduğunun ve insan

eliyle yazılmadığının bir delilidir. 

Bizansl›lar'›n Persler'e yenildi¤i savafl›n gerçekleflti¤i Lut
Gölü havzas›. Yukar›da bu bölgenin uydudan çekilmifl

foto¤raf› görülmektedir. Dünyan›n en alçak bölgesi olan Lut
Gölü deniz seviyesinin 395 metre alt›ndad›r.
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Kuran’ın bir başka özelliği de astronomi, biyoloji

gibi konularda verdiği bilgilerin, o dönemin yetersiz

bilim anlayışından ve batıl inanışlarından tümüyle

farklı oluşudur. Örneğin, Kuran’ın vahyedildiği dö-

nemde, Arap toplumunda gökyüzünü dağların ayakta

tuttuğuna inanılmaktaydı. Dünyanın düz olduğu ve

yeryüzünün her iki ucunda yer aldığı varsayılan yük-

sek dağların gökyüzüne dayanak teşkil ettiği zannedi-

liyordu. Oysa Allah Kuran’da insanlara bu batıl inanç-

larının gerçek olmadığını bildirmiş ve şöyle demiştir: 

Allah O’dur ki, gökleri dayanak olmaksızın

yükseltti; onları görmektesiniz... (Rad Suresi, 2)

Ayrıca Kuran’ın daha birçok ayetinde tarif edilen

ya da haber verilen bilimsel gerçekler, 20. ve 21. yüz-

yıl bilimi tarafından henüz ulaşılan bilgilerle büyük bir

paralellik göstermektedir. Bunlar Kuran’ın Allah’ın

sözü olduğunu gösteren delillerdendir. (Detaylı bilgi

için bkz. Harun Yahya, Kuran Mucizeleri, Vural Ya-

yıncılık, İstanbul, Ocak 2000)

Kuran’ın edebi yönü de son derece üstündür. Ku-

ran indirildiği dönemde, Arap şairleri birbirleri ile ya-

rışarak güzel söz üretiyor, etkileyici edebi eserler or-

taya çıkarıyorlardı. Ancak onlar da Kuran’ın üslubu-

nun güzelliğine hayran olmuşlar ve bu kutsal kitabın

edebi harikalığını kabul etmişlerdir.

Bunun yanı sıra, Kuran’da kusursuz bir matema-

tiksel şifre sistemi vardır. Örneğin bazı kelimeler Ku-

ran’da anlamları ile bağlantılı sayılar kadar tekrarlan-

maktadır. “Gün” kelimesi tüm Kuran’da 365 kez ge-
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çer. “Günler” 30 kez, “ay” kelimesi ise 12 kez geç-

mektedir. “Şeytan” ve “melek” kelimeleri 88’er kez,

“dünya” ve “ahiret” kelimeleri 115’er, yaz-sıcak ve

kış-soğuk kelimeleri ise 5’er kez tekrarlanmaktadır.

Cezalandırma 117 kez geçerken, affetmek bunun iki

katıdır: 234. Aynı şekilde zenginlik 26, fakirlik ise 13

kez kullanılmaktadır. (Detaylı bilgi için bkz. Harun

Yahya, Kuran Mucizeleri, Vural Yayıncılık, İstanbul,

Ocak 2000)

Burada çok kısa bir biçimde özetlediğimiz tüm bu

gerçekler, Kuran’ın bir insan sözü olamayacağını tas-

dik eden delillerdendir. Kuran, Allah’ın Resulu Hz.

Muhammed (sav)’e indirdiği vahyidir ve indiği günden

itibaren hiç değişmeden bizlere ulaşmıştır.

Allah, Kuran’ın bu üstün özelliğini ayetlerinde

şöyle belirtir: 

Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kuran)’den şüp-

hedeyseniz, bu durumda, siz de bunun ben-

zeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyse-

niz, Allah’tan başka şahitlerinizi (kendilerine

güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın. Ama

yapamazsanız -ki kesin olarak yapamayacak-

sınız- bu durumda kafirler için hazırlanmış ve

yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının.

(Bakara Suresi, 23-24)

De ki: “Eğer bütün ins ve cin (toplulukları),

bu Kuran’ın bir benzerini getirmek üzere

toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına des-

tekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremez-

ler.” (İsra Suresi, 88)
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ALLAH HÜKÜM

KOYANDIR

İman edenler için tek yol gösterici Allah’ın elçile-

ri ve Allah’ın sözü olan Kuran’dır. Kuran’da inananla-

rın; “O, herşeyin Rabbi iken, ben Allah’tan başka

bir Rab mi arayayım?” (Enam Suresi, 164) dedikle-

ri bildirilir. 

İnkar edenler ise, kendilerine Allah’tan başka yol

göstericiler ve efendiler bularak, farklı kişileri örnek

alıp batıl fikir ve  akımları izleyerek büyük bir yanılgı

içinde yaşarlar. Ancak ölümden sonra, sonsuz cehen-

nem azabını gördüklerinde bu büyük hatalarını “...

Rabbimiz, gerçekten biz, efendilerimize ve bü-

yüklerimize itaat ettik, böylece onlar bizi yoldan

saptırmış oldular...” (Ahzab Suresi, 67) diyerek iti-

raf edecek ve pişmanlıklarını dile getireceklerdir.

Onlar hala cahiliye hükmünü mü
arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir

topluluk için hükmü, Allah’tan daha
güzel olan kimdir?

(Maide Suresi, 50)



Ahirette farkına varacakları bu gerçeği dünya ha-

yatlarında anlamazlıktan gelen bu insanların çoğu için

davranışlarını ve inançlarını belirleyen faktör, içinde

yaşadıkları toplumun genel yargıları, adetleri, gelenek

ve görenekleridir. Bu insanlar atalarını, çevrelerini, o

toplumun önde gelenlerini kendilerine örnek alarak,

yukarıdaki ayette de bildirildiği gibi, “yoldan sapar-

lar”. Oysa Kuran’a uymayan her düşünce ve her ta-

vır yanlıştır. 

İman edenler ise her zaman ve her yerde Allah’ın

emirlerine göre hareket eder, Kuran’da yasaklanmış

her türlü düşünce ve tavırdan titizlikle uzak dururlar.

Herhangi bir iş yaparken ya da bir karar alırken o ko-

nu hakkında Allah’ın ne emrettiğini düşünür, hemen

Kuran ayetlerine ve Peygamber Efendimizin sünneti-

ne başvururlar. Kendi tutku ve isteklerine, içinde ya-

şadıkları toplumun batıl geleneklerine ya da atalarının

adetlerine göre değil, yalnızca Allah’ın buyruklarına

göre hareket ederler. Nitekim Allah Kuran’da ina-

nanlara şöyle emretmektedir:

Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. Şu hal-

de O’na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki

esirgenirsiniz. (Enam Suresi, 155)

Allah’ı tek hüküm koyucu olarak kabul etmeyen,

Allah’ın hükümlerine karşı çıkan veya O’nun emirle-

rinin dışında hükümler uyduran insanlar doğru yoldan

sapmış olurlar. Bu insanlar toplumda yaygın olarak

kabul gören batıl kuralları ve uygulamaları Allah’ın

hükümlerinden üstün tutarlar. Üstelik bu konuda çok
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katı ve inatçı bir tutum sergilerler. Doğru olanı vic-

danları kabul etse dahi, kibirlerinden ve bağnaz tu-

tumlarından dolayı en güzel ve en doğru olan hükmü

kabul etmezler. Allah Kuran’da bu insanlar için şöyle

bildirmektedir:

Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine

uyun” denilse, onlar: “Hayır, biz, atalarımızı

üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uya-

rız” derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye

ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?

(Bakara Suresi, 170)

İşte böyle, senden önce de (herhangi) bir

memlekete bir elçi göndermiş olmayalım,

mutlaka onun ‘refah içinde şımarıp azan ön-

de gelenleri’ (şöyle) demişlerdir: “Gerçekten

biz, atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde

bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine (eser-

lerine) uymuş kimseleriz. (O peygamberler-

den her biri de şöyle) Demiştir: “Ben size

atalarınızı üstünde bulduğunuz şeyden daha

doğru olanını getirmiş olsam da mı?” Onlar

da demişlerdi ki: “Doğrusu biz, kendisiyle

gönderildiğiniz şeye kafir olanlarız. (Zuhruf

Suresi, 23-24) 

İnsanların bu bakış açıları, Allah’ın dinini kabul et-

melerine ve iman etmelerine daima engel olmuştur.

Örneğin Hz. Musa ve kardeşi  Hz. Harun, kavimleri-

ni bir olan Allah’a ibadet ve kulluk etmeye çağırdıkla-

rında, Firavun ve kavmin önde gelenleri; “Siz ikiniz,

bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan
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((BBuu))  KKiittaabb››nn  iinnddiirriillmmeessii,,

üüssttüünn  vvee  ggüüççllüü  oollaann,,

hhüükküümm  vvee  hhiikkmmeett  ssaahhiibbii

AAllllaahh  ((kkaatt››nn))ddaanndd››rr..

((ZZüümmeerr  SSuurreessii,,  11))

BBuu  iinnddiirrddii¤¤iimmiizz  mmüübbaarreekk

bbiirr  KKiittaapp’’tt››rr..  fifiuu  hhaallddee  OO’’nnaa

uuyyuunn  vvee  kkoorrkkuupp--ssaakk››nn››nn..

UUmmuulluurr  kkii  eessiirrggeenniirrssiinniizz..

((EEnnaamm  SSuurreessii,,  115555))



KURAN'I REHBER ED‹NMEK

çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun di-

ye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak

değiliz” (Yunus Suresi, 78) demişlerdir. 

Hz. Şuayb’a da halkı, “... Ey Şuayb, atalarımızın

taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız ko-

nusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeç-

memizi senin namazın mı emrediyor?” (Hud Su-

resi, 87) diyerek isyan etmişlerdir. Bu ayetlerde de

görüldüğü gibi, peygamberler Allah’ın hükümlerini

bildirdiklerinde, insanlardan hep “Senin söylediklerin

atalarımızın, babalarımızın ve dedelerimizin yoluna

ters düşüyor, onun için biz bunu kabul etmeyiz...” gi-

bi cevaplar almışlardır. İnsanlar elçilerin tebliğlerine

her dönemde inkarla ve düşmanlıkla karşılık vermiş,

kendi bulundukları yoldan vazgeçmek istememişler-

dir. Oysa tüm peygamberler insanları, dini yalnızca

Allah’a has kılarak ibadet ve kulluk etmeye davet et-

mişlerdir. İnsanlara Allah’ın dışında başka ilahlar edin-

memelerini ve sadece Allah’ın rızasını aramaları ge-

rektiğini tebliğ etmişlerdir. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed de insanları ka-

tıksızca Allah’a yönelmeye ve O’nun hükümlerini uy-

gulamaya davet etmiştir. Kuran ayetlerinde insanla-

rın, ahirette Allah’ın hükümlerinden sorguya çekile-

cekleri bildirilmektedir. Allah Kuran’da Kendisinden

başka ortaklar edinen ve onların verdiği hükümler-

den kendilerine yeni ve sapkın bir din uyduranları

şöyle uyarmaktadır:

Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki,

Allah’ın izin vermediği şeyleri, dinden kendi-
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lerine teşri’ ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o

fasıl kelimesi olmasaydı, elbette aralarında

hüküm (karar) verilirdi. Gerçekten zalimler

için acı bir azap vardır. (Şura Suresi, 21)

Rabbimiz bir diğer ayette de şöyle buyurmaktadır:

Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana in-

dirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz,

bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir

rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır. (Ankebut Su-

resi, 51)

Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi elçilerin

davetine uymayanların bir kısmı kendi batıl dinleri

adına ortaya çıkmakta ve peygamberleri dinlerini

bozmakla itham etmektedirler. Veya Allah’ın ve elçi-

sinin söylediklerini yeterli görmeyerek, kendileri baş-

ka bir din uydurmaktadırlar. Oysa, Ankebut Sure-

si’nde de bildirildiği gibi Allah’ın indirdiği Kitap insan-

lara yeterlidir. 

İman eden bir insan için, tüm insanların nasıl bir

inanca sahip oldukları ya da dinlerini nasıl uyguladıkla-

rı kesinlikle önemli değildir. Önemli olan Allah’ın Ku-

ran’da insanlara bildirdikleri ve Peygamber Efendimizin

uygulamalarıdır. Kuran indirildiği dönemde, Allah in-

sanların birçoğunun batıl inanç ve uygulamalarını orta-

dan kaldırmıştır. Peygamber Efendimiz de, insanların

neler söylediklerine, hangi iftiralarla kendisine karşı

çıktıklarına ve sergiledikleri düşmanca tavırlara hiç al-

dırmamış, Allah’a ve Kuran’a sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.

Günümüzde de iman edenler, Allah’a, Kuran’a ve
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Peygamber Efendimizin sünnetine sıkı sıkıya bağlan-

malı, Allah’ın Kuran’da bildirdiklerinin dışında bir yol

aramamalıdırlar. 

Allah’ın hükümlerini göz ardı eden ve toplumun

çoğunluğunu oluşturan din ahlakından uzak kesime

uyan insanların en büyük yanılgılarından biri, “çoğun-

luğun her zaman doğruları temsil ettiğini” sanmaları-

dır. Oysa Allah, insanların birçoğunun doğru yolda

olmayacağını Kuran’da bildirmektedir. Allah Ku-

ran’da, “Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uya-

cak olursan, seni Allah’ın yolundan şaşırtıp-saptı-

rırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak

‘zan ve tahminle yalan söylerler.” (Enam Suresi,

116) şeklinde buyurmaktadır. Yani çoğunluğun aldığı

kararlar, eğer Kuran’a uygun değilse, hiçbir şekilde

doğruları yansıtamaz. Binlerce, yüz binlerce, hatta

yüz milyonlarca insan aynı eylem içerisinde olsa da

bu, o eylemin doğruluğunu kanıtlamaz. Yukarıdaki

ayette de Allah insanların çoğunun hüküm verirken

yalnızca zan ve tahminlere dayandıklarını ve pek çok

insanı doğru yoldan alıkoyduklarını belirtmektedir. 

Çoğunluğun aldığı kararlara uyarak Allah’ın emir-

lerini terk etmek, insanları dünyada da ahirette de

çok büyük bir kayba uğratır. Bu insanlar, Allah’ın

“Gerçek şu ki onlar, kendilerini hüsrana uğrat-

mışlardır, uydurmakta oldukları şeyler de kendi-

lerinden uzaklaşıp kaybolmuşlardır” (Araf Suresi,

53) ayetiyle bildirdiği gibi yapayalnız kalmışlardır.

Allah’ın indirdiklerini kendi uydurdukları ile değişti-

renlerin, ahirette büyük bir hüsrana uğrayacakları
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ayetlerde şöyle bildirilir:

Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden

daha zalim kimdir? İşte bunlar, Rablerine su-

nulacaklar ve şahitler: “Rablerine karşı yalan

söyleyenler bunlardır” diyecekler. Haberiniz

olsun; Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.

(Hud Suresi, 18)

Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler-

den veya kendisine hak geldiği zaman onu ya-

lan sayandan daha zalim kimdir? İnkar eden-

lere cehennem içinde bir konaklama yeri mi

yok? (Ankebut Suresi, 68)

Müminler ise Allah’ın hükümlerine gönülden tes-

lim olurlar. Onların bu güzel ahlakları ayetlerde de

açıklanmıştır:

... Rabbimiz, ilim bakımından her şeyi kuşat-

mıştır. Biz Allah’a tevekkül ettik. ‘Rabbimiz,

bizimle kavmimiz arasında ‘Sen hak ile hü-

küm ver,’ Sen ‘hüküm verenlerin’ en hayırlı-

sısın.” (Araf Suresi, 89)

... Ben size Allah’tan hiç bir şeyi sağlayamam

(gideremem). Hüküm yalnızca Allah’ındır.

Ben O’na tevekkül ettim. Tevekkül edenler

de yalnızca O’na tevekkül etmelidirler. (Yusuf

Suresi, 67)

De ki: “Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve

müşahede edilebileni bilen Allah’ım. Anlaş-

mazlığa düştükleri şeylerde, kullarının arasın-

da sen hüküm vereceksin.” (Zümer Suresi, 46)
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Bir önceki bölümde de üzerinde durduğumuz gi-

bi birtakım kimseler dinde olmayan batıl hükümler,

helal ve haramlar çıkarır, Allah’ın Kuran’da helal kıl-

dıklarına haram, haram kıldıklarına ise helal derler.

Bunu yaparak dini özünden ve aslından saptırır, ken-

dilerine özgü inançları ve uygulamaları olan “batıl bir

din” meydana getirirler. Allah’ın indirdiği hak dini bil-

meyen ve Kuran ayetlerinden haberdar olmayan in-

sanlar ise bunun batıl bir din olduğunu fark etmezler.

Bu kişilerin telkinlerine aldanır ve bilinçsizce onların

peşinden giderler. Böylece Allah adına hüküm koyan-

lar, kendileriyle beraber büyük bir kitleyi de günaha

ve isyana sürüklemiş olurlar. Allah bu kişilerin duru-

munu Al-i İmran Suresi’nde şu şekilde bildirir: 

Yoksa onların birtakım ortakları mı
var ki, Allah’ın izin vermediği

şeyleri, dinden kendilerine teşri’
ettiler (bir şeriat kıldılar)?... 

(Şura Suresi, 21)



Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba

doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur görün-

düklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o ki-

taptan değildir. “Bu Allah katındandır” der-

ler. Oysa o, Allah katından değildir. Kendile-

ri de bildikleri halde Allah’a karşı (böyle) ya-

lan söylerler.  (Al-i İmran Suresi, 78)

Kuran’da tüm detayları ile tarif edilen hak dini

kendilerine ölçü almayan, atalarından kalma inançları

ısrarla sürdürmek isteyen kimi topluluklar daha da

ileriye giderek, Allah’a karşı çirkin iftiralarda bulunur-

lar. Böyle kimseler akıl ve vicdanlarını kullanmadıkla-

rı ve Allah’ı gereği gibi takdir edemedikleri için doğ-

ruları bulabilecek bir anlayışa da sahip değildirler. Bu

nedenle de Kuran dışı pek çok inanç türetmiş, yalnız-

ca kendilerini değil, cahil kitleleri de batıl olanı uygu-

lamaya yöneltmişlerdir. Helal olanı haram, haram ola-

nı da helal kılmış, yalan yere iftira düzmüşlerdir. Bu

konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir:

Ve kendi zanlarınca dediler ki: “Bu hayvanlar

ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dile-

diklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hay-

vanların da sırtları haram kılınmıştır.” Öyle

hayvanlar vardır ki, -O’na iftira etmek sure-

tiyle- üzerlerinde Allah’ın ismini anmazlar.

Yalan yere iftira düzmekte olduklarından do-

layı O, cezalarını verecektir. Bir de dediler ki:

“Bu hayvanların karınlarında olan, yalnızca

bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise ha-

ramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda
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ortaktırlar.” Allah, (bu) düzmelerinin cezası-

nı verecektir. Şüphesiz O, hüküm sahibi olan-

dır, bilendir... Allah’a karşı yalan yere iftira

düzüp Allah’ın kendilerine rızık olarak ver-

diklerini haram kılanlar elbette hüsrana uğ-

ramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmış-

lardır ve doğru yolu bulamamışlardır. (Enam

Suresi, 138-140)

Yukarıdaki ayetlerde de bildirildiği gibi, insanların

bir kısmı kendi zanlarınca haram ve helaller uydura-

rak Allah’a karşı çok büyük bir iftirada bulunmakta-

dırlar. Ancak bu yaptıklarının karşılığı ayetlerde açık-

ça bildirilmiş, cezalarını mutlaka çekecekleri haber

verilmiştir. Enam Suresi’nde bu kişilerin “hiçbir bilgi-

ye dayanmadan yaptıkları” bu büyük zalimlik hakkın-

da şu örnek verilir:

Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erke-

ği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi ya da o

iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı

(yavruları) mı? Yoksa Allah, bunları sizlere

tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz?” Hiçbir

bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak

için Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzen-

den daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, za-

limler topluluğunu hidayete erdirmez. (Enam

Suresi, 144)

Ayetlerde de görüldüğü gibi insanların birçoğun-

da Allah adına hüküm koyma ve bilmedikleri şeyleri

dine atfetme eğilimi vardır. Bu nedenle, insanın fıtra-

tını en iyi bilen Rabbimiz Kuran’da, “Dillerinizin ya-
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lan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal,

buna haram demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan

uydurmuş olursunuz...” (Nahl Suresi, 116) ayetiyle

insanları uyarmıştır. Saffat Suresi’nde ise Allah bu

kimselere şu şekilde seslenmektedir:

Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?

Hiç mi öğüt alıp-düşünmüyorsunuz? Yoksa

sizin apaçık olan bir deliliniz mi var? Eğer

doğru söylüyorsanız, öyleyse getirin kitabını-

zı. (Saffat Suresi, 154-157)

Tek hüküm koyucu Allah’tır ve Allah’ın hükümle-

ri ayetlerde son derece açık ve anlaşılır şekilde belir-

tilmektedir. Haramlar ve helaller birbirinden kesin

çizgilerle ayrılmış ve insanları tereddütte bırakacak

tek bir nokta bırakılmamıştır. İnsanlar kendilerine

söylenen herhangi bir hükmün doğruluğunu hemen

Mustafa Rak›m
Efendi. 1797.
"Allah'› Tenzih
ederim ve O'na
hamd ederim.

O'ndan baflka
ilah yoktur."

Andolsun Allah en
büyüktür ve Allah'tan

baflka kuvvet yoktur.
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Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetine bakarak

anlayabilme imkanına sahiptirler. Bu, Allah’ın insanla-

ra verdiği büyük bir kolaylık ve rahmettir. Nitekim

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde uyulması

gereken tek rehber ve tek kaynağın Kuran olduğunu

şu şekilde ifade etmiştir:

Size tutunduğunuz vakit, asla dalalete düşmeyeceği-

niz şeyi bıraktım: Allah’ın kitabı Kuran ve Ehl-i Bey-

tim. (Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, s. 250, no. 8)

Kuran, indirildiği günden itibaren bütün zamanla-

ra ve dönemlere hitap eden bir Kitap’tır. Bu neden-

le, Allah’ın tek hüküm koyucu olduğunun ve Allah

adına hüküm koyanların uğrayacağı sonun anlatıldığı

ayetlerin günümüze bakan hikmetleri üzerinde de

dikkatle düşünmek gerekir. Kuran’da geçmiş toplu-

lukların sahip oldukları batıl dinler, inançlar ve taşı-

dıkları zihniyet detaylı olarak tarif edilmektedir. An-

““DDiilllleerriinniizziinn  yyaallaann  yyeerree  nniittee--

lleennddiirrmmeessii  ddoollaayy››ss››yyllaa  flfluunnaa

hheellaall,,  bbuunnaa  hhaarraamm  ddeemmeeyyiinn..

ÇÇüünnkküü  AAllllaahh’’aa  kkaarrflfl››  yyaallaann

uuyydduurrmmuuflfl  oolluurrssuunnuuzz......””

((NNaahhll  SSuurreessii,,  111166))



cak bugün de Kuran’ı ve Peygamber Efendimizin sün-

netini tek kaynak almadığı için din adına yanlış hü-

kümler ve çarpık mantıklar ortaya atan insanlar bu-

lunmaktadır. Özellikle toplumda yaygın olan din anla-

yışına göre, insanlar Kuran’ın emirleri ve Peygambe-

rimiz (sav)’in uygulamaları yerine yaşamları boyunca

görüp duyduklarını ölçü almaktadırlar. Bu anlayışı, in-

sanların günlük yaşamlarındaki sıradan konuşmaları

sırasında dahi görmek mümkündür. Örneğin insanla-

rın büyük çoğunluğu yalan söylemekten kaçınmaz, bir

yalan söylediklerinde bunun Allah katında bir cezası

olduğuna ihtimal vermez ve “bu kadarından günah ol-

maz” diye düşünürler. Veya kendi akıllarınca “beyaz

yalanlar” diye bir yalan ismi uydurur ve bu yalanların

günah olmayacağı hükmünü verirler. Oysa bu, dinleri

hakkında içine düştükleri büyük yanılgılardan biridir.

Çünkü Allah Kuran’da yalan söylemenin haram oldu-

ğunu açıkça bildirmiştir. 

Veya karşısındaki insana Allah’ın hoşnut olmayaca-

ğı bir şey yaptırmak isteyen kişi, “Sen yap, ben senin

günahını yüklenirim,” veya “Günahı benim boynuma”

gibi batıl ifadeler kullanır. Ancak, Allah “Hiçbir gü-

nahkar bir başka günahkarın günahını yüklene-

mez” (Fatır Suresi, 18) ayetiyle bu konudaki hükmü-

nü bildirmiştir. Dolayısıyla Kuran’a uyduğunu, Allah’ın

ayetlerine iman ettiğini söyleyen bir kişinin Allah’ın bu

hükümlerine uygun olarak davranması, Kuran ve Pey-

gamberimiz (sav)’in uygulamaları ile çelişen hiçbir ko-

nuşmasının, inancının ve tavrının olmaması gerekir.

Kuran’da ayrıca, Allah’ın indirdiklerine uymayıp,

Allah Ad›na Hüküm Koyanlar 31



KURAN'I REHBER ED‹NMEK

kendi uydurdukları dinlerine uyan bu insanların,

Allah’ın elçilerini dini değiştirmekle ve yalancılıkla suç-

ladıkları da bildirilmektedir. Ayetlerde şöyle buyrulur:

İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesi-

ne şaştılar. Kafirler dedi ki: “Bu, yalan söyle-

yen bir büyücüdür. İlahları bir tek ilah mı yap-

tı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey.” “Onlardan

önde gelen bir grup: “Yürüyün, ilahlarınıza

karşı (bağlılıkta) kararlı olun; çünkü asıl iste-

nen budur” diye çekip gitti. “Biz bunu, diğer

dinde işitmedik, bu, içi boş bir uydurmadan

başkası değildir. Zikir (Kuran), içimizden ona

mı indirildi?” Hayır, onlar Benim zikrimden

bir kuşku içindedirler. Hayır, onlar henüz Be-

nim azabımı tatmamışlardır. (Sad Suresi, 4-8)

Ayetlerde tarif edilen kişiler bu davranışlarını ge-

nelde dine bağlılık adına yaptıklarını iddia ederler. Bu-

nun nedeni de Allah’ın Kuran’da tarif ettiği gerçek di-

ni bilmemeleridir. Allah’ın hükümlerini göz ardı eden

veya kişisel çıkarları ile çatıştığı için bu hükümlerden

hoşnut olmayıp, yeni hükümler getirenler, Allah’ı ve

indirdiği Kitabı tanımayan insanlardır. Bu kimseler

tüm kainatı yoktan var eden Rabbimizin herşeye muk-

tedir olduğunu, ilmi ile her yeri kuşattığını, gizlinin giz-

lisini bildiğini takdir edemezler. Onların bildikleri sa-

dece birtakım hurafeler ve ön yargılardan ibarettir.

Oysa Allah insanlara şöyle buyurmaktadır: 

Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan baş-

ka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir.

(Enam Suresi, 106)
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Kuran kesin doğruları içeren bir hidayet rehberi-

dir. Her konu hakkında Allah’ın Hz. Muhammed

(sav)’e vahyettiği en doğru bilgileri içerir. Bu nedenle

dünya hayatında sadece Kuran’ı ve Peygamber Efendi-

mizin sünnetini kendilerine ölçü alan insanlar, Allah’ın

rahmetine ve hidayete kavuşturulurlar. Kuran’ın bu

özelliği bir ayette şöyle haber verilmektedir:

Şüphesiz, bu Kuran, en doğru yola iletir ve

salih amellerde bulunan mü’minlere, onlar

için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müj-

de verir. (İsra Suresi, 9)

Bu (Kuran), insanlar için basiret (nuruyla

Allah’a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle

... Gerçekten onu (Kitabı), Allah’ın
izniyle kendinden öncekileri

doğrulayıcı ve mü’minler için
hidayet ve müjde verici olarak senin

kalbine indiren O’dur. 

(Bakara Suresi, 97)
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inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir

rahmettir. (Casiye Suresi, 20)

Kendisine rehber olarak Kuran’ı ve Peygamberi-

miz (sav)’in yolunu seçen bir insanın hayatı, diğer in-

sanlardan çok farklı olur. Örneğin bu insan içinde hiç-

bir zaman sıkıntı, huzursuzluk, korku, endişe ümitsiz-

lik, karamsarlık hissetmez, ye’se düşmez ya da bir zor-

luk karşısında paniğe kapılmaz. Çünkü her anında

Allah’ın ayetleri ve Peygamberimiz (sav)’in uygulama-

ları onun için yol gösterici olur. Allah’ın yarattığı ka-

dere tabi olduğunu unutmadan, O’na teslim olup gü-

venerek yaşar. Karşılaştığı her olaya mutlaka Allah’ın

hükümleri ile karşılık verir. Aldığı her karar, söylediği

her söz, yazdığı her satır Kuran ahlakını yaşadığının bir

göstergesidir. Bundan dolayı da vicdanı daima temiz

olur ve bunun getirdiği manevi huzur ile yaşar. Allah,

Kuran için Yunus Suresi’nde şu şekilde buyurur:

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sine-

lerde olana bir şifa ve müminler için bir hida-

yet ve rahmet geldi. (Yunus Suresi, 57)

Allah Kuran’da doğrularla yanlışları çok açık bir

şekilde belirtmiştir. Bu nedenle de vicdanlarının sesi-

ni dinleyip, nefislerinin bencil arzularından uzak du-

ran, Allah’ın hükümlerini uygulamada kesin kararlı

olan hidayet ehli kişiler için doğruyu bulmak çok ko-

laydır. Kuran her yaştan, her eğitim seviyesinden in-

sanın rahatlıkla anlayabileceği, öğütlerini kavrayabile-

ceği hikmet dolu bir kitaptır. Kuran’ın içerdiği hü-

kümler ve ayetlerde tavsiye edilen güzel ahlak son
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derece açık, anlaşılır ve kolaydır. Allah’ın hidayet ver-

diği, samimi niyetli her insan Kuran’da ne anlatıldığını

rahatlıkla anlayabilir ve anladıklarını tüm tavırlarında

ve düşüncelerinde en güzel şekilde uygulayabilir.

Allah Kuran’ın bu özelliğini Bakara Suresi’nde şöyle

bildirmektedir:

... İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve

(hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık bel-

geleri (kapsayan) Kuran... (Bakara Suresi, 185)

Ancak sadece Allah’tan korkup sakınanlar, O’na

gönülden teslim olanlar, ahiret hayatını dünya hayatı-

na tercih edenler Kuran’dan öğüt alıp düşünürler.

Allah bir başka ayetinde de şöyle buyurmaktadır: 

Biz sana bu Kuran’ı güçlük çekmen için indir-

medik, içi titreyerek korku duyanlara ancak

öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik). (Taha

Suresi, 2-3)

Bu konu aynı zamanda Kuran’ın önemli bir sırrı-

dır. Kuran’ı anlamak için yüksek bir zekaya ya da ye-

teneğe sahip olmak değil, samimi bir niyete, derin bir

imana ve ihlasa sahip olmak gerekmektedir. Çünkü

Allah samimi kullarına doğru yolları gösterir, onların

Kuran’dan faydalanmalarını ve kurtuluşa

ermelerini sağlar. Kuran bütün insanla-

ra gönderilmiş bir kitaptır,

ancak yalnızca Allah’tan

korkan, ahiret gününe

iman eden müminler için

bir hidayet vesilesi olur.
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Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir:

Her ümmet içinde kendi nefislerinden onla-

rın üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de

onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz.

Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslü-

manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde

olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, Müs-

lümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere,

onu (Kuran’ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-

Kudüs indirmiştir.” (Nahl Suresi, 102)

Bunlar hikmetli Kitabın ayetleridir; muhsin

olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. (Lokman

Suresi, 2-3)

Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sine-

lerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hida-

yet ve rahmet geldi. (Yunus Suresi, 57)

Ayetlerde de bildirildiği gibi Kuran tüm insanlık

alemi için bir öğüt, sakınan ve muhsin olan Müslü-

manlar için de bir hidayet rehberidir. Büyük İslam

mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi de “Kuran-ı Ha-

kim şuurlu insanlara imamdır, cin ve insan topluluğu-

na mürşiddir, ehl-i kemale

rehberdir, ehl-i hakikata

öğretmendir...”  (Sözler, s.

185) sözleriyle Kuran’ın

salih kullar için bir doğru-

luk rehberi olduğunu ifade

eder. 



KURAN ALEMLERE

Ö⁄ÜTTÜR

Kuran, Allah’ın tüm alemlere öğüt olarak indirdi-

ği ve hükmü kıyamete kadar geçerli olan, eşsiz hik-

met yüklü kitabıdır. Ancak samimi olmayan ve Ku-

ran’a uymamak için bahaneler arayan bazı insanlar,

Kuran’ın sadece belli bir dönem için geçerli olduğu ve

yalnızca Arap toplumuna indirildiği yönünde asılsız

bir iddiada bulunurlar. Bu nedenle de kendi sığ akılla-

rınca Kuran’ın bazı hükümlerini uygulamaya gerek ol-

madığını söylerler. 

Oysa Kuran’ın hükümleri indirildiği günden itiba-

ren tüm zamanlar ve tüm insanlar için geçerlidir ve

bu hükümlerin geçerliliği kıyamete kadar devam ede-

cektir. Kuran, insanlara öğüt verilen ve sonsuz ya-

şamları için onların uyarıldığı ve doğru yolun gösteril-

diği bir zikirdir. Allah’ın Kuran’da, “Ve şüphesiz o

(Kuran), senin ve kavmin için gerçekten bir zi-

O (Kuran), alemler için yalnızca bir
zikir (öğüt ve hatırlatma) dir. 

(Sad Suresi, 87)



kirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız” (Zuhruf Suresi,

44) ayetinde bildirdiği gibi insanlar ahirette Kuran’da

yazılı olanlardan sorguya çekileceklerdir. 

Kuran, içerdiği üstün hikmet, geçmişten ve gele-

cekten verdiği gerçek bilgiler, gafleti yok edici, insan-

lardaki alışkanlık perdesini kaldıran üslubu ile benzer-

siz bir kitaptır. Ve Kuran’ın bu etkisi vahyedildiği gün-

den kıyamete kadar yaratılmış ve yaratılacak olan

tüm insanlar için geçerlidir. 

Bediüzzaman Said Nursi Kuran’da bildirilen hik-

metlerin, geçerliliklerini hiçbir zaman kaybetmeyece-

ğini şu şekilde ifade eder:

Bin üç yüz elli senedir Kuran-ı Hakim, bütün gerçek-

lerini kainat çarşısında açıp sergilediği halde; herkes,

her millet, her memleket onun cevherlerinden, ger-

çeklerinden almıştır ve alıyorlar. Halbuki ne o alış-

kanlık, ne o bolluk, ne zaman aşımı, ne o büyük de-

ğişiklikler; onun kıymettar gerçeklerine, onun güzel

üslûplarına zarar verememiş, ihtiyarlatmamış, kurut-

mamış, kıymetten düşürmemiş, güzelliğini söndür-

memiştir. Bu durum tek başıyla bir mucizedir. (Söz-

ler, s. 433)

Kuran’ın insanlar üzerindeki etkisinden de bahse-

den Bediüzzaman, diğer sözlerinde bu etkiyi şu şekil-

de ifade etmektedir: 

Kuran’ın en büyük mucizelerinden birisi de, gençlik

ve tazeliğini muhafaza etmesidir. Ve o asırda indiril-

miş gibi, her asrın ihtiyacını karşılayan bir yönü ol-

masıdır. (Sözler, s. 750)
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Kuran-ı Hakim, hakiki ilimleri kapsayan bir kitab-ı

mukaddestir. Ve bütün asırlarda, insanların bütün

tabakalarına hitab eden, ezeli bir hutbedir. (Konfe-

rans, s. 11)

Kuran, hak ve hakikat ve doğruluk ve hidayet ve ha-

rika bir fesahat (doğru ve düzgün söyleyiş, açık ve

güzel ifadeli konuşma) olduğundandır ki, usandırmı-

yor, daima gençliğini muhafaza ettiği gibi tazeliğini,

tatlılığını da muhafaza ediyor. (Sözler, s. 378) 

Bediüzzaman, Kuran’ın benzersiz bir kitap oldu-

ğunu ve başka hiçbir kaynağın Kuran’ın yerini alama-

yacağını da şöyle ifade etmiştir:

Çünkü bu hakikat noktasında katiyyen Kuran’ın mis-

li yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekbe-

rin (büyük mucizenin) yerini tutamaz. (İman ve Kü-

für Muvazeneleri, s. 67-68)

... O üslub herkesin hoşuna gittiği halde kimse taklit

edemiyor. Geçen zaman o üslubu ihtiyarlatmıyor,

daima genç ve tazedir. Öyle muntazam bir nesir

(manzum olmayan söz ve yazı) ve mensur (nesir ha-

lindeki yazı) nazımdır (sıra, tertip; kafiyeli, vezinli,

söz) ki; hem yüce, hem tatlıdır. Hem kahinler ve

gaybdan haber verenler tabakasına karşı, gelecekten

verdiği haberlerle mucizevi yönünü gösterir. Ve ehl-

i tarih ve insanlık tarihi alimler tabakasına karşı, Ku-

ran’daki haberler ve geçmişteki ümmetlerin ileride-

ki durum ve olayları ve kabir ve ahirete dair mucize-

liğini gösterir. Ve sosyoloji alimleri ve ehl-i siyaset

tabakasına karşı, Kuran’ın mukaddes kuralları az

sözle çok şey anlatır. Evet o Kuran’dan çıkan en bü-

Kuran Alemlere Ö¤üttür 39



KURAN'I REHBER ED‹NMEK

yük nur, o az sözle çok şey anlatmanın sırrı. Çok

manaya gelen kısa cümlenin hali) gösterir. Hem İlahi

ilim ve gerçeklerin oluşmasında meşgul olan tabaka-

ya karşı, Kuran’daki İlahi kutsal gerçeklerdeki sanatı

gösterir veya sanatın vücudunu hissettirir. Ve ehl-i

tarîkat ve velilere karşı, Kuran bir deniz gibi daima

dalgalanan ayetlerinin esrarındaki mucizesini göste-

rir ve bunun gibi... Kırk tabakadan her tabakaya kar-

şı bir pencere açar, i’cazını gösterir. Hattâ yalnız ku-

lağı bulunan ve bir derece mana aanlayan avam taba-

kasına karşı, Kuran’ın okunmasıyla başka kitaplara

benzemediğini, kulak sahibi tasdik eder. (Mektubat,

s. 181) 

Dünyadaki her insanın birinci dereceden sorum-

luluğu, Allah’a olan kulluk vazifesini yerine getirmek-

tir. Bu ise ancak Allah’a samimi bir kalple iman edip,

Kuran’ı rehber edinmekle mümkündür. Her insan bu

sorumluluğu üzerine almalı ve kıyamete kadar geçer-

liliğini koruyacak olan Kuran’a kuvvetle sarılmalıdır.

Allah Haşr Suresi’nde, Kuran’ın ne kadar üstün bir

Kitap olduğunu ve onu rehber edinmenin ne kadar

büyük bir sorumluluk olduğunu şu örnekle ifade ed-

er:

Şayet Biz bu Kuran’ı bir dağın üzerine indir-

miş olsaydık, andolsun onu Allah korkusun-

dan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş

görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, in-

sanlara böyle örnekler veririz. (Haşr Suresi,

21)
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KURAN FURKAN’DIR;

DO⁄RUYU YANLIfiTAN

AYIRIR

Allah Kuran ayetleriyle insanlara öğüt ve hatırlat-

malarda bulunmakta, onlara en doğru olan hidayet

yolunu göstermektedir. Kuran bir insanın, Allah’ı ve

İslam ahlakını tanımak ve Allah’ın razı olacağı bir ha-

yat sürmenin yollarını öğrenmek için başvurabileceği

tek kaynaktır. Bu nedenle Kuran’ın bir ismi de Fur-

kan, yani doğruyu yanlıştan ayırandır. 

Dünyada her insanın kendine özgü bir inancı,

amaçları, olaylara bakış açısı, düşünceleri, değerleri

vardır. Hemen her insanın doğru ve yanlışları farklı-

dır. Bunların birçoğu ise insanların kişisel menfaatle-

rine göre belirlenmiş, akla ve vicdana aykırı inançlar,

... Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı
da indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın

ayetlerini inkar edenler için şiddetli
bir azab vardır. Allah güçlüdür,

intikam alıcıdır. 

(Al-i İmran Suresi, 4)



yargılar ve değerlerdir. Oysa hak ve doğru olan sade-

ce Allah’ın insanlar için bildirdiği Kuran’ın hükümleri-

dir. Allah’ın Bakara Suresi’nin 120. ayetinde de bildir-

diği gibi “... Şüphesiz doğru yol, Allah’ın (göster-

diği) yoludur...” Dolayısıyla insanların kendi akılla-

rından ürettikleri, kendi çıkarlarını hesaplayarak tes-

pit ettikleri yollar ve amaçlar insanları doğru olana ve

kurtuluşa ulaştırmaz. İnsan, dünyadaki yaratılış amacı-

nı, bu amaçlarına ulaşması için yapması gerekenleri,

hayatı boyunca göstermesi gereken hal ve tavırları,

huzurlu ve mutlu olmanın yollarını, ölüm gerçeğini ve

ölümden sonra olacakları en doğrusu ile Kuran ayet-

lerinden öğrenebilir. 

Bir insanın Kuran’dan istifade edebilmesi ve Ku-

ran’ın rehberliğinde hidayet bulabilmesi için, Kuran’ı

gereği gibi okuması gerekir. Bir ayette Allah şöyle bu-

yurmaktadır:



Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereği gibi

okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır.

Kim de onu inkar ederse, artık onlar hüsrana

uğrayanların ta kendileridir. (Bakara Suresi,

121)

Kuran’ın gereği gibi okunması ise, samimiyetle,

Allah’tan korkup sakınarak ve ayetlere sımsıkı sarıla-

rak olur. Kuran ayetlerini yukarıdaki ayette tarif edil-

diği gibi okuyanlar, daha en başından Kuran’da yazılan

her hükme teslim olur, Allah’ın emir ve tavsiyelerini

titizlikle uygulamaya kesin karar verirler. 

Bu nedenle, Kuran’a uyan bir insan her durumda

ve karşılaştığı her olayda Kuran’ın hükümlerinin ve

Peygamber Efendimizin uygulamalarının rehberliğinde

karar verir. Kuran, Furkan özelliği ile müminin doğ-

ruyu yanlıştan ayırmasına ve en hayırlı kararı verme-

sine vesile olur. Allah’ın bir ayetinde de bildirdiği gibi

“... Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık

ayrılmıştır...” (Bakara Suresi, 256) Bu nedenle iman

eden bir insan Kuran ahlakı ile cahiliye hayatı arasın-

da orta bir yol aramaya çalışmaz, kesin ve emin ola-

rak sadece Kuran’a, yani en doğru olana uyar. 

Allah ayetlerinde müminlere Kuran’a sımsıkı tu-

tunmalarını şöyle buyurmaktadır:

Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı-tutun;

çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve

şüphesiz o (Kuran), senin ve kavmin için ger-

çekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksı-

nız. (Zuhruf Suresi, 43-44)
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Allah’ın vahyinden uzak durup inkarı yol edinen-

ler ise hem dünya hayatında hem de ahirette sıkıntı

ve azabı seçmişlerdir. Çünkü Allah’ın Kuran’da yaşan-

masını emrettiği hayat, insan fıtratına en uygun hayat-

tır. Bu nedenle de Kuran hükümlerine uymayan in-

sanlar, yaratılışlarına uygun olan bir yaşamı terk ettik-

leri için hiçbir zaman gerçek huzur ve mutluluğu elde

edemezler. İnsanların hem dünyada hem de ahirette

kurtuluş ve mutluluğu elde edebilmeleri için Rabbimi-

zin buyruklarını Kuran’dan öğrenmeleri ve Kuran’a

uymaları gerekir. Nitekim Allah Kuran’da insanları

şöyle uyarmaktadır;

Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar?

Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü,

Allah’tan daha güzel olan kimdir? (Maide Su-

resi, 50)

Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana in-

dirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz,

bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir

rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır. (Ankebut Su-

resi, 51)

Kuran’a uyan bir insanın teşhisleri, yorumları, çı-

karımları, çevresindeki insanlara yaptığı tavsiyeler,

karşılaştığı sorunlara getirdiği çözümler Kuran ayet-

lerine göredir. Bu nedenle de her zaman doğrudur,

haktır, akılcıdır. 

Kuran’a uymayanların ahiretteki durumları ise

ayetlerde şöyle haber verilmiştir:

Peki onlar, Allah’ın dininden başka bir din mi
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arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne var-

sa -istese de, istemese de- O’na teslim ol-

muştur ve O’na döndürülmektedirler. (Al-i

İmran Suresi, 83)

Kim İslam’dan başka bir din ararsa asla on-

dan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğ-

rayanlardandır. (Al-i İmran Suresi, 85)

Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam’dır. Ki-

tap verilenler, ancak kendilerine ilim geldik-

ten sonra, aralarındaki “kıskançlık ve hakka

başkaldırma” (bağy) yüzünden ayrılığa düş-

tüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse,

(bilsin ki) gerçekten Allah, hesabı pek çabuk

görendir. (Al-i İmran Suresi, 19)

İşte bu nedenle insanın Kuran dışındaki her türlü

batıl inanıştan kurtulması ve kendine sadece Kuran

ayetlerini ve Peygamberimiz (sav)’in uygulamalarını,

sözlerini, hal ve tavrını örnek alması gerekir. Yoksa

ahirette çok büyük bir pişmanlık yaşayacak, şiddetli

cehennem azabıyla karşılık görecektir.



KURAN’DA HERfiEY

AÇIKLANMIfiTIR

Allah tüm insanların karanlıklardan nura çıkmala-

rı için her konunun açıklamasını ve çözümünü Ku-

ran’da bildirmiştir. Nahl Suresi’nde Rabbimiz Kuran

için şöyle buyurmaktadır:

Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslü-

manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde

olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Enam Suresi’nde ise, “... Biz Kitap’ta hiçbir şe-

yi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine

toplanacaklardır.” (Enam Suresi, 38) şeklinde bildi-

rilmiştir. Kuran’da herşey en mükemmel, en hikmet-

li ve en özlü şekilde açıklanmıştır. Bu, Allah’ın kulları-

na olan rahmetinin bir tecellisidir. 

Allah, gerçek imanın şartlarını, insanların dünya-

Biz Kitabı sana, herşeyin
açıklayıcısı, Müslümanlara bir

hidayet, bir rahmet ve bir müjde
olarak indirdik. 

(Nahl Suresi, 89)



daki ve ahiretteki yaşamlarına ilişkin pek çok konuyu,

iman sahibi bir insanın nasıl bir ahlaka sahip olması

gerektiğini ve bir insana hayatı boyunca yol göstere-

cek birçok konuyu bizlere Kuran’da detaylı olarak

bildirmektedir. Allah ayrıca, Kuran vasıtasıyla bize

Kendisini tanıtır, tüm kainatı yoktan var eden, alem-

lerden müstağni, tüm eksikliklerden münezzeh, gizli-

nin gizlisini gören, işiten, herşeyden haberdar olan ol-

duğunu bize ayetlerle açıklar. 

Bunun yanı sıra Kuran’da, insanların niçin ve nasıl

yaratıldıkları, nasıl bir hayat sürerlerse Allah’ın rızası-

nı kazanabilecekleri, ibadet şekilleri, güzel ahlakın ta-

rifi, beden ve ruhça sağlıklı olmanın yolları, zor anlar-

da ve beklenmedik durumlarda alınması gereken ön-

lemler, çeşitli insan karakterleri detaylı olarak açık-

lanmıştır. Ayrıca bilimsel gerçeklere işaret eden ayet-

ler, günlük hayata ve toplumsal sorunlara dair bilgiler,

kıyamet günü, cennet ve cehennem gibi daha pekçok

konu hakkında bilgiler verilmiştir. Yani Kuran’da bir

insanın yaşamının her anında gereksinim duyacağı te-

mel bilgilerin tümü mevcuttur. Ayetlerde şu şekilde

bildirilir:

Böylece Biz onu Arapça bir Kuran olarak in-

dirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekil-

lerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar

ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluştu-

rur. (Taha Suresi, 113)

Andolsun, bu Kuran’da her örnekten insanlar

için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanla-
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rın çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler. (İs-

ra Suresi, 89)

Andolsun, bu Kuran’da insanlar için biz her

örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk...

(Kehf Suresi, 54)

Kuran’da insana, Allah’ın hükümlerini kayıtsız

şartsız kabul etmesi, sadece Allah’ı dost ve vekil edin-

mesi, hayattaki tek amacının Allah’ın rızası, rahmeti

ve cenneti olması gerektiği bildirilir. Kuran ayetlerin-

de bildirildiği gibi bir hayat süren insan için tek ölçü

Kuran, izlenecek tek yol da Peygamber Efendimiz Hz.

Muhammed (sav)’in yoludur. Kuran’da gerçek Müslü-

manların her dönemde içinde yaşadıkları toplumun

batıl dininden kopup, katıksız olarak Allah’a ve O’nun

emirlerine yöneldiklerinden bahsedilir. Örneğin Ku-

ran’da, yaşadıkları toplumun batıl dinini kabul etme-

dikleri için kınanan ve ölüm tehdidi altında kalarak bir

mağaraya sığınan salih gençlerin durumları Kehf kıs-

sasında haber verilir. (Kehf Suresi, 13-16) Kuran’ın

başka ayetlerinde de Hz. Yusuf’un katıksızca Allah’a

ve O’nun emirlerine yönelmesi iman edenlere örnek

olarak verilir:  

... Doğrusu ben, Allah’a iman etmeyen, ahire-

ti de tanımayanların ta kendileri olan bir top-

luluğun dinini terk ettim. Atalarım İbra-

him’in, İshak’ın ve Yakub’un dinine uydum.

Allah’a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için

olacak şey değil... (Yusuf Suresi, 37-38)

Elbette ki içinde yaşadığı toplumun batıl dininden
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kopup ayrılmak demek, manevi olarak bu dinin men-

suplarından kopmak anlamındadır. Bir diğer deyişle

onların Allah’ın hak dini olan İslam’ın dışındaki ibadet

şekillerini, inançlarını, değer yargılarını, düşünce yapı-

larını, ahlak anlayışlarını, gelenek ve adetlerini, davra-

nış şekillerini, konuşma üsluplarını benimsememeleri,

kendilerine temel  kaynak olarak Allah’ın vahyini ölçü

almalarıdır. 

Allah Kendisine kulluk edenlere din olarak İslam’ı

seçip beğenmiş, başvuracakları rehber olarak Kuran’ı

indirmiş, Peygamber Efendimizin hayatını da örnek

kılmıştır. Tek doğru ve hak yol, Allah’ın yoludur.

Allah’ın Kuran’da bildirdiği yollar dışındaki tüm yollar

batıldır, yanlıştır. Ve yalnızca hurafelere, bidatlara ve

zanlara dayalıdır. Dolayısıyla insan ancak Kuran ayet-

lerini kendisine tek ölçü olarak aldığı, Allah’ın buy-

ruklarını titizlikle yerine getirdiği, her an O’nun rıza-

sını kazanacak salih amellerde bulunduğu ve kendisi-

ne Peygamber Efendimizi örnek aldığı takdirde Allah

katından güzel bir karşılık umabilir. 

Kuran’da bildirildiği gibi Allah’ın sözleri “tastamam-

dır” ve ancak Kuran’ı ve Peygamberimiz (sav)’in sün-

netini kendisine rehber edinen bir insanın en doğru ve

en gerçek bilgilere ulaşması mümkündür. Allah’tan

başka bir “hakem” olmadığı Kuran’da şöyle haber ve-

rilmiştir:

Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? Oy-

sa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş-

tir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun

gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş
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olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuş-

kuya kapılanlardan olma. Rabbinin sözü, doğ-

ruluk bakımından da, adalet bakımından da

tastamamdır. O’nun sözlerini değiştirebile-

cek yoktur. O, işitendir, bilendir. (Enam Sure-

si, 114-115)

Peygamberimiz Hz. Muhammed de kavmine, baş-

vurulması gereken tek kaynağın Kuran olduğunu söy-

lemiştir. Peygamberimiz (sav) bazı hadis-i şeriflerinde

Müslümanlara şu öğütlerde bulunmuştur:

“Kuran’a sımsıkı bağlı olunuz ve Onu kılavuz ve reh-

ber edinin. Zira O, Alemlerin Rabbi’nin kelamıdır.

Ondandır ve O’na döner. (Sizi de Ona çeker.)” (Ra-

muz El-Ehadis, 2. cilt, s. 317, no. 10) 

Ve yine buyurdu: “Bu kalpler demir gibi pas tutar.”

Ne ile pası çıkarılır ya Resullullah?” dediler. Buyurdu

ki: “Kur’an-ı Kerim okumakla ve ölümü hatırlamak-

la” (Beyhaki) Yine buyurdu: “Ben giderim ve size iki

vaiz bırakırım, daima size nasihat verirler. Biri konu-

şarak söyler, diğeri susarak: Konuşan vaiz Kuran-ı

Kerim’dir. Susan vaiz ise ölümdür.”  (İmam-ı Gazali,

Kimya-yı Saadet, s. 141)

Allah’tan başka ilah olmadığına ve Benim O’nun elçi-

si olduğuma şehadet ediyorsunuz değil mi?

Öyle ise müjdeler olsun. Bu Kuran öyle

bir iplik ki, bir ucu Allah’ın elinde, bir

ucu da sizin elinizdedir. Ona yapışı-

nız. Ondan sonra dalalet ve tehlike-

ye asla düşmezsiniz.  (Ramuz El-

Ehadis, 1. Cilt, s. 7, no.4)



KURAN AHLAKINI 

YAfiAMAK 

ÇOK KOLAYDIR

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, Allah Ku-

ran’ı insanlara açıklayıcı bir rehber olarak göndermiş,

onunla en kolay ve en güzel yaşam tarzını bildirmiş-

tir. Kuran ayetleri okunduğunda İslam Dininin gerek-

tirdiği uygulamaların son derece kolay olduğu görü-

lür. Bu müjde bizlere, “... Allah size kolaylık diler,

zorluk dilemez...” (Bakara Suresi, 185) ayetiyle ha-

ber verilmiştir. 

Kuran, her yaştan ve her kültürden insanın anla-

yabileceği, apaçık bir öğüttür. Ancak önceki bölüm-

lerde de  bahsedildiği gibi, bazı kişiler dini, kaynağın-

dan öğrenmek yerine çevrelerinden duydukları yalan

yanlış bilgilere itibar eder, dini yaşamanın zor olduğu

Andolsun Biz Kuran’ı zikr (öğüt alıp
düşünmek) için kolaylaştırdık... 

(Kamer Suresi, 17)



yanılgısına kapılırlar. Bu asılsız kanaatin en büyük ne-

denlerinden biri bilgisizliktir. 

Günümüzde insanların bir bölümü Kuran ayetle-

rinde bildirilen gerçeklerden, ahiret hayatının varlı-

ğından, sonsuz cehennem azabından, eşsiz cennet ni-

metlerinden ve Rabbimizin çeşitli konulardaki öğüt

ve tavsiyelerinden habersiz bir hayat sürmektedirler.

Oysa Kuran, insanların okumaları, içindeki hikmetle-

ri ve hayatın asıl amacını öğrenmeleri için indirilmiş-

tir. Kuran’da Peygamberimiz (sav)’e, “Ve Kuran’ı

okumakla da (emrolundum).” (Neml Suresi, 92)

demesi bildirilmiştir. 

Kuran’ı okumak ve her zaman Kuran’a uymak, bir

Müslümanın en önemli sorumluluklarından biridir.

Kuran’ı kavratmak Allah’ın elindedir ve ancak Allah’ın

hidayet verdiği kişiler Kuran ayetlerini gerçek mana-

sıyla anlayabilirler. Allah, gönülden Kendisine yönelip

dönen, samimi kullarına hidayet nasip edeceğini de

bildirmiştir. 

İnsanların Kuran ayetlerini anlayamayacakları şek-

linde bir yalanla ortaya çıkanlar ise, pek çok insanın

Kuran’ı okuyup, Allah’a yönelmesine, Kuran ahlakına

göre yaşamasına engel olmayı amaçlamaktadırlar.

Oysa Allah ayetlerinin son derece açık ve anlaşılır ol-

duğunu Kuran’ın pek çok yerinde belirtmektedir: 

Andolsun Biz sana apaçık ayetler indirdik.

Bunları fasıklardan başkası inkar etmez. (Ba-

kara Suresi, 99)

Ey insanlar Rabbinizden size ‘kesin bir kanıt
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(burhan)’ geldi ve size apaçık bir nur (Kuran)

indirdik. (Nisa Suresi, 174) 

Allah’ın insanlar için seçip beğendiği Kuran çok açık

ve anlaşılır olmasının yanısıra, Kuran ayetlerindeki hü-

küm ve uygulamalar da son derece kolaydır. Allah

ayetlerde Kuran için şöyle buyurmaktadır:

Biz sana bu Kuran’ı güçlük çekmen için indir-

medik. ‘İçi titreyerek korku duyanlara’ ancak

öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik). (Taha

Suresi, 2-3)

Kuran ahlakı insanın fıtratına uygun olan tek ya-

şam şeklidir. İnsanı yoktan var eden Allah, onun ne-

lere ihtiyaç duyacağını, hangi ibadetleri uygulamaya

güç yetirebileceğini, nasıl sağlıklı, huzurlu ve mutlu

olacağını en iyi bilendir. Bu nedenle Allah bir ayetin-

de hiç kimseye gücünün üzerinde bir sorumluluk ve-

rilmeyeceğini bildirmektedir:

KKiimm  iimmaann  eeddeerr  vvee  ssaalliihh

aammeelllleerrddee  bbuulluunnuurrssaa,,  oonnuunn

iiççiinn  ggüüzzeell  bbiirr  kkaarrflfl››ll››kk  vvaarrdd››rr..

OOnnaa  bbuuyyrruu¤¤uummuuzzddaann  kkoollaayy

oollaann››nn››  ssööyylleeyyeeccee¤¤iizz..  

((KKeehhff  SSuurreessii,,  8888))
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Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başka-

sını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı le-

hine, kazandırdıkları aleyhinedir. “Rabbimiz,

unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan

dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize,

bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük

yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetireme-

yeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi

bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın.

Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

(Bakara Suresi, 286)

Allah, sonsuz merhameti ve şefkati ile insanların

en rahat edecekleri, en huzurlu ve en güzel hayat bi-

çimini Kuran’da bütün detayları ile tarif etmiştir. Ör-

neğin insan, yaratılışı gereği sevgiden, saygıdan, şefkat

ve merhametten hoşlanır. Hep kendisine bu şekilde

davranılmasını ister. Zulümden, ahlaksızlıklardan, kö-

tülüklerden sakınır ve bunlara maruz kalmak istemez

ve ruhunda böyle bir his duyması Allah’ın dilemesi ile

olur. 

Allah insanları bu fıtrat üzerinde yaratmıştır. Do-

layısıyla İslam ahlakına uygun bir yaşam insanın her yö-

nüyle zevk alacağı, hoşnut olacağı bir yaşamdır. Allah

bu gerçeği Rum Suresi’nde şöyle bildirmiştir:

Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir ha-

nif) olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki

insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın

yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte

dimdik ayakta duran din (budur). Ancak in-

sanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 30)
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Kuran’da tarif edilen dinin insan için her açıdan

son derece kolay olduğu diğer bazı ayetlerde şöyle

bildirilmektedir:

... Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez...

(Bakara Suresi,185)

Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa,

onun için güzel bir karşılık vardır. Ona buyru-

ğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. (Kehf

Suresi, 88)

Andolsun Biz Kuran’ı zikr (öğüt alıp düşün-

mek) için kolaylaştırdık... (Kamer Suresi, 17)

... O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir

güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in di-

ni(nde olduğu gibi)... (Hac Suresi, 78)

Ayrıca Peygamberimiz (sav)’in sünnetinin önemli

özelliklerinden biri de, son derece kolay uygulanabi-

lir olmasıdır. Kuran’ı kendisine rehber edinen Resu-

lullah (sav) kavmine “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.

Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” (Ramuz el-Hadis,

2. cilt, s. 510) diye öğütte bulunmuştur. 



KURAN’A UYMAK 

‹NSANLARIN 

ÜZER‹NDEK‹ YÜKLER‹

KALDIRIR

İnsan Allah’ın dilemesiyle dünyaya gelen, O’nun

verdiği sağlık ile gelişip büyüyen, hayatının her anında

O’nun korumasına muhtaç olan bir varlıktır. İnsanın

dünya hayatındaki tek dost ve yardımcısı, yegane yol

göstericisi, daima diri olan ve herşeyi yaratan Allah’tır.

Dünya üzerindeki tüm insanların Allah’a muhtaç ol-

dukları bir ayette şöyle bildirilmektedir:

Ey insanlar, siz Allah’a (karşı fakir olan) muh-

taçlarsınız; Allah ise, Ganiy (hiçbir şeye ihti-

yacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır.

(Fatır Suresi, 15)

Allah (ağır yükleri) sizden
hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf

olarak yaratılmıştır. 

(Nisa Suresi, 28)



Kuran tüm kainatın ve canlı cansız bütün varlıkla-

rın yaratıcısı olan Allah’tan insanlara bir rahmet ola-

rak gönderilmiştir. Ancak bazı insanlar Kuran ahlakı-

nı yaşamamalarına bahane olarak türlü açıklamalarda

bulunurlar. Bunlardan biri de din ahlakını yaşamanın,

kendilerine kısıtlama getireceği ve diledikleri gibi ya-

şamalarını engelleyeceği düşüncesidir. Oysa bu çok

büyük bir yanılgıdır. Tam tersine din ahlakının yaşan-

madığı ortamlarda insanlar çok büyük sıkıntılarla,

zorluklarla, kısıtlamalarla karşı karşıya kalırlarken,

Kuran ahlakı insanlara çok rahat, huzurlu ve güven

dolu bir yaşam sunar. Kuran, insanların birbirleri üze-

rinde kurdukları ağır baskıları, katı kuralları kıran,

tüm gereksiz prensipleri ortadan kaldıran, onları sı-

kıntılardan kurtararak huzur içerisinde yaşamalarını

sağlayan bir rahmettir. 

Nitekim Allah, elçinin Kuran’ı tebliğ ederek insan-

ların üzerlerindeki ağır yükleri, zincirleri kaldırdığını,

onun bu çağrılarına icabet edenlerin, ona destek olup

savunanların, yardım edenlerin ve Kuran ayetlerinde

gösterilen yolu izleyenlerin kurtuluşa ereceklerini,

yani huzura, mutluluğa ve nimetlere kavuşacaklarını

şöyle bildirir:

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de

(geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber geti-

rici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, on-

lara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kö-

tülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, mur-

dar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yük-

lerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona
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inananlar, destek olup savunanlar, yardım

edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izle-

yenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf

Suresi, 157)

Buna karşılık Kuran ahlakını yaşamayan toplum-

larda gereksiz birtakım katı kurallarla insanların ha-

yatları zorlaştırılır, pek çok sorun çözümsüz kalır. İn-

sanlar kendi prensip ve bakış açılarına göre yeni ku-

rallar ve yasaklar getirir, kısıtlamalarla kişiler üzerin-

de gereksiz bir baskı oluştururlar. Örneğin helal olan

kimi yiyecekleri yasaklayabilir, helal olan bazı davra-

nışlara kısıtlama getirebilirler. Her toplumun kendi

kültür ve çıkarlarına göre oluşturduğu, dile getirilme-

yen ama herkesin bildiği kurallar, uygulamalar vardır. 

Herşeyden önce her insan, kendisini diğer insan-

lara ispatlama, üstün özelliklere sahipmiş gibi göster-

me çabası içinde olur. Dolayısıyla insanlar toplumun

getirdiği baskıcı kurallar ve kısıtlamalar nedeniyle ra-

hatça gülemez, konuşamaz, içinden geçeni dilediği gi-

bi söyleyemez, dilediği gibi davranamaz hale gelir,

ayıplanmaktan, kınanmaktan, gıyaplarında dedikodu-

larının yapılmasından korkar hale gelirler. 

Bu insanların, Allah’ı tanımadıkları, O’na güvenip

teslim olmadıkları ve Kuran ahlakını yaşamadıkları

için çok çeşitli korkuları olur. Örneğin geleceklerini

garanti altına alamamaktan, yalnız kalmaktan, çocuk-

larının sağlığına bir zarar gelmesinden, mal ve mülk

kaybına uğramaktan, işlerinde başarılı olamamaktan,

iyi bir eğitim alamamaktan ve iyi bir evlilik yapama-

maktan, yaşlanmaktan, kaza geçirmekten, sakatlan-
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EEyy  iinnssaannllaarr,,  ssiizz  AAllllaahh’’aa  ((kkaarrflfl››

ffaakkiirr  oollaann))  mmuuhhttaaççllaarrss››nn››zz;;

AAllllaahh  iissee,,  ⁄⁄aanniiyy  ((hhiiççbbiirr  flfleeyyee

iihhttiiyyaacc››  oollmmaayyaann))dd››rr,,  HHaammiidd

((öövvüüllmmeeyyee  llaayy››kk))tt››rr..  

((FFaatt››rr  SSuurreessii,,  1155))
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maktan, ölmekten ve daha pek çok şeyden korku du-

yarlar. Bu konularda ciddi olarak kaygılanır ve endişe

ederler. Elbette ki Kuran ahlakı yaşanmadığında bu

tür korkuların yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü din

ahlakından uzak bir yaşam süren insanlar herşeyin

Allah’ın dilemesi ile gerçekleştiğini ve bir kader üze-

rine yaratıldığını bilmezler. Karşılaştıkları iyi ya da kö-

tü gibi görünen her olayın bir deneme olarak yaratıl-

dığını, insanlara rızkı verenin, tüm nimetlerin ve gü-

zelliklerin gerçek sahibinin Allah olduğunu düşün-

mezler. Bu nedenle de böyle insanların birarada bu-

lunduğu toplumlarda sürekli bir gerginlik, kargaşa, ka-

os, huzursuzluk, mutsuzluk ve güvensizlik hakimdir.

Kuran ahlakının yaşandığı bir toplumda bu gibi

olumsuzlukların olmamasının nedeni Müslümanların

güzel ahlaklarıdır. Onlar tevekküllü, sabırlı, şefkatli,

merhametli, sevgi dolu, tevazu sahibi, yumuşak huylu

ve kanaatkar insanlardır. Allah’ın tarif ettiği dini yaşa-

manın huzuru ve rahatı içindedirler. Kuran’da emre-

dildiği gibi Allah’tan başkasından korkmazlar. Allah’ın

rızasını herşeyin üzerinde görürler. Verilen her nime-

tin ve güzelliğin Allah’ın bir fazlı olduğunu, her eksik-

liğin ve yokluğun ise Allah’tan güzel bir deneme oldu-

ğunu bilirler. İyi ya da kötü olarak bildikleri hiçbir

olay karşısında itidallerini yitirmez, kıs-

kançlık ve korku yaşamazlar, bir

zorluk ya da sıkıntı anında fev-

ri tepkiler vermezler. 

Kuran’da haram ve he-

laller açık bir dil ile anlatıl-



mış, Allah’ın razı olacağı ahlak ise tüm detayları ile ta-

rif edilmiştir. Bu nedenle de müminlerin hayatlarında

Kuran’da tarif edilenlerin dışında hiçbir kuralın yeri

yoktur. Kuran’da, insanların yaratılışına uygun, onlara

huzur ve güvenlik sağlayacak, vicdanlarının rahat ol-

masına vesile olacak hükümler getirilir. Allah, insanla-

rın üzerlerindeki ağır yükleri hafifletmek istediğini

ayetlerinde şöyle bildirmiştir:

Allah, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden

öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerini-

zi kabul etmek ister. Allah bilendir, hüküm

ve hikmet sahibidir. Allah, tevbelerinizi kabul

etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise,

sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.

Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister:

(Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır. (Nisa

Suresi, 26-28) 

Bediüzzaman Said Nursi de Kuran’a uyan ve

Allah’ın emrettiği imanı yaşayan insanların dünya ya-

şamlarında iken manevi bir cenneti yaşayacaklarını

şöyle anlatmaktadır: 

İşte bu insan âlemini bu karanlıklar içinde gördüğüm

anda, kalb ve ruh ve aklımla beraber bütün manevi

duygularım, belki bütün vücudumun tüm zerreleri

feryat ile ağlamağa hazır iken, birden Kuran’dan ge-

len nur ve iman kuvveti o sapkınlık gözlüğünü kırdı,

kafama bir göz verdi. Gördüm ki: Cenab-ı Hakk’ın

Âdil ismi Hakîm (İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız

olan) burcunda, Rahman ismi Kerim (Herşeyin iyisi

faydalısı. Şerefli ve izzetli. Muhterem, Cömert, Mu-
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samahakar) burcunda, Rahîm (Rahmet edici, Merha-

met eden) ismi Gafur (Çok Mağfiret ve Merhamet

eden, suçları en çok Affeden) burcunda yani mana-

sında, Bâis (Gönderen, Sebep olan, İcab ettiren. Ye-

niden Yaratan. Ölüleri tekrar Dirilten. Peygamber

Gönderen) ismi Vâris (Mirasçı) burcunda, Muhyî

(Dirilten) ismi Muhsin (İhsan Eden, İyilik Eden) bur-

cunda, Rab ismi Mâlik (Sahib. Malı Elinde Bulundu-

ran) burcunda birer güneş gibi doğdular. O karanlık-

lı ve içinde çok âlemler bulunan insan âleminin tü-

münü birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehen-

nemî durumları dağıtıp, nuranî âhiret âleminden

pencereler açıp o perişan insan dünyasına nurlar

serptiler. Kainatın çok ufak parçaları adedince,

“Allah’a hamd olsun, Allah’a şükür” dedim. Ve aynel-

yakîn (göz ile görür derecede görerek, müşahade

ederek bilmek) gördüm ki; imanda manevî bir cen-

net ve sapkınlıkta manevî bir cehennem bu dünyada

da vardır, sağlam ve kati olarak bildim. (İman ve Kü-

für Muvazeneleri, s. 9)

Allah, insanları din dışı bir sistemde asla huzur bu-

lamayacakları şekilde yaratmıştır. Ahirette ise mü-

minlerle inkar edenler arasındaki bu fark çok daha

keskinleşir. Kuran’a uymayan insanlar hesap gününde

mutsuz iken, iman edenler tarif edilmez bir mutluluk

içindedirler:

(Kıyametin) Geleceği günde, O’nun izni ol-

maksızın, hiç kimse söz söyleyemez. Artık

onlardan kimi ‘bedbaht ve mutsuz’, (kimi de)

mutlu ve bahtiyardır. (Hud Suresi, 105)
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KURAN’LA 

UYARIP KORKUTUR

Kuran’ın en önemli özelliklerinden biri de insan-

ları sonsuz cehennem azabına karşı uyaran ayetler

içermesidir. Uyarılan insanlar artık doğru ile yanlışın,

iyi ile kötünün ne olduğunu tam olarak öğrenmiş olur

ve ahirette de bu bilgilerinden sorumlu tutulurlar.

Allah Kuran’ın bu “uyarıp-korkutucu” özelliğini ayet-

lerde şöyle bildirmektedir:

Dosdoğru (bir Kitaptır) ki, Kendi katından

şiddetli bir azapla uyarıp-korkutmak ve salih

amellerde bulunan mü’minlere müjde ver-

mek için (onu indirdi); şüphesiz onlara güzel

bir ecir vardır. (Kehf Suresi, 2)

Dosdoğru (bir Kitaptır) ki, Kendi
katından şiddetli bir azabla uyarıp-

korkutmak ve salih amellerde bulunan
mü’minlere müjde vermek için (onu

indirdi)… 

(Kehf Suresi, 2)
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Biz bunu (Kuran’ı) senin dilinle kolaylaştırdık,

takva sahiplerine müjde vermen ve direnen

bir kavmi uyarıp-korkutman için. (Meryem Su-

resi, 97)

Peygamberimiz (sav) de, “... Sizi -ve kime ula-

şırsa- kendisiyle uyarmam için bana şu Kuran

vahyedildi...” (Enam Suresi, 19) ayetiyle de bildiril-

diği gibi ulaşabildiği herkesi Kuran’la uyarma sorum-

luluğunu üstlenmiştir. Allah bir başka ayette de, Pey-

gamberimiz (sav)’e insanları uyarması için Kuran’ı

vahyettiğini şöyle bildirmektedir:

İşte Biz sana böyle Arapça bir Kuran vahyet-

tik; şehirlerin anası (olan Mekke halkı)nı ve

çevresinde olanları uyarman için ve kendisin-

de şüphe olmayan toplanma gününü (haber

verip onları) uyarman için de. (O gün onla-

rın) Bir bölümü cennette bir bölümü çılgınca

yanan ateşin içerisindedirler. (Şura Suresi, 7)

DDoossddoo¤¤rruu  ((bbiirr  KKiittaapptt››rr))  kkii,,

kkeennddii  kkaatt››nnddaann  flfliiddddeettllii  bbiirr

aazzaappllaa  uuyyaarr››pp--kkoorrkkuuttmmaakk  vvee

ssaalliihh  aammeelllleerrddee  bbuulluunnaann

mmüü’’mmiinnlleerree  mmüüjjddee  vveerrmmeekk  iiççiinn

((oonnuu  iinnddiirrddii));;  flflüüpphheessiizz  oonnllaarraa

ggüüzzeell  bbiirr  eecciirr  vvaarrdd››rr..

((KKeehhff  SSuurreessii,,  22))
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Ayetlerde de görüldüğü gibi, Allah Kuran’da ölüm

anını, meleklerin insanların canlarını nasıl alacağını, in-

sanların nasıl haşredileceklerini, kıyamet gününün na-

sıl gerçekleşeceğini, her insanın o gün görüp yaşaya-

caklarını, hesap gününü, sorgulamanın nasıl olacağını,

sorgulama sonunda insanların nasıl bölük bölük cen-

net ve cehenneme sevkedileceklerini, cehennemdeki

sonsuz azabın nasıl olacağını, insanların ne tür acı ve

ızdıraplar içinde olacaklarını, maddi ve manevi yön-

den sonsuza kadar nasıl korkunç bir azap yaşayacak-

larını, cennetteki sonsuz güzellikteki nimetleri detay-

lı olarak anlatmakta ve bunlarla insanları ahiret günü-

ne karşı uyarmaktadır. 

Hatta birçok ayette cehennemdeki insanların

kendi aralarındaki konuşmaları aktarılmakta, cehen-

nemde nasıl bir ortam ve sosyal bir yaşantı olacağı,

insanların tüm ızdıraplarına rağmen hala nasıl çekişip

kavga etmeye devam edecekleri belirtilmektedir. Ör-

BBiizz  bbuunnuu  ((KKuurraann’’››))  sseenniinn

ddiilliinnllee  kkoollaayyllaaflfltt››rrdd››kk,,  ttaakkvvaa

ssaahhiipplleerriinnee  mmüüjjddee  vveerrmmeenn

vvee  ddiirreenneenn  bbiirr  kkaavvmmii  uuyyaarr››pp--

kkoorrkkuuttmmaann  iiççiinn..  

((MMeerryyeemm  SSuurreessii,,  9977))
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neğin bazı ayetlerde cehennem ehlinin konuşmaları

şöyle haber verilir:

Azabın kendilerine geleceği gün (ile) insanla-

rı uyarıp-korkut ki, (o gün) zulmedenler, şöy-

le diyecekler: “Bizi yakın bir süreye kadar er-

tele ki, Senin çağrına cevap verelim ve elçile-

re uyalım.” Oysa daha önce, kendiniz için hiç

zeval yoktur diye and içenler, sizler değil

miydiniz? (İbrahim Suresi, 44)

(Allah buyurur:) “Benim huzurumda çekişip-

durmayın. Ben size daha önce ‘kesin bir uya-

rı’ göndermiştim.” “Huzurumda söz değişik-

liğe uğratılmaz ve Ben kullara zulmedici de-

ğilim.” O gün cehenneme diyeceğiz: “Doldun

mu?” O da: “Daha fazlası var mı?” diyecek.

(Kaf Suresi, 28-30)

İnkâr edenler dedi ki: “Biz, kesin olarak, ne

bu Kuran’a inanırız, ne ondan önceki (indiri-

le)ne.” Sen o zulmedenleri Rableri huzurun-

da tutuklanmış olarak görsen; sözü (suçlama-

ları) birbirlerine karşı evirip-çevirir (birbirle-

rine yöneltirler). Za’fa uğratılan (müs-

taz’af)lar büyüklük taslayanlara derler ki:

“Eğer sizler olmasaydınız, gerçekten bizler

mü’min (kimse)ler olurduk.” (Sebe Suresi, 31)

Kuran ile uyarılıp korkutulmuş, ancak yüz çevir-

miş olan insanlara azap geldiği vakit artık ne yaparlar-

sa yapsınlar bir kurtuluş yolu olmayacaktır. Ölüm

meleklerini gördüklerinde tevbe etmeleri, içlerini ya-

kıp kavuran bir pişmanlık duymaları da onlara bir fay-
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da sağlamayacaktır. Çünkü bu insanlara dünya haya-

tında uyarıcılar gelmiştir, ancak onlar inkar yolunu

tercih etmişlerdir. Allah Kuran’da şöyle bildirir:

İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: “Rabbimiz,

bizi çıkar, yaptığımızdan başka salih bir amel-

de bulunalım.” Size orda (dünyada), öğüt ala-

bilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür

vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyley-

se (azabı) tadın; artık zalimler için bir yar-

dımcı yoktur. (Fatır Suresi, 37)

Allah’ın dünya hayatında belirlediği bu süre içeri-

sinde her anlarını Allah’ın rızasına ve rahmetine uy-

gun olarak, vicdanlarını kullanarak yaşayan müminler

ise sonsuz ahiret hayatlarında cennetle ödüllendirilir-

ler. Ölüm melekleri ile karşılaşmalarının ardından

canları güzellikle çekilip alınan müminlerin bölük bö-

lük cennete sevk edilecekleri ve cennet bekçileri ta-

rafından ne şekilde karşılanacakları ayetlerde şöyle

haber verilmiştir:

Adn cennetleri; ona girerler, onun altından

ırmaklar akar, içinde onların her diledikleri

şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle

ödüllendirir. Ki melekler, güzellikle canlarını

aldıklarında: “Selam size” derler. “Yaptıkla-

rınıza karşılık olmak üzere cennete girin.”

(Nahl Suresi, 31-32)

Allah’ın, onurlu, üstün bir makama yöneltip-ilet-

miş olduğu müminlerin cennetteki konuşmaları da

Kuran’da ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Hep güzellik, hoş-

nutluk, sevgi, huzur ve iyilik üzerine olan konuşmala-
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rında müminler Allah’ın şanını yüceltirler. Bu konuş-

malardan bazıları şu şekildedir:

Derler ki: “Bizden hüznü giderip yok eden

Allah’a hamdolsun; şüphesiz Rabbimiz, ger-

çekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Ki

O, bizi kendi fazlından (ebedi olarak) kalına-

cak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yor-

gunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkın-

lık da dokunmaz.” (Fatır Suresi, 34-35)

... Bize olan va’dinde sadık kalan ve bizi bu

yere mirasçı kılan Allah’a hamd olsun ki, cen-

netten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. Sa-

lih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.

(Zümer Suresi, 74)

... Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın ak-

rabalarımız) içinde endişe edip-korkardık.

Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve hücrele-

re kadar işleyen kavurucu azaptan korudu.

Şüphesiz, biz bundan önce O’na dua (kulluk)

ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi

çok olanın ta kendisidir. (Tur Suresi, 26-28) 

Bu ayetlerde de gördüğümüz gibi, müminler, ulaş-

tıkları bu mutlu sonun ancak Allah’ın dilemesiyle ve

rahmetiyle olduğunun bilincindedirler. Ve anlamışlar-

dır ki, eğer Allah’ın üzerlerindeki sonsuz lütfu ve ko-

ruması olmasaydı, kendileri de kolaylıkla yoldan sapa-

bilirlerdi. İşte bunların bilincine varan müminler, ay-

nen dünyada olduğu gibi cennette de Allah’a sürekli

şükrederler.
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MÜM‹NLER KURAN

AHLAKINI 

EKS‹KS‹Z YAfiARLAR

Müminlerin, hayatlarındaki tek ölçüleri Kuran

ayetleri ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. Onlar

hayatlarının sonuna kadar Allah’ın emir ve yasakları

konusunda titiz davranır, yalnızca Allah’tan korkar,

kimseden medet ummaz, korkuya, paniğe, ümitsizliğe

ve karamsarlığa kapılmazlar. Kimsenin kınamasından

korkmazlar. Olaylar karşısındaki tepkileri hep Ku-

ran’a ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetine uygun

olur. Kendilerine çeşitli nimetler lütfedildiğinde ve

bolluk içinde yaşadıkları anlarda olduğu gibi darlık,

zorluk ve sıkıntı zamanlarında da Kuran ahlakını gös-

termekten ödün vermezler. Çünkü nimetleri artıra-

nın, dilediğinde de bunları bir hayır ve hikmet üzeri-

ne kısanın Allah olduğunu bilirler. Her olayın, nefsin

Bu (Kuran) insanlar için bir
beyan, sakınanlar için de bir

hidayet ve öğüttür. 

(Al-i İmran Suresi, 138)



eğitilmesi ve olgunlaşması için yaratılmış birer imti-

handan ibaret olduğunun farkındadırlar.

Ancak Kuran’dan gafil yaşayan, imanı kalplerine

tam sindirememiş kişiler tüm hayatlarını insanların rı-

zası üzerine kurarlar. Tüm yaşam felsefeleri, kuralla-

rı, anlayışları Kuran ile çelişir. Kuran ve Peygamberi-

miz (sav)’in sünnetini yol gösterici olarak almadıkla-

rından, İslam ahlakının dışında birçok batıl inançlar,

ritüeller, adetler ve ibadet şekilleri türetirler. 

Hz. Şuayb’ın kavmine söylediği gibi böyle kişiler,

“Allah’ı arkalarında-unutuluvermiş (önemsiz)

bir şey edinirler.” (Hud Suresi, 92) Allah’ın hüküm-

leri yerine, her türlü batıl inanış ve kurallara, adeta

ilahi birer hüküm gibi uyarlar. Kuran’daki doğruları

görseler bile bu batıl inanışlarından bir türlü vazgeçe-

mezler. Helal ve haram anlayışları kendi çarpık man-

tık örgülerine ve düşüncelerine, içinde yaşadıkları

toplumun değer yargılarına, atalarından öğrendikleri-

ne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kuran hükümle-

ri yerine insanların kanaatlerine değer verirler. 

Bu insanların hayata bakış açıları Kuran’da “... Ger-

çekten biz, atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde

bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine uymuş

kimseleriz” (Zuhruf Suresi, 23) ayetiyle bildirilir.

İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermele-

rinin tek yolu ise, atalarının veya çevrelerinin uygula-

dıklarında değil, Kuran’da yazılıdır. Kuran, Allah’ın hiç

değişmemiş olan sözüdür. Peygamberimiz (sav)’in ha-

yatı boyunca gösterdiği güzel ahlak ise iman edenler

için en güzel örnektir.
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HZ. MUHAMMED

(SAV)’‹N TEK REHBER‹

KURAN’DI

Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed’i seçmiş ve

O’na, hükmü kıyamete kadar geçerli olan Kuran’ı vah-

yetmiştir. Hz. Muhammed (sav)’den sonra bir peygam-

ber gönderilmeyeceği de yine Kuran’da bildirilmiştir. 

Peygamber Efendimiz Kuran’a uymuş, insanlara

da Kuran okumalarını ve yalnızca Kuran’ın hükümle-

rini esas almalarını öğütlemiştir. Ayetlerde şu şekilde

bildirilir:

De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır

demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size

bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vah-

yedilenden başkasına uymam.” De ki: “Kör

olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünme-

yecek misiniz?” (Enam Suresi, 50)

Rabbinden sana vahyedilene uy.
O’ndan baflka ilah yoktur. Ve

müflriklerden yüz çevir. 

(Enam Suresi, 106)
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Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü ve-

rinceye kadar sabret. O, hükmedenlerin en

hayırlısıdır. (Yunus Suresi, 109)

Peygamber Efendimiz sahabelerine de Kuran oku-

malarını ve Kuran dışında hüküm getirmemelerini

öğütlemiştir:

Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Zira o kor-

ku bütün işlerin zinetidir. Sana Kuran okumanı,

Allah’ı zikretmeni tavsiye ederim. Zira o, senin se-

mada anılmana sebeptir. Yeryüzünde ise senin için

nurdur. (Hz. Ebu Zer r.a.) (Ramuz El-Hadis, Ahmed

Ziyaüddin, Gümüşhanevi, 1. Cilt, s. 157, 4. madde) 

İnsanlara ne oluyor ki, Allah’ın kitabında olmayan

şartları koşarlar. Cenab-ı Hakk’ın kitabında olmayan

şart, yüz de olsa batıldır. Allah’ın hükmü uyulmaya

daha layık, şartı ise daha sağlamdır. Hak, Azad ede-
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AAnnddoollssuunn,,  ssiizziinn  iiççiinn,,  AAllllaahh’’››

vvee  aahhiirreett  ggüünnüünnüü  uummaannllaarr

vvee  AAllllaahh’’››  ççookkççaa  zziikkrreeddeennlleerr

iiççiinn  AAllllaahh’’››nn  RReessûûllüü’’nnddee

ggüüzzeell  bbiirr  öörrnneekk  vvaarrdd››rr..

((AAhhzzaabb  SSuurreessii,,  2211))



nindir. (Hz. Aişe r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, sayfa

82, no. 11)

Kuran’ı taşıyan İslam’ın bayrağını taşıyan gibidir. Kim

ona ikram ederse Allah’a ikram etmiş olur. Kim de

onlara ihanet ederse, Aziz ve Celil olan Allah’ın la-

neti o kimse üzerine olsun. (Hz. Ebu Umame r.a. /

Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, s. 272, no. 10)

Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, Peygam-

berimiz (sav) müminleri bir işi yapmaktan meneder-

ken ya da onların herhangi bir şey yapmalarını ister-

ken kendisine yalnızca Kuran’ı rehber edinmiştir.

Onun her sözü Kuran kaynaklıdır. Nitekim Peygam-

berimiz (sav) için ayette, “... Ben, yalnızca bana

Rabbimden vahyolunana uyarım. Bu, Rabbiniz-

den olan basiretlerdir; iman edecek bir topluluk

için bir hidayet ve bir rahmettir.” (Araf Suresi,

Hz. Muhammed (SAV)'in Tek Rehberi Kuran'd› 73

BBeenn,,  yyaallnn››zzccaa  bbaannaa  vvaahhyyoolluu--

nnaannaa  uuyyaarr››mm..  EE¤¤eerr  RRaabbbbiimmee

iissyyaann  eeddeerrsseemm,,  ggeerrççeekktteenn

bbeenn,,  bbüüyyüükk  ggüünnüünn

aazzaabb››nnddaann  kkoorrkkaarr››mm..  

((YYuunnuuss  SSuurreessii,,  1155))  



203) şeklinde buyrulmaktadır. Örneğin kavmi, kadın-

lar konusunda Peygamberimiz (sav)’in bir hüküm ver-

mesini istemiştir. Buna karşılık ayette, “Onlara iliş-

kin fetvayı size Allah veriyor...” (Nisa Suresi, 127)

şeklinde cevap verilmektedir. Aynı şekilde kendisin-

den mirasa ilişkin bir hüküm istendiğinde, “Allah,

‘çocuksuz ve babasız olanın (kelale’nin)’ mirası-

na ilişkin hükmü açıklar... Allah, -şaşırıp sapma-

yasınız diye- açıklar. Allah, herşeyi bilendir.” (Ni-

sa Suresi, 176) ayeti haber verilmektedir. Bir başka

Kuran ayetinde ise kendisine “Bundan başka bir Ku-

ran getir veya onu değiştir.” diyenlere Hz. Muham-

med (sav)’in şöyle söylemesi bildirilir: 

Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi ola-

rak değiştirmem benim için olacak şey değil-

dir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım.

Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben,

büyük günün azabından korkarım. (Yunus Su-

resi, 15) 

Dolayısıyla Resulullah (sav)’in sünneti, Kuran’ın

hayata geçirilmiş şekli, uygulamasıdır. Allah bu neden-

le Peygamberimiz (sav)’e itaati imanın bir şartı olarak

bildirmiştir. Allah bir ayetinde peygambere itaat ede-

nin gerçekte Allah’a itaat ettiğini buyurur. (Nisa Su-

resi, 80) Peygamberimiz (sav)’in söylediklerini yerine

getiren, onun sünnetine uyan bir insan, Kuran’ın hü-

kümlerini de uyguluyor demektir. Çünkü Peygamber

Efendimizin her tavrı, her kararı ve her konuşması

Kuran iledir. Peygamberimiz (sav)bir hadis-i şerifle-

rinde de şöyle buyurmuştur:
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Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan

eden de Allah’a isyan etmiş olur. Emire itaat eden

Bana itaat etmiş, emire isyan eden de Bana isyan et-

miş demektir. (Ramuz El-Hadis, Hz. Ebu Hureyre

r.a., 2. Cilt, s.405, 5. madde)

Peygamberimiz (sav), Kuran’da da bildirildiği gibi,

yüksek ahlak sahibi, müminlerin sıkıntıya düşmesi gü-

cüne giden, onlara pek düşkün, şefkatli ve esirgeyici

olan (Tevbe Suresi, 128), insanlara iyiliği emreden ve

onları kötülüklerden men eden, onların ağır yükleri-

ni, üzerlerindeki zincirleri indiren (Araf Suresi, 157),

insanlara Allah’tan bir lütuf olan, onları sapkınlıklar-

dan arındıran, onlara Kitabı ve hikmeti öğreten kutlu

bir insandır. (Al-i İmran Suresi, 164) 

Bir kişinin Allah’ın razı olduğu gerçek bir Müslü-

man olabilmesi için Kuran’ın hükümlerine uyması,

Hz. Muhammed (sav)’in sünnetini anlayarak kabul et-

mesi ve bu hükümleri yaşamının her anında dikkatle

uygulaması gerekir. Allah, Peygamberimiz (sav)’in ya-

şamını Kuran ayetlerinde detaylı olarak açıklamıştır.

Bu nedenle de Peygamberimiz (sav)’in hayatını ince-

lemek, O’nun üstün ahlakını anlayarak örnek almak

her Müslümanın hedefi olmalıdır. Allah Kuran’da pey-

gamberlerin iman edenler için en güzel örnek olduk-

larını şöyle açıklar:

Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü

umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için

Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır.

(Ahzab Suresi, 21)
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ÖRNEK KURAN 

NESL‹ OLUfiTURMANIN

ÖNEM‹

Pek çok insan kendilerine bir başka kişiyi örnek

alır ve bu kişiye benzemek için çaba gösterirler. Hat-

ta genel kültüründen konuşmasına, giyim tarzından

tavırlarına kadar o kişiyi taklit eder, onun hayat şek-

line özenirler. Ancak bu örneklerin hemen hepsi ya

birçok yönden eksiktir ya da tamamen insanları yan-

lış yola çeken bir ahlak ve anlayışa sahiptir. İnsanlık

için ahlak ve tavırca en güzel örnek Peygamberimiz

Hz. Muhammed’dir. Peygamberimiz (sav)’in güzel ah-

lakının ve tavrının kaynağı ise Kuran’dır. Peygamberi-

miz (sav) ve çevresindeki müminler Kuran’ı kendile-

rine rehber edinmiş, Kuran ahlakı ile ahlaklanmış,

Sizden; hayra çağıran, iyiliği
emreden ve kötülükten sakındıran bir
topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler

işte bunlardır. 

(Al-i İmran Suresi, 104)



Allah’tan şiddetle korkan, O’nu derin bir sevgi ile se-

ven, vicdanlı insanlardır. 

Allah, iman edenleri “yeryüzünün halifeleri”

(Enam Suresi, 165) vasfı ile onurlandırmış, onlara

hem bu dünyada hem de ahiret hayatlarında izzet ve

şeref vermiştir. Peygamberimiz (sav)’in idaresinde

olan toplumlarda huzur, mutluluk, güven, adalet, sev-

gi, dostluk, kardeşlik, insaniyet, şefkat, merhamet,

yardımseverlik, fedakarlık gibi ahlaki özellikler en mü-

kemmel haliyle yaşanmıştır. Nitekim bu dönem tarih-

te “Asr-ı Saadet” olarak isimlendirilmiştir. Allah, ihlas

sahibi olan müminlerin dünya hayatında alacakları bu

karşılığı şu şekilde müjdelemiştir: 

Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak

kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz

Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların

karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhak-

kak veririz. (Nahl Suresi, 97)

Bu nedenle günümüzde de Kuran’la ve Peygam-

berimiz (sav)’in sünnetiyle düşünen, hükmeden, ko-

nuşan ve karar veren bir neslin yetişmesi son derece

önemlidir. Peygamberlerin ahlakını kendilerine örnek

alan, sadece Allah’ın rızasını hedefleyen bu salih Müs-

lüman topluluğun özellikleri Kuran ayetlerinde tüm

detayları ile anlatılmıştır. Bu salih müminlerin bazı

özellikleri şöyledir:

- Yalnızca Allah’a kulluk ederler (Fatiha Suresi, 4)

- Allah’a teslim olmuşlardır (Tevbe Suresi, 51)

- Allah’a karşı aciz olduklarının farkındadırlar (Cin

Suresi, 22)
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- Allah’tan korkarlar, O’nun beğenmeyeceği bir

ahlak içerisinde bulunmaktan şiddetle sakınırlar (Rad

Suresi, 21)

- Her şart ve durumda Allah’a şükredici olurlar

(Bakara Suresi, 172)

- Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar (Hicr Suresi, 85)

- Tevazu sahibidirler (Furkan Suresi, 63)

- Merhametli ve yumuşak huyludurlar (Tevbe Su-

resi, 128)

- İyiliği anlatmaya ve kötülükten sakındırmaya ça-

lışırlar (Al-i İmran Suresi, 104)

- Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde olurlar (Saf

Suresi, 4)

- Suçlulara asla arka çıkmaz, daima hakkı ve ada-

leti savunurlar (Nisa Suresi, 105, Nisa Suresi, 58)

- Kimsenin hakkını yemezler (Şuara Suresi, 184)

- Sözlerine sadıktırlar (Bakara Suresi, 177)

- Boş şeylerden daima yüz çevirir, daima fayda ge-

tirici bir yol üzerinde olurlar (Furkan Suresi, 72)

- Sabırlıdırlar, zorluklardan asla yılmazlar (Al-i İm-

ran Suresi, 146, Hud Suresi, 55)

- Güvenilir ve cesurdurlar (Yunus Suresi, 71)

- Dinlerine bağlıdırlar (Araf Suresi, 89)

- Fikirlerini zorla kabul ettirmezler, karşılıklı ko-

nuşup anlatırlar (Nahl Suresi, 125)

- Yaptıkları işlerde bir menfaat gözetmezler (Şura

Suresi, 23)

- Hakkı söylemekten çekinmezler (Maide Suresi,

54)

- Sanat ve estetikten zevk alırlar
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- Taassuba ve gericiliğe karşıdırlar 

Yukarıdaki vasıfları taşıyan bir nesil, şu anda yer-

yüzünün pek çok bölgesinde yaşanan ahlaki dejene-

rasyonun, savaşların, zalimliklerin, sefaletin, belaların,

hile ve sahtekarlıkların, zorluk ve sıkıntıların yok

olup, yerini barışın, güvenliğin, adaletin, huzurun,

hoşgörünün, kardeşliğin ve yardımseverliğin alması-

nın teminatı olacaktır. Çünkü Kuran ahlakı tüm insan-

lığa maddi ve manevi zenginlik, güzellik ve aydınlık ge-

tirir. Kuran ahlakının insanlar arasında yaygın bir şe-

kilde yaşanmasıyla yeryüzündeki tüm sorunlar çok kı-

sa bir süre içerisinde çözümlenir. 

Allah Kuran’da, “Ey iman edenler, hepiniz top-

luca “barış ve güvenliğe (Silm’e, İslam’a) girin ve

şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size

apaçık bir düşmandır” (Bakara Suresi, 208) şeklin-

de buyurarak insanları Kuran ahlakını yaşamaya çağır-

mıştır.

İçinde yaşadıkları toplumun batıl örf ve adetleri-

nin, öğrendikleri yanlış bilgilerin peşinden gitmeyip,

dinin gerçek kaynağı olan Kuran’a tabi olanlar ayette

belirtildiği gibi İslam’a girmiş olacaklardır. Aksi takdir-

de pek çok batıl inançları olan, kendi bencil tutku ve

istekleri için yaşayan, küçük hedefler peşinde koşan,

bağnaz, tutucu, samimiyetsiz, korkak, kendine güveni

olmayan, dar görüşlü, cahil, dinin özünü kavramayıp

mistik düşüncelerle inancını ayakta tutmaya çalışan,

akılsız, basiretsiz, yargı ve muhakemesi bozuk, din dı-

şı kural ve prensiplerin altında ezilmiş, ahlaksızlıkta sı-

nır tanımayan topluluklar oluşacaktır. Elbette böyle
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kişilerden oluşan bir toplumda hoşgörülü, aydın, me-

deni, huzurlu ve güvenilir bir hayatın yaşanmayacağı

açık bir gerçektir. 

Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi de şöyle söy-

lemektedir: 

“Millet-i İslamiye’nin saadeti yalnız ve yalnız İslam’ın

esasları ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur, emniyet

altüst olur. Ahlaksızlık ve pis huylar  üstün gelir. İş

yalancıların ve dalkavukların elinde kalır” demiştir.

(Hutbe-i Şamiye, s.79)

Bu nedenledir ki, gerçekten iman eden her insan,

kendisine samimi bir iman nasip ettiği, hidayete eriş-

tirdiği, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i bilip tanı-

makla şereflendirdiği için Allah’a şükretmelidir. Bu-

nun en güzel şükrünü de Kuran ile haber verilen ah-

laka tam anlamıyla uymakla ve Peygamberimiz (sav)’in

takip ettiği yolu izlemekle göstermelidir. Aksi Allah’a

karşı nankörce bir davranış olur. Böyle bir tutumun

ahiretteki karşılığı ise büyük olabilir.
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SONUÇ

İnsanların büyük bir bölümü, kendilerine soruldu-

ğunda Müslüman olduklarını söylerler. Ancak bunu

söyleyen insanların büyük bir bölümü de İslam Dini-

nin hak kitabı olan Kuran’ı bir kez dahi okumamışlar-

dır. Oysa, bu kitap boyunca da anlatıldığı gibi, Kuran,

Allah’ın bize Kendisini tanıttığı, dünya hayatının ger-

çek amacını, ahireti, güzel ahlakın nasıl olması gerek-

tiğini anlattığı vahyidir. 

Bir insanın, Allah’ın kendisinden neler istediğini

bilmeden, din hakkında edindiği kulaktan dolma bilgi-

lerle yetinerek yaşaması, akla ve vicdana uygun bir ta-

vır değildir. Allah, Kuran’ı okunması için indirdiğini İs-

ra Suresi’nde şu şekilde bildirmektedir:

Biz onu (Kuran’ı) hak olarak indirdik ve o hak

ile indi; seni de yalnızca bir müjde verici ve

uyarıp-korkutucu olarak gönderdik. Onu bir

Kuran olarak, insanlara dura dura okuman

için (bölüm bölüm) ayırdık ve onu safha safha

bir indirme ile indirdik. (İsra Suresi, 105-106)

Kuran, tüm kitapların üzerinde bir kitaptır ve için-

deki bilgiler gelmiş geçmiş tüm bilgilerin üzerindedir.

Kuran’ı samimi bir niyetle okuyan her insan ayetler-

de bildirilen mucizeleri, eşsiz hikmeti ve üstünlüğü

görerek hidayet bulacaktır. İnsanlar inansalar da inan-

masalar da, Kuran alemlere öğüttür ve Rabbimizin bir

mucizesidir. Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:



KURAN'I REHBER ED‹NMEK

De ki: “İster ona inanın, ister inanmayın: O,

daha önce kendilerine ilim verilenlere okun-

duğu zaman, çenelerinin üstüne kapanarak

secde ederler.” Ve derler ki: “Rabbimiz yü-

cedir, Rabbimizin va’di gerçekten gerçekleş-

miş bulunuyor.” Çeneleri üstüne kapanıp ağ-

lıyorlar ve (Kuran) onların huşu (saygı dolu

korku)larını arttırıyor. (İsra Suresi, 107-109)

Bir insan kaç yaşında olursa olsun, hiçbir zaman

Kuran’ı okumak, anlamak ve uygulamak için geç kal-

mış değildir. Bu nedenle insan şeytanın, “Bugüne ka-

dar yapmadın, bundan sonra yapsan ne fayda eder?”

şeklindeki yanlış yönlendirmelerine kapılmamalı ve

şeytanın benzer aldatmacalarına karşı da dikkatli ol-

malıdır. Allah, her insanı son halinden sorumlu

tutacaktır. Eğer kişi, gerçekleri görerek, Allah’a ve

Kuran’a yönelir, Allah’ın rızasını, rahmetini ve cen-

netini kazanmak için yaşamaya başlarsa, Allah geçmiş

günahları için ettiği tevbesini kabul eder. 

Öyle ise, bir gün öleceğini ve ahirette sonsuz ha-

yatına başlayacağını bilen, cennet ve cehennemin var-

lığından haberdar olan her insan, aklı ve vicdanı ile

düşünerek, yaşamını nasıl geçireceği ile ilgili kesin bir

karar vermelidir. Akla ve vicdana uygun olan insanın

hayatını Allah’ın rızasını, rahmetini ve cennetini

kazanmak için geçirmesi ve Allah’ın emrine uy-

masıdır. Allah Kuran’da şöyle buyurur:

Sana Rabbinin Kitabından vahyedileni oku.

O’nun sözlerini değiştirici yoktur ve O’nun

dışında kesin olarak bir sığınacak (makam)

bulamazsın. (Kehf Suresi, 27)
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SSeenn  yyüücceessiinn,,

bbiizzee  öö¤¤rreettttii¤¤iinnddeenn  bbaaflflkkaa

bbiizziimm  hhiiççbbiirr  bbiillggiimmiizz  yyookk..

GGeerrççeekktteenn  SSeenn,,  hheerrflfleeyyii

bbiilleenn,,  hhüükküümm  vvee  hhiikkmmeett

ssaahhiibbii  oollaannss››nn..

((BBaakkaarraa  SSuurreessii,,  3322))


