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 بسم هللا الرحمن الرحيم

اْلُمْلكُ َيْوَمِئٍذ  َوَيْومَ َتشَقَّقُ السََّماء ِباْلَغَمامِ َوُنزِ لَ اْلَمالِئكَُة َتنِزيالً،]

َعِسيرًا، َوَيْومَ َيَعضُّ الظَّاِلُم  َوَكانَ َيْوماً َعَلى اْلكَاِفِرينَ اْلَحقُّ ِللرَّْحَمنِ 

َمَع الرَّسُوِل سَبِيالً، َيا َوْيَلَتى  َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َليَْتِني اتََّخْذتُ 

ي َعنِ الذِ ْكرِ َبْعَد ِإْذ َجاءنِ  َليَْتِني َلمْ َأتَّخِْذ ُفالنًا َخِليالً، َلَقْد َأَضلَِّني

َوَكانَ الشَّيْطَانُ ِلإلنسان َخُذوالً، َوَقالَ الرَّسُولُ َيا َرب ِ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا 

َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا، َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلكُلِ  َنبِي ٍ َعُدو ًا مِ َن اْلُمْجِرِميَن 

ا َلْوال ُنزِ َل َعَلْيِه َوَكَفى ِبَربِ َك َهاِديًا َوَنِصيرًا، َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُرو

، َوال اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواحَِدًة َكَذِلَك ِلُنثَب َِت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتيالً 

 [َيْأُتوَنكَ ِبَمثٍَل ِإال جِْئَناَك ِباْلَحقِ  َوَأْحسََن َتْفِسيراً 

O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük 

indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kâfirlere zorlu bir gün 

olacaktır. O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne 

olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım!” “Yazıklar olsun bana, 

keşke falanı dost edinmeseydim!” “Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni 

ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.” Peygamber, “Ey 

Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi. Biz, işte 

böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve 

yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkâr edenler, “Kur’an ona bir defada toptan 

indirilseydi ya!” dediler. Biz, Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle 

kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler 

ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.1 

                                                
1. Furkan suresi, 25-33.   



  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل كما هو أهله وصلى هللا على رسوله واألئمة الميامين من 

 آله وسلم تسليمًا كثيرا.

Yüce Allah’a hakkıyla hamd olsun. Allah Resülü’ne ve Ehlibeytinden olan pak 

İmamlara çokça salat ve selam olsun. 

سَاِني، ] َرب ِ اشَْرْح ِلي َصْدِري، َوَيسِ ْر ِلي َأْمِري، َواْحُلْل ُعْقَدًة مِ ن لِ 

[َيْفَقُهوا َقْوِلي  

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz 

ki sözümü anlasınlar.”1 

AÇILIŞ 

İnsanlar, hikmet sahibi yüce Allah’ın ayetlerini yüceltmek ve onlarla kutsanmak için 

seminerler, konferanslar, toplantılar, radyo ve televizyon programları açılışlarında 

okumayı adet haline getirmişlerdi. Bazen Müslüman olmayanlar tarafından da 

böyle açılışların yapılması durumu, bu yüce Kitab’a düşmanlık edenlerin kalbinde 

bile, onun heybet ve prestij sahibi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bizim gibi 

değerli ilim havzası talebelerine yakışan, açılışımızı Kur’an-ı Kerimle yapmamızdır. 

Aynı zamanda bu açılışımız, Kur'an'ın ruhu, içeriği ve anlamları ile etkileşen bilinçli 

bir açılış olmalı ve sanki sadece bir ilahi ve terennüm veya efsun ve muskadan 

ibaretmiş gibi biçimsel olmamalı. 

KUR’AN’IN ŞİKAYETİ 

Kafi ve Hisal adlı kitablarda Ebu Abdullah’tan (a.s) rivayet edilen bir hadis-i şerifle 

başlamayı tercih ediyorum. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:  

                                                
1. Taha suresi, 25-28.    



يصلي فيه أهله  ثالثة يشكون إلى هللا عز وجل مسجد خراب ال  

قرأ فيهيُ  وعالم بين جه ال ومصحف معل ق قد وقع عليه الغبار ال    

“Üç şey yüce Allah azze ve celleye şikayette bulunur: halkı tarafından terk edilip 

içinde namaz kılınmayan yıkık mescit, cahil ve bilgisizler arasında kalmış bilgin ve 

okunmadığından ötürü üzerine toz duman toplanmış duvara asılı Mushaf.”1  

Alimlerin en belirgin masadık ve örnekleri, başta işlerin sahibi, fiili imam olan İmam 

Mehdi (ruhlarımız yoluna feda olsun) ve Ehlibeyt’in (a.s) kendileridir. Peygamber 

Efendimizden (s.a.a) rivayet edilen bir hadiste ise şikayette bulunan üç şey Kur’an, 

Itret (a.s) ve mescit olduğu söylenmiştir. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurur:  

يجيء يوم القيامة ثالثة يشكون: المصحف والمسجد والعترة يقول 

رب عطل وني  ويقول المسجد: يا المصحف يا رب  حر فوني ومزق وني،

رب قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثو  وضيع وني وتقول العترة يا

أولى بذلك  أناتين في الخصومة فيقول هللا عز وجل لي: للركب

 .    منك

“Kıyamet gününde üç şey gelip şikayette bulunur: Kur’an, mescit ve Itret. Kur’an 

şöyle der: ya Rabbi! Beni tahrif ettiler ve parçaladılar. Mescit de der ki: ya Rabbi! 

Beni atıl bıraktılar ve sahipsiz kıldılar. Itret ise şöyle der: ya Rabbi! Bizi öldürdüler, 

kovdular ve yerimizden ettiler. Onlarla hesaplaşmak için ben meydana çıkıyorum. 

Bunun üzerine yüce Allah azze ve celle bana şöyle buyurur: ben bu konuda senden 

daha önce gelirim.”2    

Bu hadisten bir çok şey öğreniyoruz: 

                                                
1. Kafi, Kur’an’ın üstünlüğü kitabı, Kur’an’ın mushaftan okunması babı, h. 3. Hisal, c. 1, s. 142.    
2. Vesailu’s- Şia, namaz kitabı, mescitlerin hükümleri bapları, b. 5, h. 2.   



Birincisi: Müslüman ümmetinin binasının temelleri ve Müslüman toplumun merkez 

noktasını oluşturan bileşenler, yukarıda bahsi geçen bu üç temeldir. Bundan dolayı 

da bunlara açık bir şekilde vurgu yapılmıştır. Buna göre bu hadis, ünlü Sekaleyn 

Hadisi anlamındadır. Sekaleyn Hadisinde şöyle buyrulmuştu: 

 إنتارك فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي ما  إني

تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدًا وقد نبأني اللطيف الخبير 

لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة أنهما  

“Ben size iki değerli emanet (sekaleyn) bırakıyorum. Allah’ın kitabı ve Ehlibeyt’im. 

Eğer bu her ikisine bağlanırsanız hiç bir zaman dalalete düşmezsiniz. Latif ve Habir 

olan yüce Allah, bu ikisi kıyamet günü havuzumun başında benimle buluşuncaya 

kadar birbirinden ayrılmayacaklarını bildirdi.”1 

Sekaleyn, bahsi geçen üç şikayetçiden ikisini oluşturmaktadır. Üçüncüleri ise 

mescittir. Cami, Sekaleyn’in, toplumdaki etkisini kendisiyle fiiliyata koyduğu ve 

onun kutsal ortamında, ümmet içerisindeki rollerini kullandıkları yerdir. 

İkincisi: ümmetin, bu üç şikayetçiye sunulacakları ve onlardan hesaba çekilecekleri 

bilinmelidir. Bu nedenle de Allah Resülü (s.a.a) bu şikayetleri, meydana gelmiş bir 

gerçeklik olarak anlattı. Böylece Allah Resülü (s.a.a) ümmetini bu yitirişe karşı 

uyarmakta ve karşılığında verilecek cezanın büyüklüğüne vurgu yapmaktadır. Öyle 

ki;  sanki Allah tebarek ve tealanın kendisi bu her ikisinin hakkını almak için 

hesaplaşma meydanına çıkıyor! Doğrusu o, adil bir hükmedicidir. 

Bu üçü, Müslümanların varlık merkezinin temelleri olduğuna göre, bunların yitiriliş 

ve kaybı, bu varlığın ortadan kalkması ve yok edilmesi anlamına gelir. Bu yüzden  

                                                
1. Amme ve Hasse’nin kitaplarında rivayet edilmiştir. Daha fazla bilgi için bkz: el-Muracaat, Seyid Abdülhüseyin 
Şerefüddin Musavi.   



bunların ümmetin yaşamındaki rollerini, yitirilmeleri halinde karşılaşacakları büyük 

kaybı ve Müslümanları harekete geçirme metodundaki etkilerini göstermek için her 

birini özel bir araştırma ile tek tek ele almamız gerekmektedir. 

Bu her üç şikayetçinin şikayetlerini gündeme getirme konusunda  günümüz tabiriyle 

kendimi bir savcı olarak görmeyi bir görev olarak adlediyorum.  Bu bağlamda yüce 

Allah’ın en büyük ağırlığı olan Kur'an-ı Kerim’in şikayetini dile getirmeyle işe 

başlıyorum. O, yüce Allah tarafından kullarına doğru uzatılan sapasağlam bir iptir. 

Bu şikayet, Allah Resülü’nün (s.a.a) kıyamet gününde dile getireceği şikayettir:   

[َوَقاَل الرَّسُوُل َيا َرب ِ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا]  

Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” 

dedi.1 

Daha önceki ümmetlerin yoldan çıkmalarının sebeplerini Müslümanlara aktarırken, 

onları böyle bir tehlikeye karşı uyarır ve bunun nedenini, önceki ümmetlerin yüce 

Allah’ın kendilerine indirdiklerinden yüz çevirmelerinden ötürü olduğunu ifade 

eder. Yüce Allah şöyle buyurur: 

يُموْا التَّْوَراَة ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتابِ َلسُْتْم َعَلى شَيٍْء َحتَّىَ ُتقِ ]

[َواإِلنجِيَل َوَما ُأنِزَل ِإَليْكُم مِ ن رَّبِ كُمْ   

De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) 

uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.”2 

Her kim ona tutunursa, yüce Allah'ya giden yola girmiştir, ondan yüz çeviren ise yok 

olup gidecektir. 

                                                
1. Furkan suresi, 30.  
2. Maide suresi, 68.   



Bu şikayetin kökeni, dindarlar1 dahil Müslüman toplumumuzun, hidayet bulmuş 

olanların yaşamlarının bütün ayrıntılarında liderlik ve kılavuzluk rolünü üstlenen 

Kur’an’ı, kendilerine hayat öncüsü ve önderi yapmaları gerekirken bunu 

yapmamakla beraber Kur'an tilavetinden, ona önem atfetmekten ve ayetleri ile ilgili 

derin düşüncelere girmekten yüz çevirmeleri ve ona sırtlarını dönmeleridir. Böylece 

onu unutmaya başlamışlar ve mübarek Ramazan ayı dışında hatırlamamaktalar. Biz 

de, bu mübarek ayda Kur’an’a çok fazla önem verilmesi konusunda gerekli 

tavsiyelerde bulunmaktayız, zira Kur’an ile Ramazan ayı arasında güçlü bir bağ 

bulunmaktadır. Bu durum hadiste şöyle dile getirilmiştir:  

هر رمضانوربيع القرآن ش لكل شيء ربيعاً  إن  

“Doğrusu her şeyin bir baharı vardır ve Kur’an’ın baharı da Ramazan aydır.”2 

Tabi ki; bu durum Kur’an’ın, diğer aylarda ihmal edilmesi veya daha az teveccüh 

görmesi anlamında değil ve olmamalıdır. 

KUR’AN’DAN UZAKLAŞMA, MÜSLÜMANLARIN 

GERİLEMESİNİN NEDENİ  

Doğrusu bahsi geçen şikayetleri haber veren hadisin seçilmesi, rastlantısal olmadığı 

gibi, entelektüel bir lüks olsun diye de değildir. Daha ziyade Müslümanların 

gerçekliklerini analiz eden ve koşullarının kötüleşmesine sebebiyet veren durumu 

doğru bir öngörü ve yerinde bir bakışla analiz eden bir düşüncenin eseridir. Zira 

                                                
1.  Değerli İlim Havzasının üst derslerine kabul edilmeleri için başvuru yapmak isteyen ve onları böyle bir yola sevk 
eden belirli derecede farkındalık ve imanı temsil etmeleri gereken talebelerin, Kur’an ile olan irtibatlarını öğrenmek 
amacıyla rastgele yaptığım bir dizi araştırma neticesinde, onlardan bazılarının hayatlarında bir kez bile Kur’an’ı 
hatmetmedikleri, bazılarının – minbere çıkıp vaaz verdikleri halde – hayatı boyunca sadece iki kez hatmettiklerini, 
genelinin ise dini münasebet ve zamanlar vesilesiyle sadece çeşitli bazı sureleri okuduklarını öğrendim. Bu durum 
Kur’an’ın tilavet edilmesi ile ilgiliydi. Kur’an’ın anlaşılması, anlamının kavranılması, kavram ve çıkarımları hakkında 
düşünülmesine gelince ise, burada cehalet katlanmaktadır. 
2. Ma’aniyu’l-Ahbar, Şeyh Saduk, s. 228.   



Müslümanlar, ölüm fermanlarını altın bir tabakta kendi düşmanları olan iblis, 

kötülüğü emreden nefs-i emmare ve bütün gayretini Müslümanlar ile onların izzet, 

şeref ve haysiyetlerinin nişanesi olan Kur’an-ı Kerim arasında bir uçurum meydana 

getirmeye sarf ederek iblis ve nefs-i emmarenin maşası hükmündeki emperyalist 

güçlere1 hediye etmekteler. Böylece Müslümanlar Kur’an karşı yabancılaşmıştır.  

İşte bundan ötürü bu hadisi seçmem kalbime hutur etti. 

Evet, ümmetin gerileyerek düşüşe geçmesi ve bu düşüşün neden olduğu zayıflık ve 

bölünmelerin temel sebebi, yüce Allah tebareke ve tealanın sapasağlam ipi olan 

Kur’an’dan yüz çevirmelerinden ötürüdür. Halbuki yüce Allah, ona sımsıkı 

tutunmalarını emretmişti. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:   

 َواْعَتِصُموْا ِبَحبِْل اّلل ِ َجِميعًا َوالَ َتَفرَُّقواْ 

Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.2 

Allah Resülü (s.a.a) de bu sağlam ipin ne olduğunu beyan ederek şöyle buyurmuştu: 

ني مخلف فيكم الثقلين: الثقل األكبر القرآن والثقل األصغر إو

عترتي أهل بيتي هما حبل هللا ممدود بينكم وبين هللا عز وجل ما 

يديكم . . .أتمسكتم به لم تضلوا، سبب منه بيد هللا وسبب ب إن  

“Ben size iki değerli emanet (sekaleyn) bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha 

büyük olup bereket ve etkisi gökten yere kadar uzanan büyük ağırlık Allah’ın kitabı, 

diğeri ise küçük ağırlık olan Itret’im Ehlibeyt’imdir. Her ikisi, sizinle Allah azze ve celle 

arasında var olan Allah’ın sapasağlam ipidirler. Eğer ona tutunursanız asla 

                                                
1. Emperyalizm; siyasi, askeri, bilimsel ve ekonomik güçlere dayanarak insanı, büyük insan sistemlerinden - yani 
halklara, hükümetlere ve ülkelere - baskı yaparak, onları aşağılayıcı ve keyfi bir şekilde kontrol etmek için ayrımcı ve 
ayrıcı bir bakış açısına dayanan güçler grubuna denilir. Böylece işlerine müdahale eder ve servetini genişletir, 
hükümetleriyle güç ve iktidar mantığıyla muamelede bulunur, insanları ezer ve kültürlerine, göreneklerine ve 
geleneklerine hakaret ederek aşağılar.  
2. Ali İmran, 103.  



sapkınlığa düşmezsiniz. Bunun bir ucu Allah’ın elinde, diğer ucu ise sizin 

ellerinizdedir… ”1 

Pak Itrat’tan (a.s) Yüz Çeviren, Kur’an’a Temessük Etmemiştir 

Fakat ümmet tertemiz Ehlibet’i (a.s), yüce Allah’ın, kendilerine vermiş olduğu 

makamdan uzaklaştırmalarıyla birlikte Allah’ın Kitabı’nı terk edip uzaklaştırlar. Zira 

Allah’ın Kitabı ile tertemiz Ehlibeyt (a.s) arasında ikilik veya ayrılık mümkün değildir. 

Ama ümmet yüce Allah’ın şu buyruğuna muhalefet ederek böyle bir işe kalkıştı: 

[َوَربُّكَ َيْخُلُق َما َيشَاء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلخِيََرةُ ]  

Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur.2 

Bu fitne – Kur’an ve onun natıkını birbirinden ayırma çabası – çok eski bir durumdur. 

Müminlerin Emiri’nin (a.s) tahkime ve Kur’an’ın hakem olarak tayin edilmesine 

mecbur bırakılması gibi, kendisinin de mubtela olduğu bir durumdur. O sırada 

Müminlerin Emiri (a.s) şöyle buyurmuştu:   

نطق بلسان وال ي هو خط مستور بين الدفتين ال إنماهذا القرآن 

 بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال

Doğrusu bu Kur’an, iki kapak arasında yazılmış olan satırlardan ibaret olup dile gelip 

konuşamaz. Bilakis kendisine bir tercuman gereklidir. Onu konuşturanlar 

insanlardır.3 

 Dolayısıyla Kur’an ve Itrat (a.s) birbirlerinden ayrılamayan bir bütündür. Biri 

olmadan diğerine sarılmak mümkün değildir, çünkü Ehlibeyt, (a.s) yüce Allah’a 

varmanın yegane kapısıdır ve Allah, evlere kapılarından girmemizi emretmiştir. 

                                                
1. Biharu’l-Envar, c. 92, s. 102.  
2. Kasas, 68.  
3. Nehcu’l-Belaga, h. 125.  



Bizim dışımızdakilerin Kur'an'a bizden daha fazla önem verdikleri iddiası, kesinlikle 

yanlıştır. Evet, harflerinin çıkışlarına, müzik derecesinde seslerini güzelleştirerek 

güzel tonlamalarla okumalarına ve bazıları şerii hükümlere aykırı olarak kendileri 

tarafından konulan tecvit kurallarına uyma konularında Kur’an’a önem veriyorlar. 

Fakat bu tür önemsemelerin tümü kabuksal ve yüzeysel önemsemelerdir. Önemli 

olan içeriği ve muhtevayı anlamak ve onunla amel etmektir, çünkü söz ve lafızlar 

birer kabuktur, anlam ise o kabuğun çekirdeği ve özdür. Konuşan kişi kelimenin 

bizatihi lafzını murat etmez, daha ziyade onu anlam için bir kap ve alıcıya iletmek 

için bir vesile olarak alır. Evet, konuşanın asıl ve hakiki muradı, anlamdır. 

Anlamlarını kaybederek Kur’an lafızları ve harfleri konusunda ağız kalabalığı 

yapanların kötünlenmesi ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir. Meşhur bir hadiste 

şöyle gelmiştir:  

 كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه

Kur’an tarafından lanetlenen ne kadar da çok Kur’an okuyucusu bulunmaktadır!1 

Doğrusu Kur’an, bu tür kişilere hasımlık eder, zira onun içeriğiyle amel 

etmekmekteler. Ebu Cafer’den (a.s) rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurur:  

                                                
1. Mustedreku’l-Vesail, Kitabu’s Salat, Ebvab-u Kiraati’l-Kur’an, b. 7, h. 7.  



ر به داء القرآن ثالثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستقر  

الملوك واستطال به على الناس فذاك من أهل النار، ورجل قرأ 

فحفظ حروفه وضيع حدوده فذاك من أهل النار، ورجل قرأ  القرآن

مأ ظسهر به ليله وأأالقرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه ف

ولئك يدفع أبه نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فرشه فب

ينصرهم  أي-األعداءولئك يديل هللا من أهللا العزيز الجبار البالء، وب

ل هللا الغيث من السماء فوهللا هؤالء قراء ولئك ينزأوب -األعداءعلى 

 عز من الكبريت األحمرأالقرآن 

Kur’an okuyucuları üç kısma ayrılır: Birinci grup; Kur’an okuma karşılığında 

dünya malını elde eden, yaptığı kıraatla yöneticileri sağan ve insanlara karşı 

üstünlük taslayanlar, bunlar ateş ehlidir. İkinci grup; Kur’an okuyup harflerini ve 

lafızlarını koruduğu halde Kur’an’ın hududunu gözetmeyenler, bunlar da ateş 

ehlidir. Üçüncü grup ise; Kur’an okuyan, Kur’an’dan aldığı ilacı, kalbindeki 

hastalığa süren, gecesini Kur’an’la seherleyen, gündüzünü ona susayarak geçiren, 

mescitlerde onu yaşatan ve geceleyin onu tilavet etmek için yatağından 

kalkanlar. İşte Aziz ve Cebbar olan  Allah bunlar sayesinde belalarını defeder, 

bunlar sayesinde düşmana karşı yardımda bulunur ve bunların yüzüsuyu 

hürmetine göklerden yağmur yağdırır. Allah’a yemin olsun ki; bu tür Kur’an 

okuyucuları, kırmızı kibritten daha az bulunur!1 

İmam Hasan’dan (a.s) gelen rivayette ise şöyle nakletmiştir:  

منه  وأبعدهمالناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه  أحقوإن 

 من لم يعمل به وإن كان يقرأه

Ezberlememiş bile olsa Kur’an’a en layık olan kimse, onunla amel eden kişidir. 

Kur’an karii olsa bile Kur’an’a en uzak olan kişi, onunla amel etmeyen kimsedir.2 

                                                
1. Hisal, 142.  
2. Irşadu’l-Kulup, 79.  



Bundan da anlaşıldığı üzere, Kur’an ve Ehlibeyti (a.s) ayırma, böylece Kur’an’ın içerik 

ve muhtevasını boşaltma ve sadece sözlerine dikkat çekmeye yönelik planın çok 

eski olduğu anlaşılmaktadır. Zaten Masumlar (a.s) çok önceden konuyla alakalı 

gerekli uyarılarda bulunmuştu. Yüce Allah’ın şu buyruğunu:  
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 1(.Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur) َما ك

okudukları ve Allah tebareke ve tealanın kendileri için seçtiğinden yüz çevirip 

başkalarını önceledikleri halde Kur’an’a önem verdiklerini nasıl iddia edebilirler?! 

Halbuki yüce Allah bu işin tümünü bir kefeye, İslam risaletinin tümünü de diğer bir 

kefeye koymuştur:  

َيا َأيَُّها الرَّسُوُل َبلِ ْغ َما ُأنِزَل ِإَليَْك ِمن رَّبِ َك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما ]

 [َيْعِصُمكَ ِمَن النَّاسِ  وهللاُ َبلَّْغَت ِرسَاَلَتُه 

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun 

verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan 

korur.2 

Yüce Allah şöyle buyuruyor:  

 [َعَليِْه َأْجرًا ِإال اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبىُقل ال َأسَْأُلكُْم ]

De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan 

sevgiden başka bir ücret istemiyorum.”3 

Bu ayeti en gür sesleriyle okudukları halde Peygamber’in Ehlibeytine (a.s) düşman 

olanları öncü olarak belirleyenler ve her koşul ve şartlarda onlara tabi olanlar, 

Kur’an’a tabi olduklarını nasıl söyleyebilirler?! Eğer Allah’ın Kitabı’ndan azıcık da 

                                                
1. Kasas, 68.  
2. Maide, 67.   
3. Şura, 23.   



anlamış olsalardı, yukarıdaki ayeti, yüce Allah’ın şu buyruğuyla bir araya 

getireceklerdi:  

ُقْل َما َأسَْأُلكُْم َعَليِْه ِمْن َأْجٍر ِإال َمن شَاء َأن َيتَّخَِذ ِإَلى َرب ِهِ ] 

 [سَبِيالً 

De ki: “Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu 

tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.”1 

Böylece yüce Allah’ın, uyulması gerek yol olarak belirlediği yolun, Ehlibeyt (a.s) 

olduğu hakikatini anlayacaklardı: 

َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمسَْتِقيمًا َفاتَّبُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعوْا السُُّبَل َفَتَفرَّقَ ِبكُمْ ]

 [َعن سَبِيِلِه َذِلكُْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَّكُْم َتتَُّقونَ 

İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o 

yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah 

sakınasınız diye emretti.2 

İmam Bakır (a.s) da yukarıdaki ayeti bu şekilde tefsir ederek şöyle buyurmuştur:  

 هذه السبل فقد كفر أبىنحن السبيل فمن 

O yol, biziz. Bu yoldan yüz çeviren, küfre girmiştir.3 

“Bize Allah’ın Kitabı yeter (حسبنا كتاب هللا)” sözü ve her şey için Kur’an’dan kanıt 

isteyip günümüze değin tekrarlanan nakarata ve bu nakaratı terennüm edenlere, 

kendisiyle batıl murad edilen hak söz olduğunu söylemiyorum, bilakis kendisiyle 

batılın murad edildiği batıl bir sözdür diyorum. Bu sözün sahipleri bununla İslam’ın 

temelini yok edip kökten bozmak istiyorlar, zira Kur’an’la iktifa etmek– iddia 

                                                
1. Furkan, 57.   
2. En’am, 153.   
3. Biharu’l-Envar, c. 24, s. 13. Bab-ı, أنهم عليهم السالم السبيل والرصاط وهم وشيعتهم (onlar (Allah’ın salamı üzerlerine olsun) 
yol ve tariktirler. Onlar ve şiası). 



ettikleri üzere – demek, Allah Resülü’nden (s.a.a) istiğna etmek demektir. Bu da, 

şeriatın bütün tafsilatına dair cehaletin ta dibinde olmak anlamındadır. Çünkü Allah 

Resülü (s.a.a) ve onun Al’inden olan Masum İmamlar (a.s), Kur’an’dan sorumlu olup 

onun ahkamını beyan edenlerdir. 

Şimdi günümüzde var olan tüm bu bilimler elinizin altında olduğu halde onları, 

sırlarına vakıf olan ve kodlarını deşifre eden uzmanlardan almadan doktor veya 

mühendis olabilir misiniz? Peki, ]ٍء ْ ي
َ لِّ ش 
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içinde tüm zamanlar için beşerin bütün iyiliğini bulunduran Kur’an hakkında nasıl 

bir gerekçe sunabilirsiniz?! ]
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veriyorsunuz!).3 Allah Resülü (s.a.a) şu buyruğuyla bu tehlikeye işaret etmişti:  

ريكته يأتيه األمر من أمري مما أين أحدكم متكئًا على فال أل 

ندري ما وجدنا في كتاب هللا  أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ال

 .اتبعناه

“Sizden biri kanepesine yaslanarak emrettiğim veya yasakladığım bir şey kendisine 

geldiğinde şöyle demeye alışmasın: Bilmiyoruz, Allah’ın Kitabından böyle bir şey 

görmedik ki kendisine uyalım.”4 

 Ancak yüce Allah’ın düşmanları ve şeytan'ın takipçileri, Kur’an'ın bu ümmeti 

sapmalardan ve yoldan çıkmalardan muhafaza eden bir kale ve Ehlibeyt’in (a.s) de  

onun koruyucuları olduğunu biliyorlardı. Bundan dolayı da onları ümmetten 

uzaklaştırmak için plan yaptılar. Böylece ümmet çobansız ve kale korumasız kaldı, 

                                                
1. Nahl, 89.   
2. En’am, 38.   
3. Saffat, 154.   
4. Al-Mizan Fi Tefsiri’l- Kur’an, c. 3, Ali İmran suresinin 28-32 ayetleriyle ilgili rivayetler konusu. Bu rivayet, Amme’nin 
ravilerinden olan Ahmed, Ebu Davut, Tirmizi, İbni Mace, İbni Hubban ve diğerleri tarafından nakledilmiştir.   



düşmanların ve ümmete kin besleyenlerin elinde kolay bir av haline geldi. Bu 

yüzden de en basit şüpheyle sarsıldığını ve ilk fitnede düştüğünü ve ilk testle 

çöktüğünü görüyorsun. “Bu, Kur'an ilimlerinde ve kendisine dayatılan düşünme ve 

düşünmeye sevk eden yolda ortaya çıkan en büyük çentiktir. Bu durumu belirten 

tanıklardan biri, Onlardan (a.s) aktarılan hadislerin azlığıdır. Halifeler döneminde 

hadis ilimlerinin sahip olduğu makam ve haiz oldukları önemi, insanların bu ilimleri 

elde etmek için göstermiş oldukları aşırı ilgi ve hırsı göz önünde 

bulundurduğumuzda ve daha sonra Ali (a.s), Hasan ve Hüseyin’den (a.s) konuyla 

alakalı rivayetleri saydığımızda özellikle de Kur’an tefsiriyle ilgili onlardan 

aktarılanlara baktığımızda hayretler içinde kalıyoruz: Sahabeler, Ali’den (a.s) 

değerlendirmeye alınabilecek sayıda hadis rivayet etmemişlerdir. Tabiinlere gelince 

Kur’an’ın tümüyle alakalı olarak Ali’den  (a.s) rivayet ettikleri hadislerin sayısı – eğer 

sayılırsa – yüz hadise bile varmaz. Hasan’dan (a.s) rivayet ettiklerinin sayısı da on 

taneyi bulmaz. Hüseyin’den ise değerlendirmeye alınacak tek bir hadis 

aktarmamışlardır. Halbuki bazıları (Suyuti, el-İtkan kitabında zikretmiş) sadece 

cumhur yoluyla tefsirle ilgili rivayet edilen hadislerin sayısının yedi bin olduğunu 

söylemişlerdir. Aynı durum fıkıhla ilgili rivayetler için de geçerlidir.”1   

İşte Ehlibeytin (a.s), yüce Allah'ın kendilerine irade ettiği rollerini yerine 

getirmekten alıkonmaları sonucunda Kur’an'ın karşı karşıya kaldığı kaybı: 

1) Sadece onların (a.s) anlayacakları Kitap’tan anlaşılamayan birçok gerçek 

bilimin yok olması 

2) Kur’an-ı Kerim’in, birey ve toplumun reform ve ıslahındaki rolünü yerine 

getirmekten geri durması, çünkü Kur’an ve Ehlibeyt (a.s), birbirlerinden 

                                                
1. El-Mizan Fi Tefsiri’l- Kur’an, c. 5, Ali İmran suresinin 15-19 ayetleriyle ilgili tarihsel konu bölümünde.    



ayrılamayan bir bütündür ve Kur’an, ancak Ehlibeyt’in (a.s) eliyle ümmetin 

yaşamında aktif olabilir. 

3) Kur’an’ın, oyun peşinde olanlar, heva ve heves peşinde koşanlar ve kişisel 

garazı bulunanların belki de düşmanlık edenlerin elinde bir av haline gelmesi. Hatta 

Hariciler dahi herkes kendi yorumu için Kur’an’dan gerekçeler sunmaktadır. 

Hariciler tahkim/hakem olayından sonra İbni Abbas ile aralarında meydana gelen 

konuşmada iddialarını Kur’an’dan getirdikleri kanıtlarla gerekçelendiriyorlardı. Ama 

İmam Ali (a.s) İbni Abbas’ı Kur’an’dan kanıt getirerek meseleleri 

gerekçelendirmesine engel olarak ona Kur’an’ın )حّمال ذو وجوه) çift yönlü1 olduğunu 

ifade etti.  Böylece Kur’an’ın hakiki anlamları, onlara karşı uyardığı yorumlara 

kurban gitti: 

اْبِتَغاء  َفَأمَّا الَِّذيَن في ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفيَتَّبُِعوَن َما َتشَاَبَه  ِمْنُه ]

 [اْلِفْتَنِة  َواْبِتَغاء  َتْأِويِلهِ 

Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını 

yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. 

Ama bunun yanıtını Kur’an hemen sonrasında vermektedir: 

 [َتْأِويَلُه ِإالَّ اّلل ُ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ َوَما َيْعَلُم ] 

Oysa onun gerçek manasını ancak Allah ve İlimde derinleşmiş olanlar...2 

İlimde derinleşmiş olanların en bariz örnekleri Ehlibeyt’in (a.s) kendisidir. 

4) Ümmetin dağılışı, kayboluşu ve parçalanması. Çünkü Allah Resulü'nün (s.a.a) 

yüce Allah’ın şu ayetine: [ َْواْعَتِصُموْا ِبَحبِْل اّللِ  َجِميعًا َواَل َتَفرَُّقوا]  (Hep 

birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.) yapmış 

                                                
1. Biharu’l-Envar, c. 2, s. 245.   
2. Ali İmran, 7.   



olduğu yorumda ümmetin korunağı ve birleştirici ekseninin Kur'an ve Ehlibeyt (a.s) 

olduğunu söyleyerek şöyle buyurmuştur: “ الكتاب والعترة إنهم  Onlar 

Kur’an ve Ehlibeyttir. Ve  Hz. Zehra (s.a) Allah Resülü’nün (s.a.a) mescidinde vermiş 

olduğu hutbesinde söz konusu bu korunmayı şöyle tabir etmiştir: “ وجعل

 ,ve bizim imametimizi ümmetin düzeni kılmıştır.1 Yani إمامتنا نظاما للملة

işler onlarla organize olup yerleşik bir hal alır. Dolayısıyla Ehlibeyt’ten (a.s) 

uzaklaşmalarının bir sonucu olarak kendilerine tasallut olan ve ekin ve nesli yok 

etmek için bizzat Kur’an’ın avantajlarını kullanan heva ve heves kullarının elleriyle 

imha edilmeleri oldu. Sultanların vaizleri ve onların gölgesinden nemalanarak 

yapmış oldukları kötü fiiliyatlarına fetvalar bulanların konuyla ilgili çabaları da az 

değildir. Yüce Allah’ın şu buyruğuna mukabil: 

 [َوَأِطيُعوْا الرَّسُوَل َوُأْوِلي األَْمِر ِمنكُمْ  هللاَ َأِطيُعوْا ]

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-

emre (idarecilere) de.2 

Evet, maalesef bahsi geçen kafir ve fasıkları, Müslümanların işlerinin başına 

getirdiler. 

KUR’AN’I KORUMA TAVSİYESİ 

Kur'an'a bizden daha fazla bağlı olduklarını iddia edenlerin iddialarına aldanmayın3 

ve Kur’an’ı koruyun, çünkü o korunmaya ve kendisiyle amel edilmeye layıktır. 

Müminlerin Emiri’nin (a.s) şehadetinden hemen önce tavsiye ettiği gibi olalım:   

                                                
1. Keşfu’l-Gumme, c. 2, s. 110.   
2. Nisa, 59.   
3. Bu iddiayla halkın birçok saf bireyini aldatmak için bu noktayı sürekli vurgulamakta ve Kur'an'da kanıtı olmadıkça 
hiçbir şeye inanmamalarını böylece Sünnet'ten çıkarımı hesaptan çıkarmalarını tavsiye etmekteler. 



 هللا هللا بالقرآن ال يسبقكم إلى العمل به غيركم

“Allah, Allah! Kur’an’a sahip çıkın! Ve onunla amel etmede kimse sizi geçmesin.”1 

Allah Resülü (s.a.a) Müminlerin Emiri’ne (a.s) kırk hadisle amel edilmesi konusunda 

yapmış olduğu tavsiyesinde şöyle buyurmuştur: 

 ن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بما فيهأو

“Kur’an tilavetinin çokça okunması ve içeriğiyle amel edilmesi gerekir.”2 

Kur'an, Allah Tebareke ve Tealayı Tanımanın Yolu 

Her kim yüce Allah’ı arzular ve ona erişmek isterse, zira dinin başı o yüceler yücesini 

tanımaktır, o zaman kesinlikle Kur'an'a tutunması gerekir. İmam Sadık’tan (a.s) 

şöyle rivayet edilmiştir: “Doğrusu Allah, yarattıklarına kendi kelamında tezahür edip 

gözükür, ama onlar onu görmezler.”3 Dolayısıyla her kim nefsini ıslah ederek onu 

kendisinde var olan manevi hastalıklardan arındırmak ve temizlemek isterse, 

Kur'an'a bağlanmalıdır. Her kim toplumunu reformize edip düzeltmek ve işini barış, 

mutluluk ve güvence altına almak isterse, Kur'an'a sımsıkı sarılmalıdır. Zira, her 

hidayetin kılavuzu, her iyilik ve doğruluğun mürşid-i kamili, Kur’an-ı Azimu’ş-Şandır.  

Herhangi bir cihaz devre dışı kalıp bozulduğunda, onarması için üretici firmaya 

gideriz, zira bir şeyin üreticisi onu en iyi bilendir. Hastalandığımızda – Allah 

muhafaza -  bizi doğru bir biçimde tedavi etmesi için uzman bir doktora başvururuz. 

Ama şaşırtıcı olan, bırakın diğer insanlardan, insanın bizzat kendisinden gizlenmiş, 

sırlarla dolu gizemli ruhunu iyileştirmek istendiğinde veya insanlığa mutluluğunu ve 

refahını garanti eden bir sistem kurmak istendiğinde, tedavi için bu beşerin 
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yaratıcısına, halikine, şekil vericisine ve insanın özünden haberdan olan Allah’a değil 

de eksik, aciz ve kusurlu beşerlere yalvarılarak onların nezdinde aranır! 

Doğrusu Allah Resulü'nün (Allah ona ve Al’ine salat eylesin)  büyük deneyimi, bu 

gerçeği - Kur'an'ın bireyi ve toplumu yeniden şekillendirmedeki etkinliği – apaçık bir 

biçimde tasdik etmektedir. Zira, İslamiyet öncesi toplum ile İslamiyet sonrası 

toplum arasında basit bir karşılaştırma yapıldığında, içinde ahlaksızlık yaygınlaşan, 

birbirlerine karşı kötülük ve münkeratla övünen vahşi, cahil ve bağnaz bir 

toplumdan kısa bir sürede içerisinde medeni, güzel huylu, düzenli ve o zamana 

değin yüce Allah’tan uzaklaşmış beşeriyetin görmediği ve göremeyeceği bir 

topluma dönüşmesi gibi ortaya çıkan büyük dönüşümün hepsi, işte bu kutsal 

Kitab’ın ve onun büyük taşıyıcısının bereketleriyle gerçekleşen eşi ve benzeri 

olmayan büyük bir dönüşümdür.   

Kur’anı Hayatımıza Döndürme İhtiyacımız 

Bu nedenle bizler, Kur'ân'ın Müslümanların yaşamındaki etkinliğini geri 

kazanmasına ve varlığı ölülere tutulan yaslarla, yapılan muskalarla ve açılış 

törenleriyle sınırlanarak itilmiş olduğu tecritten çıkarmaya muhtacız. 

Söylenen bazı sözlerde; “Bu ümmetin ilk başlangıcı hangi şeyle ıslah olup huzur 

bulmuş ise sonu da onunla ıslah olup huzur bulacaktır.” diye ifade edilmiştir. 

Doğrusu ilk başından itibaren ümmet, Kur’an’la salah ve huzur bulmuştur. Bu 

nedenle eğer ümmet tekrardan iyileşmek, refah ve olgunluğuna geri dönmek 

istiyorsa Kur'an'a geri dönmelidir. Mikdad, Allah Resülü’nün (Allah ona ve Al’ine 

salat eylesin) bir hadisinde şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Fitneler, karanlık 

gecenin zifiri karanlıkları gibi üzerinize çöktüklerinde, Kur'an’a sımsıkı sarılınız, 

çünkü Kur’an, hem şefaatçi hem şefaat olunan, hem araya giren (hasım) hem tasdik 



edilendir. Her kim onu kendisine öncü kılarsa, onu cennete götürecek, her kim onu 

geriye iterse onu cehenneme sevk edecektir. O, yolların en doğrusuna ileten bir 

kılavuzdur.”1 Müminlerin Emiri (Selam üzerine olsun) bazı hutbelerinde şöyle 

buyurmuştur: “Bilin ki şu Kur'ân, öğüdünde aldatmayan, yol göstermede insanı 

azdırmayan, söyleyişte yalan söylemeyen bir öğütçüdür. Kur'ân'la oturup kalkan, 

doğrulukta, fazla bir şeye ulaşmayan, körlükte noksana erişmeden oturup kalkar. 

Bilin ki; hiç kimseye Kur'ân'dan sonra bir ihtiyaç, bir yoksulluk gelip çatmaz; hiç 

kimseye ona uyduktan sonra bir zenginlik ulaşmaz. Dertlerinize O'ndan şifâ dileyin; 

güçlüklerinize O'ndan yardım isteyin; çünkü O en büyük derde bile devâdır ki o da 

küfürdür, nifâktır, azgınlıktır, sapıklıktır. Allah'tan Kur'ân'la dileğinizi dileyin; 

O'nunla Allah'a yönelin; O'nu vesile ederek halktan bir şey istemeyin; çünkü kullar, 

Allah'a, O'na benzer, O'nun değerine denk değerli başka bir şeyle yönelemezler. Bilin 

ki O şefaatçidir, şefaati kabûl edilir; öylesine bir söz söyleyendir ki sözü tasdik olunur; 

Kur'ân kıyâmet gününde kime şefâat ederse şefâati kabûl olur ve Kur'ân, kıyâmet 

gününde kimin aleyhinde söz söylerse sözü makbûl sayılır. Çünkü kıyâmet günü bir 

nidâ eden nidâ eder de der ki: Bilin, Kur'ân'dan başka bir şey eken, ektiğini biçerken 

belâlara uğrar. Artık siz de O'nu ekin, O'na uyun; Rabbinize O'nu delil edin; 

nefislerinize O'nu öğütçü yapın; kendi reyleriniz O'na uymazsa reylerinizi 

töhmetleyin; dilekleriniz O'na aykırıysa dileklerinize hıyânette bulunun.2  
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Peygamber ve Ehlibeyti'nin (Allah hepsine salat 

eylesin) Kur’an'a Verdikleri Değer 

Ehlbeyt’in (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) Kur’an’a verdikleri değer maksimum 

derecedeydi. Öyle ki; İmam Seccad (Allah’ın selamı üzerine olsun) şöyle 

buyurmuştur: “Kur'an benimle olduğu sürece Doğu veya Batı'nın herhangi bir 

yerinde ölmem, beni kaygılandırıp tedirginliğe duçar etmeyecektir.”1 

Allah Resülü (s.a.a), Kur’an okumakla emrolunmuştu: 

 [َوَرتِ ِل اْلُقْرآَن َتْرِتيالً ]

Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.2  

Allah tebareke ve teala, gece nafilesine devam ederek Kur’an’ı taşımaya 

hazırlanmasını emrederek şöyle buyurdu: 

 َوطْئاً ِإنَّا سَُنْلِقي َعَليَْك َقْواًل َثِقيالً، ِإنَّ َناِشَئَة اللَّيِْل ِهَي َأشَدُّ ]

 [َوَأْقَوُم ِقيالً 

Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.  Şüphesiz gece 

ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise 

daha düzgün ve açıktır.3 

Resul-i Ekrem (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) sadece Kur’an’ı okumakla kalmaz, 

aksine Abdullah b. Mes’ud'dan kendisine Kur’an'ı okumasını isterdi. Abdullah 

ondan özür dileyerek şöyle deyince: “O sana indiği halde onu benden mi dinlemek 

istiyorsun ey Allah’ın Resulü?! Resul-i Ekrem (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) şöyle 

buyurdu: “Evet, senden duymak isterim.” Bunun üzerine Abdullah, Kur’an okumaya 
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başlar ve Allah Resulü’nün (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) gözlerinde yaşlar 

akıverir. Böylece gözleri, kulakları, kalbi ve lisanı dahil bütün duyularının Kur’an’ın 

feyzinden yararlanmalarını arzuluyor, zira her bir organın marifet elde etmede takip 

ettiği yolun farklı olduğunu biliyor. Bu şekilde – O, yaratılanların en ekmelidir – 

bütün o sebeplerin, nezdinde bir araya gelmelerini diliyor. ‘Bir duyusunu – beş 

duyusundan birini - kaybeden, bir kısım bilgiyi kaybetmiştir.’ diye bir söz vardır. İşte 

bu nedenle bütün organlarıyla Kur’an’ın maarifinden istifade etmek istiyor. Zaten 

bundan dolayı da Kur’an’ın yüksek sesle okunmasının müstahap olduğu konusunda 

rivayetler nakledilmiştir.  Bu, Kur'an'ı dinlemenin ve Kuran'a bakmanın fazilet ve 

sevabı veya namazda ezberden okunanlarla ilgili aktarılan rivayetlerden farklıdır. Bu 

konuyu ilerde aktaracağımız hadis-i şeriflerde ele alacağız inşaallah. 

Allah Resülü (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) Kur’an ile etkileşime geçerdi. Resul-i 

Ekrem (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) bir gün Etrafındaki Müslümanlara Rahman 

suresini okuyordu ve Müslümanlar da onu sessizce dinliyorlardı. Bunun üzerine 

şöyle buyurdu: “Onu cinlere okudum, doğrusu onlar sizden daha iyi dinleyicilerdi.” 

Dediler ki: “Nasıl yani ey Allah’ın Resulü?!” Bunun üzerine Allah Resulü (Allah ona 

ve Al’ine salat eylesin) şöyle buyurdu: “Ben  ]َِفبَِأيِ  آالء َربِ كَُما ُتكَذِ َبان[ O 

hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?1 Okuduğumda onlar şöyle 

derlerdi: ‘ey Rabbimiz, senin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz.’ Aynı şekilde Yüce 

Allah’ın şu sözlerini her okuduğunda;  ََأَليَْس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأن ُيْحيِي[

 Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?2 şöyle اْلَمْوَتى[ 

buyururdu: “Elbette ki yeter! Sen tüm eksikliklerden münezzehsin Allah’ım!” Zira O 

(Allah ona ve Al’ine salat eylesin), bu ayetleri satırlar aracılığıyla Yüce Allah'tan direk 
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olarak dinlerdi. İlerde zikredeceğimiz üzere İmam Kazım'ın (Selam üzerine olsun) bir 

insana hitap edercesine Kur’an okuduğu rivayet edilmiştir. Allah Resulü (Allah ona 

ve Al’ine salat eylesin) temiz kalpli ve pak gönüllü bir gence Zumer suresini 

okuyordu. Surenin  ]َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمرًا[ İnkâr edenler 

grup grup cehenneme sevk edilirler.1 Ve   َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَلى[

َمرًا[اْلَجنَّةِ زُ   Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk 

edilirler.2 Ayetlerini okuyunca genç, birden bir çığlık attı ve oracıkta can verdi. Allah 

Resulü’ne (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) İnsan suresi inince ayetleri okumaya 

başladı. O esnada yanında siyah derili bir adam vardı. Cennetle ilgili vasıfları anlatan 

ayetlere gelince adam öyle bir feryad attı ki oracıkta ruhunu teslim etti. Bunun 

üzerine Allah Resulü (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) şöyle buyurdu: “Arkadaşınız, 

cennete olan şevkinden dolayı can verdi.”  İşte bu insanlar aşağıdaki ayet-i şerifenin 

nitelendirdiği kişilerdir:  

الَِّذينَ آَتيَْناُهمُ اْلِكَتابَ َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتالََوِتهِ ُأْوَلِئكَ ُيْؤِمُنونَ ِبهِ َومن ]

 [َخاِسُرونَ َيكُْفْر ِبِه َفُأْوَلِئكَ ُهُم الْ 

Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona 

inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta 

kendileridir.3 

Kur’an’a Önem Vermeyi Gerektiren Nedenler 

Şimdiye değin aktardıklamızdan anlaşıldığı gibi Kur’an-ı Kerim’e önem vermenin 

birden fazla nedeni vardır. Şimdi ise ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde 

duyduklarınıza ek olarak yeni bazı nedenleri hulasa bir şekilde sunmaya çalışacağım: 
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1- Bazı hadis-i şeriflerde de bahsedildiği gibi, beşerin zihinsel, sosyal, ruhsal ve 

hatta fiziksel hastalıklarını iyileştirmede yüksek başarı ve yetkin bir ilaçtır. 

2- Bu dünyada ve ahirette mükemmellik arayışı ve sonsuz mutluluğun peşinde 

koşanların – doğrusu bunlar tüm amaçların nihai amacı ve hedeflerin asıl hedefidir 

– kendisinden, onun hidayeti ile yol bulmaktan ve gösterdiği hedefe doğru 

ilerlemekten istiğna edememesi. Evet, insanın Kur'ân’dan istifade etmesi arttıkça, 

yetkinliği ve üstünlüğü de artar.  

3- Kur’an’a önem verme, Allah Resulü’ne (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) ve 

onun mukerrem Ehlibeyti’ne (Allah onlara selam eylesin) iktida etme ve onları 

örnek alma demektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

َمن َكاَن َيْرُجو اّللََّ ] َواْليَْوَم َلَقْد َكاَن َلكُمْ ِفي َرسُولِ اّللَِّ ُأسَْوٌة َحسََنٌة لِ 

 [اآلخَِر َوَذَكَر اّللََّ َكِثيراً 

Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 

uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.1 

4-  Şüphesiz Kur'an, mutlak sevgilinin mesajıdır. İnsan, sevgilisinin mesajını 

tekrar tekrar okumaktan, bol bol ona bakmaktan ve onun anlamı hakkında derin 

derin düşünüp yorumlamaktan sıkılmaz. Muhabbet ve sevginin bütün sebeplerini 

kendisinde topladığı için Yüce Allah tebareke ve teala hakiki mahbup ve sevgilidir,  

zira; muhabbet ve sevgi, ya sevgilinin mükemmelliği ve güzelliğindendir ki; bütün 

kemal sıfatlar ve Esma-i Hüsna, yüce Allah tebareke ve tealada toplanmıştır, veya 

kendisinden fazilet ve güzelliğin sudur edip feveran etmesindedir ki;  yüce Allah 

isyankar kulları da dahil bütün kullarının, karşılıksız ve dahi hak edip etmediklerine 

bakmazsızın yegane nimet vericisi, fazilet bahşedicisi ve minnet edicisidir. Çünkü O:  
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 Hâlbuki Allah’ın nimetini saymaya ]َوِإن َتُعدُّوْا ِنْعَمَة اّللِ  اَل ُتْحُصوَها[

kalksanız onu sayamazsınız.1  Evet, bu minvalde İmam Sadık’tan (Allah’ın selamı 

üzerine olsun) şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: 

ينظر في  أنالقرآن عهد هللا إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم  

 عهده وان يقرأ منه كل يوم خمسين آية

“Kur’an, yüce Allah’ın, kulları ile arasındaki bir ahittir. Müslüman kimsenin, verdiği 

bu ahde değer vermesi ve her gün Kur’an’dan elli ayet okuması gerekir.”2   

5- Daha sonra hadis-i şerifelerde de değineceğimiz üzere Kur’an’ı okuyanlara ve 

ayetleri hakkında düşünenlere verilen sınırsız büyük sevap ve muazzam ecir. 

6-   Kur'an, her zaman ve her yere uyumlu olan diri ve ebedi bir kitap olduğu 

için, çözüme kavuşturduğu durumlar ve karşılaştığı problemler dahi belirli bir 

zamana özgü değildir. Bu nedenle sürekli yenilenen problemlere ve ortaya çıkan 

yeni durumlara kalıcı çözümler bulmak için Kur’an’dan istifade edilmektedir. İlkel 

ve modern cehalet arasındaki karşılaştırma düşüncesi gibi ilerideki birçok konu 

bağlamında bu duruma işaret edeceğiz inşaallah. Haris-i Avar’dan nakledilen şu 

rivayet bu bağlamdadır. Der ki: 
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أناس يخوضون في أحاديث فدخلت على علي دخلت المسجد فإذا 

في المسجد؟ فقال:  األحاديثيخوضون في  فقلت: أال ترى أن أناساً 

قد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إني قد سمعت رسول هللا صلى هللا 

له وسلم يقول: ستكون فتن، قلت: وما المخرج منها؟ آعليه و

كتاب هللا فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم  قال: كتاب هللا،

ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار 

قصمه هللا، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله هللا، فهو حبل هللا المتين، 

 ...وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم

“Mescide girdim ve insanların kendi aralarında konuşmaya daldıklarını gördüm. 

Bunun üzerine Hz. Ali’nin (a.s) yanına vardım ve dedim ki: Bazı insanların mescitte 

konuşmaya daldıklarını görmez misin? Dedi ki: ‘Öyle mi yapıyorlar?’ Dedim ki: evet. 

Dedi ki: ‘Doğrusu ben Allah Resulü’nün (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) şöyle 

buyurduğunu duydum: İleride fitneler meydana çıkacak. Dedim ki: onlardan 

kurtulmanın yolu nedir? Buyurdu ki: Allah’ın kitabı. Çünkü sizden öncekilerin başına 

gelen haberler, sizden sonrakilerin yaşayacakları ile ilgili gerçek mesajlar ve 

aranızda cereyan eden bütün meselelerin hükümleri Allah’ın kitabında mevcuttur. 

Doğrusu Kur’an, hakkı batıldan ayırandır, oyun ve eğlence değildir. Öyle ki; Yüce 

Allah, Kur’an’ı, büyüklük taslayarak terk edeni perişan eder ve Kur’an dışında başka 

şeylerde hidayet arayanları da dalalete duçar eder. Kur’an, Yüce Allah’ın 

sapasağlam ipi, hikmetli bir zikir (hatırlatıcı) ve dosdoğru yol olan sirate’l-

mustakimdir...’ .”1  

7- Bilgi, ilim, maarif, bilim ve onlarda biriken sırları öğrenme. Hıbru'l-Umme 

(ümmetin bilgesi) ve Tercumanu'l-Kur’an (Kur'an'ın tercümanı)  Abdullah b. 

Abbas’ın: “Benim ilmim ve Allah Resulü’nün (Allah ona ve Al’ine salat eylesin) bütün 
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Sahabelerinin ilmi, Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) ilmi yanında, denizden bir 

katre bile değildir. Ben de, tıpkı Ali’ye (Allah’ın selamı üzerine olsun) kendi ilmi 

hakkında; ‘acaba vahiyle ilgili sizin yanınızda bir bilgi var mı?’ diye sorulunca; ‘  ل 

في يعطي هللا عبدًا فهمًا  أن إالوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة 

 Tohumu yaran ve havayı temizleyen Allah’a yemin olsun ki hayır, ancak) كتابه

Yüce Allah’ın bir kuluna kendi kitabından bir kavrama vermesi hariç!)’ diyen Ali gibi 

derim.”1 şeklinde nitelendirdiği Müminlerin Emiri (Allah’ın selamı üzerine olsun) de 

bunu açıkça ifade etmektedir.  

Bu kitapta gerçek inançlar, güzel ahlak, bilge yasalar, retorik nükteler ve her 

ihtiyaca lebbeyk deyip karşılayan güzel açıklamalar bulunmaktadır. Kur’an, yaratılış 

sırlarını, insan bedeninde, evrende ve doğada bulunan ilginçlikleri  ve kaşiflerin 

akıllarının ulaşamadığı harikaları içerir. Bu, Kur’an'ın hatalara ve eksikliklere sahip 

olduğu ve söz konusu hata ve ekesiklerin kendisine yansıtılabileceği bir fizik, kimya, 

astronomi veya tıp kitabı olduğu anlamına gelmez, aksine Kur’an-ı Kerim amacına 

ulaşmak için tüm araçları kullanan bir rehberlik ve reform kitabı olduğunu gösterir. 

Evet, tüm bu bilimler bu amaca ulaşmaya hizmet eder ve onları amaçlarına 

ulaştıracak miktarı Kur’an’dan alırlar. 

8- Yukarıda zikrettiğimiz ve üç şeyin şikayette bulunduğunu ifade eden hadis-i 

şerifte ifade edildiği üzere terk edildiğinde Kur'an'ın şikayet ettikleri kişilerin 

listesinde olmama. Bilinmesi gerekir ki; Kur’an’ın yapacağı şikayet, yüce Allah 

tebareke ve teala tarafından red edilmez. Evet, Kur’an, hadis-i şerfte “Hem araya 

giren (hasım) hem tasdik edilendir...” yani; O, doğrulanan ve kendisine hak verilen 

bir hasımdır. Kuşkusuz Kur’an’ın Allah Resulü’nün (s.a.a) dilinden zikrederek 
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1. El-Mizan’da, bazı kaynaklardan nakledilerek aktarılmıştır. Bkz: c. 3, Ali İmran suresinin 7-9. ayetleri tefsiri.  



Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.  gerçekte bu 

hakikati desteklemektedir.  

9- Kur’an’ın şefaatiyle kurtuluşa erme. Zira, yukarıda zikrettiğimiz hadiste 

“şefaatçi ve şefaat edilen” olarak nitelendirilmişti. Hadis, Kur’an şefaatinin 

niteliğiyle ilgili olarak şöyle der:  

 -القرآن  ئأي حاجزًا وساترًا عن قار -وكان القرآن حجيزًا عنه 

أجر عمله غير  أصابرب إن كل عامل  يوم القيامة، يقول: يا

زيز الجبار عاملي فبل غ به أكرم عطائك، قال: فيكسوه هللا الع

حلتين من حلل الجنة ويوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقال له: 

فيه؟ فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما  أرضيناكهل 

هو أفضل من هذين قال: فُيعطى األمن بيمينه والخلد بيساره ثم 

اقرأ آية فاصعد درجة ثم يقال له هل  يدخل الجنة فيقال له:

 فيقول: نعم ؟وأرضيناكبلغنا به 

“Kur’an kıyamet gününde onun – yani Kur’an okuyucusunu koruyan ve setreden - 

bir  muhafızı olur ve şöyle der: ‘Ya Rabbi! Doğrusu her amel edici, yapmış olduğu 

amelinin karşılığını alır, ama benimle amel eden hariç, sen ona, ihsanda 

bulunacağın en değerli ücreti ver.’ Bunun üzerine yüce Allah ona cennet 

elbiselerinden iki elbise giydirir ve başına şeref tacı takar. Sonra Kur’an’a şöyle denir: 

‘Bu konuda seni razı ettik mi?’ Kur’an der ki: ‘Ya Rabbi! Doğrusu onunla ilgili olarak 

bu ikisinden daha faziletli bir şey umuyordum.’ Bu yanıta karşılık olarak sağ tarafına 

güven, sol tarafına ise ebedilik verilerek cennete konur ve kendisine şöyle denir: ‘Bir 

ayet oku ve bir derece yüksel!’ Daha sonra Kur’an’a denilir ki: ‘acaba bu yaptığımızla 

senin rızanı kazanabildik mi?’ ve Kur’an şöyle yanıt verir: ‘Evet.’”1 

                                                
1. Kafi, c. 2, s. 604.   



Evet, bu faydaların dışında daha birçok yararları bulunmaktadır. Söz konusu 

yararlarından bazılarının ise sadece Müslümanlara has olmadığı görülmektedir. Bu 

yüzden de aydınların, akademisyenlerin ve liderlerin Müslüman olmasalar bile bu 

Kur'an'ı anlamaya istekli oldukları müşahede edilmektedir. 

Buraya kadar, uyaranlardan bahsettiğim şey, kişinin gönderilen bu cömert 

kitabı kucaklaması, etine ve kanına karışacak şekilde heyecanlandırması, harekete 

geçirmesi ve tetiklemesi için yeterlidir.  Ve ben burada, ister ahlaki olsun ister şerii 

olsun boynunda bir hakkımın olduğuna inanan herkesin Kur'an'ı, yılda en az iki kez 

hatmetmesi gerektiğini söylemeyi bir görev olarak telakki ediyorum.1 Doğrusu 

sadece Ramazan ayında bu miktarın yarısının veya daha fazlasının okunabileceğini 

düşünürsek, bunun çok az bir miktar olduğu görülecektir. 

Şimdiye değin bahsettiğiklerim, ilim ve marifetin değişik konularında Kırk Hadis 

kitaplarını yazan selef-i salihinin bir geleneği olarak bize gelen kırk hadisi aşan bir 

hadis mecmuasının toplamından özetlediğim motivasyonlardan ibaretti. Allah 

Resulü’nün (s.a.a) zikrettiği aşağıdaki hadis-i şerifte geçen kimselerden olmamız 

umuduyla: 

ثًا في أمر دينه يريد به وجه من حفظ عني من أمتي أربعين حدي

 بعثه هللا يوم القيامة فقيها عالماً  اآلخرةهللا عز وجل والدار 

“Yüce Allah, ümmetimden dini ile ilgili olarak sadece Allah rızası ve ahiret yurdunu 

gözeterek benim kırk hadisimi ezberleyen kimseyi, fakih ve alim olarak 

diriltecektir.”2  

                                                
1. Söz konusu bu gereklilik birçokları nezdinde kendisiyle amel edilen güçlü bir motivasyon olmuştur. Allah, 
muhsinlere verdiği mükafatın en hayırlısı ile onları mükafatlandırsın.   
2. Hisal, c. 2, s. 542. Babu’l-Erbaun.   



KUR’AN KENDİSİNİ NİTELEMEKTE 

Ama bundan da daha önemli olan şey, kendisini tanımamız için bizzat Kur'an-ı 

Kerim'in, kendisini nitelendirdiği bazı ayetleri aktarmak istiyorum. Çünkü O, bunu 

en iyi bilen ve bunu dile getirenlerin en iyisidir. Bu ayetler arasında bu kitabın büyük 

değerini, etkilerinin ve bereketlerinin büyüklüğünü ifade eden ayetler 

bulunmaktadır: 

ْلُمتَِّقينَ ] (1 لنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِ   [َهَذا َبيَاٌن لِ 

Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir 

hidayet ve bir öğüttür.1 

 [ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَليْكَ اْلِكَتاَب ِباْلَحقِ  ِلَتْحكُمَ َبيَْن النَّاسِ ] (2

(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar 

arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin.2 

َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاءُكم ُبْرَهاٌن مِ ن رَّبِ كُْم َوَأنَزْلَنا ِإَليْكُْم ] (3

ُنوراً مُّبِيًنا، َفَأمَّا الَِّذينَ آَمُنواْ ِباّلل ِ َواْعَتَصُمواْ ِبهِ َفسَُيْدخُِلُهمْ 

 [ِفي َرْحَمٍة مِ ْنُه َوَفْضٍل َوَيْهِديِهْم ِإَليِْه ِصَراطًا مُّسَْتِقيماً 

Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık 

bir nur (Kur’an) indirdik. Allah’a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), 

kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir 

yola iletecektir.3 

                                                
1. Ali İmran, 138.  
2. Nisa, 105.   
3. Nisa, 174-175.  



َقْد َجاءُكم مِ َن اّللِ  ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّبِيٌن، َيْهِدي ِبِه اّللُ  َمنِ اتَّبََع ] (4

ِرْضَواَنُه سُُبَل السَّالَِم َوُيْخِرُجُهم مِ نِ الظُُّلَماتِ ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنهِ 

 [َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّسَْتِقيمٍ 

Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip 

durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte 

size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir. Allah, onunla rızası 

peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa 

çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.1 

َوَلْو َأنَُّهْم َأَقاُموْا التَّْوَراَة َواإِلنجِيَل َوَما ُأنِزَل ِإَليِهم مِ ن ] (5

 [رَّبِ ِهْم ألَكُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن َتْحتِ َأْرُجِلِهم

Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni (Kur’an’ı) 

gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (bol bol rızık) 

yiyeceklerdi.2 

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َلسُْتْم َعَلى شَيٍْء َحتََّى ُتِقيُموْا التَّْوَراَة ] (6

 [جِيَل َوَما ُأنِزَل ِإَليْكُم مِ ن رَّبِ كُمْ َواإِلن

De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) 

uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.”3 

 [مَّا َفرَّطَْنا ِفي الِكَتابِ ِمن شَيْء] (7

Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.4 

                                                
1. Maide, 15-16.   
2. Maide, 66.  
3. Maide, 68.   
4. En’am, 38.   



 [َوَهَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمبَاَركٌ ] (8

İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilâhî kitapları) tasdik 

eden...1 

 [اْلُقْرآُن َفاسَْتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ  ئَ َوِإَذا ُقرِ ] (9

Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet 

edilsin.2 

َما ] (10 َيا َأيَُّها النَّاسُ َقْد َجاءْتكُم مَّْوِعظٌَة مِ ن رَّبِ كُمْ َوِشَفاء لِ 

ْلُمْؤِمِنينَ   [ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِ 

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol 

gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.3 

ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يِْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُيبَشِ ُر اْلُمْؤِمِنيَن ] (11

 [َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكبِيًرا الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاتِ 

Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için 

büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap 

hazırladığımızı müjdeler.4 

اّللَُّ َنزََّل َأْحسََن اْلَحِديِث ِكَتاًبا مَُّتشَاِبًها مَّثَاِنَي َتْقشَِعرُّ ] (12

ِذيَن َيْخشَْوَن َربَُّهمْ ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهمْ َوُقُلوُبُهمْ ِإَلى ِمْنُه ُجُلوُد الَّ 

ِذْكرِ اّللَِّ َذِلكَ ُهَدى اّللَِّ َيْهِدي ِبهِ َمْن َيشَاء َوَمن ُيْضِلْل اّللَُّ َفَما َلُه 

 [ِمْن َهادٍ 

Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, 

öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden 

korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de 

                                                
1. En’am, 92.   
2. A’raf, 204.   
3. Yunus, 57.   
4. İsra, 9-10.   



(vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’an Allah’ın 

hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık 

onun için hiçbir yol gösterici yoktur.1 

َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز، ال َيْأِتيِه اْلبَاِطُل ِمن َبيْنِ َيَدْيِه َوال ] (13

 [ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِ ْن َحِكيٍم َحِميدٍ 

Kur’an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. 

Şüphesiz o, çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından 

batıl gelemez. O, hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye lâyık olan Allah tarafından 

indirilmiştir.2 

 [َتاَب ِباْلَحقِ  َواْلِميَزانَ َزَل اْلكِ اّللَُّ الَِّذي َأن] (14

Allah, hak olarak Kitab’ı ve mizanı indirendir.3 

 [َوِإنَُّه ِفي ُأمِ  اْلِكَتابِ َلَدْيَنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ ] (15

Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, 

hikmetlerle doludur.4 

َمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقي ِْض َلُه شَيْطَاًنا َفُهَو َلُه وَ ] (16

 [َقِرينٌ 

Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. 

Artık o, onun ayrılmaz dostudur.5 

                                                
1. Zümer, 23.   
2. Fussilet, 41-42.   
3. Şura, 17.   
4. Zuhruf, 4.   
5. Zuhruf, 36.  



اٍط مُّسَْتِقيٍم، َفاسَْتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوحَِي ِإَليَْك ِإنََّك َعَلى ِصرَ ] (17

 [َوِإنَُّه َلِذْكٌر لَّكَ َوِلَقْوِمكَ َوسَْوَف ُتسَْأُلونَ 

Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. 

Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba 

çekileceksiniz.1 

َقْوِم ُيوِقُنونَ َهَذا ] (18  [َبَصاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِ 

Bu Kur’an, insanlar için kalp gözleri (konumundaki bir nur), kesin olarak inanan 

bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir.2 

 [َأْقَفاُلَهاَأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوبٍ ] (19

Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?3 

 [ق َواْلُقْرآنِ اْلَمجِيدِ ] (20

Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki…4 

 [َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِ ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَِّكرٍ ] (21

Andolsun, biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp 

öğüt alan?5 

ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريٌم، ِفي ِكَتاٍب مَّكُْنونٍ، ال َيَمسُُّه ِإال ] (22

 [اْلُمطَهَُّرونَ 

O, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak tertemiz 

olanlar dokunabilir.6 

                                                
1. Zuhruf, 43-44.   
2. Casiye, 20.   
3. Muhammed, 24.  
4. Kaf, 1.   
5. Kamer, 40.   
6. Vakıa, 77-79.   



َيْأنِ ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخشََع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اّللَِّ َوَما َأَلْم ] (23

َنَزلَ ِمنَ اْلَحق ِ َوال َيكُوُنوا َكالَِّذينَ ُأوُتوا اْلِكَتابَ ِمن َقبْلُ َفطَاَل 

 [َعَليِْهُم األََمُد َفَقسَْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثيٌر مِ ْنُهْم َفاِسُقونَ 

İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile 

ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, 

üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. 

Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.1 

َرَأْيَتهُ َخاِشعاً مَُّتَصدِ عًا َلوْ َأنَزْلنَ ] (24 ا َهَذا اْلُقْرآنَ َعَلى َجبَلٍ لَّ

 [مِ ْن َخشْيَِة اّللَِّ َوِتْلكَ األَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاسِ َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرونَ 

Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan 

başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara 

düşünsünler diye veriyoruz.2 

 [َثِقيالً  َوَرتِ ِل اْلُقْرآَن َتْرِتيالً، ِإنَّا سَُنْلِقي َعَليْكَ َقْوالً ] (25

Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana 

(sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.3 

 [َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَّجِيٌد، ِفي َلْوحٍ مَّْحُفوظٍ ] (26

Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır. O, korunmuş bir 

levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.4 

 [ِإنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل، َوَما ُهَو ِباْلَهْزلِ ] (27

Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür. O, boş bir söz değildir.5 
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اْلَحْمُد ّللَِِّ الَِّذي َأنَزَل َعَلى َعبِْدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه ] (28

ُدْنُه َوُيبَشِ َر اْلُمْؤِمِنينَ  ُينِذَر َبْأسًا شَِديدًا ِمن لَّ  [ِعَوَجا، َقي ِمًا لِ 

Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a 

mahsustur. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) 

uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları 

güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek...1 

كُلِ  شَيٍْء َوُهدًى َوَرْحَمًة ] (29 َوَنزَّْلَنا َعَليَْك اْلِكَتاَب ِتبْيَانًا لِ 

 [َوُبشَْرى ِلْلُمسِْلِمينَ 

Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir 

rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.2 

َوَمْن َأْعَرضَ َعن ِذْكِري فإن َلُه َمِعيشًَة َضنكًا َوَنْحشُُرُه َيْومَ ] (30

 [اْلِقيَاَمِة َأْعَمى

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir 

geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”3 

Bunlar, Kur'an'ın kendileriyle nitelendiği güzel özelliklerden ve iyi etkilerden 

bazılarını temsil etmektedir. Evet, O, Mübarek, Aziz, Kerim ve Mecid bir kitaptır. O, 

bir açıklama, bir kılavuz, bir öğüt, bir rahmet, bir şifa, bir hatırla(t)ma ve bir ışıktır. 

O, insanlar arasında hüküm vermek, müminleri yüce Allah’ın rahmet ve lütfuna gark 

etmek ve onları dosdoğru olan yola hidayet etmek için hak ile inmiştir. O, yüce, 

hikmet sahibi, insanların kalp gözünü açan delil, ağır bir söz, hak ile batılı ayırd eden 

bir söz olup boş bir söz değildir. İşte bundan ötürü O, - yani, bu terimlerin 

kendilerine birer kap kılındığı hakikatler ki; bu hakikatleri ve derin anlamları 
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zihinlere yakınlaştırmak için istifade edilen örnekler gibidir - ancak günahlardan, 

isyan etmekten, kötülüklerden arınmış, kalp aynaları bütün kirlerden temizlenmiş, 

Levh-i Mahfuz sayfasını berrak ve pürüzsüz bir şekilde tam olarak yansıtabilen 

tertemiz olanların dokunabildiği ve O’nun gerçek hakikatlerini tam anlamlarıyla 

kavrayabildiği korunmuş bir kitapta ve muhafaza edilmiş bir levhada (Levh-i 

Mahfuz’da)dır. Diğerleri ise sadece kendilerine verilen mükemmellik ölçüsü dışında 

bu hakikatleri taşımaya layık değillerdir. 

 [َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفسَاَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها]

O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı.1 

İnsanlara O’nun üzerinde düşünmeleri, okumaları, O’na bağlı kalmaları ve O’na 

kulak vermeleri emredildi.  Doğrusu eğer O, yüce Allah’ın indinden olmasaydı, 

O’nda çok fazla çelişki ve ihtilaflar bulacaklardı. Öyleyse eğer O’nu gereğince 

uygulasalar ve O’na sımsıkı tutunsalar, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından 

(bol bol rızık) yiyecek, kalpleri korku ve haşyet ile dolup yumuşayacak ve ilahi 

feyizleri hak edeceklerdir. Ama eğer O’ndan yüz çevirirlerse, dar ve çetin bir hayata 

mübtela olacak, şeytanın dostları haline gelinceye kadar şeytan onları kandırıp 

saptıracak, kalpleri katılaşacak; taş gibi, hatta daha katı olacak. Çünkü taş vardır ki, 

içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki, 

Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Ama Kur’an’dan ve yüce Allah’ın zikrinden 

uzak olan bu kalpler, içinde hiçbir şeyin akmadığı ve ilim ırmağından tek bir damla  

marifetin olmadığı kapkatı kalplerdir: 
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 [ا ِللنَّاسِ َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرونَ َوِتْلكَ األَْمثَاُل َنْضِرُبهَ ]

İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.1 

KUR’AN’IN BAZI NİTELİKLERİNİN BEYANI 

Fakat Kur'an'ın özellikleri hakkında yapılan bu genel açıklama yeterli değildir, bu 

yüzden sosyal ya da ahlaki çıkarımları olan bu niteliklerin bazılarının daha ayrıntılı 

bir açıklamasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diğerlerini ise yukarıda 

zikretmiş olduğum ayetlerle ilgili yapılan uzun tefsirlere havale ediyorum. Ben bu 

özellikleri sadece Kur'an'ı tanımak için değil, bilakis Ehlibeyti (a.s) tanıkmak için de 

zikrediyorum. Çünkü Ehlibeyt (a.s), Kur’an’ın diğer eşitleridir ve bu ikisi 

birbirlerinden ayrılamaz iki parçadır. Dolayısıyla eğer Kur’an hakkı dile getiriyorsa, 

Ehlibeyt (a.s) de hak ile birliktedir ve hak da onlarla birliktedir, eğer Kur’an’a batıl 

yaklaşamıyorsa, Ehlibeyt (a.s) de masumdurlar, eğer Kur’an dosdoğru ve bir gözetici 

ise, Ehlibeyt’in (a.s) de insanlar üzerinde hükümranlıkları ve yönetim yetkisi 

bulunmaktadır, zira onlar (a.s), insanların imamları, liderleri ve canlarından da öte 

öncüleridir.   

Mübarek 

Yani, bereketi çok olan ve kutlu. Doğrusu bu durum birçok açıdan böyledir. Çıkış 

kaynağı açısından mübarek ve bereketlidir. Çünkü O, nimet bahşeden, kullarına 

minnet eden, sınırsız ve sayısız biçimde nimet feyzinde bulunan yüce Allah tebareke 

ve teala tarafından indirilmiştir. İndiği yer ve konum açısından mübarek ve 

bereketlidir. Çünkü indiği yer, alemlere rahmet olarak gönderilen, çok şefkatli ve 

merhametli olan Allah'ın Resulü'nün (s.a.a) kalb-i mübarekleridir. Etkileri açısından 

da kutsanmış ve mübarektir, çünkü dünya ve ahiretteki hidayeti, iyiliği ve mutluluğu 
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içerdiği gibi, insanın hayat sistemi, gücü ve varlığının korunmasını da kapsar, barış, 

huzur ve esenlik getirir.  Büyüklük ve hacmi açısından kutsanmış ve mübarektir, 

çünkü tek bir kitap olduğu halde bütün ilim ve marifet erbablarının temel kaynağı 

olup bitmek tükenmek bilmeyen bir yardımcıdır. Bu yüzden de metodolog, 

hukukçu, dilbilimci, edebiyatçı, düşünür, politikacı, sosyolog, ekonomist, doktor, 

yasa koyucu ve hükümdarlar O’ndan alır ve onun ayetleri ile çıkarımlar yapar. Tüm 

bunlarla birlikte yine de ölümsüz ve kalıcı bir kaynak olmaya devam eder. İşte yüce 

Allah’tan indiğinin de kanıtı budur, zira tüm bunları, pek çok kitabın kapsayıp 

içeremediği ve içeremeyeceği gerçeklerdir. Aynı şekilde eliyle hidayete erenlerin, 

bereketiyle kalpleri ve akılları aydınlığa varanların sayısı açısından da kutsanmış ve 

mübarektir. 

Aziz 

Yani, O’na ulaşmak zordur, zira gizli/mahfuz bir kitaptadır ve O’nun korunan yüce 

hakikatleri, Levh-i Mahfuz’da korunur. Göz önünde olup okunan bu sözler ise, 

sadece var olan o aşkın anlamların, madde ve materyalle ünsiyet bulmuş, o 

hakikatlere ulaşabilecek kadar yükselemeyen beşer zihnine yakınlaştırmak için 

ortaya konan örneklerden ibarettir. Evet, O’na ancak yüce Allah’ın kendilerinden 

her türlü kötülüğü uzaklaştırdığı ve tam bir temizlikle pak kıldığı tertemiz olanlar 

ulaşabilir, varabilir ve farkına varabilirler. İşte bunlar Muhammed’in Ehlibeyti’ 

(a.s)dir. Müminlerinin Emiri’nin (a.s) şöyle buyurduğunu duymuşsundur:  ال إننا 

 Bu kitaptan (Kur’an) anlaşılanın“ نملك علمًا أكثر من فهم لهذا الكتاب

dışında herhangi bir ilme sahip değiliz.” O azizdir demek, ona eşdeğer olacabilecek 

bir şey yoktur demektir ve doğrusu da budur. Çünkü O, ayette ifade edilen (O’nun 



benzeri hiçbir şey yoktur)un kelamıdır.1 O azizdir yani ona kötülük ulaşamaz ve 

bulaşamaz. Yani Ayet-i Şerifede beyan edildiği üzere: [ َِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِ ْكر

[َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُونَ   Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun 

koruyucusu da elbette biziz.2 O azizdir yani, kahir, galip ve üstündür, çünkü O yüce 

Allah’ın kelimesidir. Allah’ın kelimesi en üstündür, o yükselir ve hiçbir şey ona üstün 

gelemez. Konum itibariyle sürekli olarak kullar ve onların yaşamları üzerinde güçlü 

bir egemenliğe ve hakimiyete sahiptir. O azizdir yani, matlup ve istenilendir. Zira 

denir ki; her varlık, malül/sonuçtur ve her yitirilen de matluptur. Dolayısıyla bu 

Kitap, yüce Allah tebareke ve tealaya ulaşmayı dileyen herkesin matlubu ve 

mahbubudur. 

Mecid  

Ragıp, Müfredat adlı kitabında şöyle der: “Mecd kelimesinin anlamı; ikram etmede 

ve büyüklükte geniş bir yere sahip olmak demektir. Kökü itibariyle Arapların şu 

sözüne dayanır:  َبل(اإل تْ جدَ )م . Zira onlar; Deve, çimeni bol olan geniş bir 

meraya girince böyle derler.” Kur’an, dünyevi ve uhrevi birçok güzellik ve iyiliğe 

sahip olduğu için Mecid sıfatıyla nitelenmiştir. Bundan dolayı da yüce Allah’ın şu 

buyruğunda Kerim sıfatıyla nitenlenmiştir: [ ٌِإنَّهُ َلُقْرآنٌ َكِريم]  O, elbette değerli 

bir Kur’an’dır.3 

Evet, feyzinin ve cömertliğinin bolluğundan ötürü böyle nitelenir. “Mübarek” 

sıfatını beyan ederken sahip olduğu geniş etkilerine değinmiştik.  
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Kayyım (Güvenilir Vekil) 

Temsil, kefalet, vasilik, sorumluluk vb. anlamına gelen Kaymumet sözcüğünden 

türemiştir. Bu kitap, tıpkı aile ya da toplumdan sorumlu olan kişinin yaptığı gibi, 

yüce Allah’ın kullarını yönlendirmek, onlara rehberlik etmek, onların yararına olan 

şeyleri göstermek ve onları dünya ve ahirette mutlu kılacak tüm esbabı hazırlamak 

için çabalayan değerli bir kitaptır. Kur'an, yöntemi ve müfredatı ister inanç ister 

mevzuat düzeyinde olsun, diğer tüm yöntem ve müfredatlardan daha üstün, daha 

öncelikli ve hepsinin öncüsü olup diğer bütün yöntemler ona tabi olmak, ona boyun 

eğmek ve onun hükümranlığına girmek zorundadır. Evet, Kur’an, hayattaki en üstün 

kayyımdır. Tabi eğer insanlık, iyiliğini ve mutluluğunu istiyorsa, Kur'an'ın 

yönteminden uzaklaşmayacak ve çoğu zaman tutku ve çıkarların mantığına tabi 

olan beşerin kıt aklının değerlendirmeleri sonucunda ortaya konulan yöntem ve 

yönetimlere ittiba etmeyecektir. Aşağıdaki ayet söz konusu kaymumete değinerek 

onu, içinde herhangi bir yanılgı, eğrilik, eksiklik, kusur ve çelişkiyi barındırmayan bir 

kayyımlık olarak nitelemektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: [ َُوَلمْ َيْجَعل لَّه

 ve onda hiçbir eğrilik yapmayan…1 İnsanlar üzerinde kayyım olabilmenin… ِعَوَجا[

koşullarından biri, başkalarını tekmil edip tamamlamak isteyen birinin öncelikle 

kendisi kamil ve eksiksiz olması gerekir, çünkü denildiği üzere ‘bir şeyden yoksun 

olan onu başkasına veremez.’ Dolayısıyla da insanlar üzerinde kaymumet sahibi 

olabilmek için, kendisinde hiçbir eksiklik, çelişki ve kusur olmayan birinin yönetime 

gelmesi bir zorunluluktur. İşte bu durum ise ancak ve ancak Kur’an-ı Kerim ve onun 

diğer eşiti ve küçük ağırlık olan Peygamber’in Ehlibeyti (a.s) ile mümkündür. Bu her 

ikisi dışında kalan hiçbir şey veya kimse, topluma öncü ve kayyım olma hakkına 

                                                
1. Kehf, 1.   



sahip değildir. Bu anlamda Kur’an ve Ehlibeytin (a.s) öncelenmesini beyan eden 

birçok hadis bulunmaktadır. 

Zikr/Hatırla(t)ma  

Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

 [َوَمْن َأْعَرضَ َعن ِذْكِري فإن َلُه َمِعيشًَة َضنكاً ]

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir 

geçim vardır.”1  

Doğrusu bu dara düşme olayı, yüce Allah tebareke ve tealanın zikrinden yüz çeviren, 

O’nunla olan irtibatını kesen ve Kur’an-ı Kerim’den uzak bir yaşantı içerisinde olan 

herkesin duçar olduğu/olacağı bir gerçektir. Evet, bu tür kimseler sıkıntı, mutsuzluk 

ve acı içinde olur, çünkü kendisini, yüce Allah’ın geniş rahmetinden mahrum 

bırakmış ve hiçbir sınır tanımayan tutkulara, açgözlülüğe ve arzulara av olmuştur.  

O, ölüm korkusundan tirtir titremektedir, bu yüzden de tek endişesi olan dünyayı 

kaybettiği gibi ahirette de hiçbir nasibi olmayacaktır. Elindekini kaybetmemek  için 

hırsla ve özenle çabalamakta, kendisine eziyet vererek yormakta ama nefes nefese 

bir seraba koşan kimse misali hayal kırıklığı yaşmakta, mutluluğuna vesile olacağını 

sandığı hiçbir şey gerçekleşmeyince ve herşeyin sadece bir halüsilasyondan ibaret 

olduğunu anlayınca hemen bir başkasına koşarak dönüp dolaşmaktadır. Örneğin; 

mutluluğu mal ve parada arar, milyarlarca servet toplar ama arzuladığı mutluluğa 

ulaşmaz, mutluluğu lüks ve müreffeh ev ve binalarda arar, bu yüzden de hiçbir 

gözün görmediği gökdelenler inşa eder ama aradığı mutluluğu elde etmez, heves 

ettiği mutluluğun kadınlarda olduğunu hayal eder ve onlardan dilediğinden, dilediği 

şekilde istifade eder ama tam o sırada kendini bir çıkmazın eşiğinde bulur! Böylece 

                                                
1. Taha, 124.  



yüce Allah’ın şu kavlinin misali olur: [َل َهَذا َفَلمَّآ َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقا

[َربِ ي  Ay’ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim!” dedi.  Burada aydan kasıt maldır. 

Onu, rabbi sandı ve ona mutluluğunu vereceği hevesine kapıldı. Ama: [ ََفَلمَّا َأَفل]  

Ay da batınca, böylece arzuladığı mutluluk yok olunca: [ ُّاآلِفِلينَ َقاَل ال ُأحِب]  

“Ben öyle batanları sevmem” dedi. Daha sonra [ ًَفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغة]  

Güneşi doğarken görünce de, burada güneş, diğer dünyevi şeylerden kinayedir: 

[َقاَل َهَذا َربِ ي َهَذآ َأْكبَرُ ]  “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. Evet, 

bana mutluluğumu ve gönül huzurunu verecek yegane şey budur, çünkü bu: [ َهَذآ

[َأْكبَرُ   “Bu daha büyük”! 

Daha etkili ve daha görkemlidir! Fakat [ ََفَلمَّا َأَفل]  batınca ve mutluluğu temin 

etmede başarısız olunca bu yeni rabb, yine: [ ُّاآلِفِلينَ َقاَل ال ُأحِب]  “Ben öyle 

batanları sevmem” dedi.1 Bırakın başkalarına zararlı veya yararlı olmalarına bizatihi 

kendilerine bile zararları ve yararları olmayan bu eksik ve kusurlu rabblerdir. Bu 

durumda eğer kişi hakkı arama konusunda halis bir niyete sahip ise, kendisine 

hidayet verilir ve müminlerin söylediği şu sözü söyler: 

َقاَل َيا َقْوِم ِإنِ ي َبِريٌء مِ مَّا ُتشِْرُكوَن، ِإنِ ي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفطََر ]

 [السََّماَواتِ َواألَْرضَ َحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمشِْرِكينَ 

“Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben, hakka 

yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a 

ortak koşanlardan değilim.” dedi.2 Ama eğer hakkı aramada halis bir niyete sahip 

değilse, bu durumda kedisine şakavet ve bedbahtlık yazılır ve yanıtı şöyle olur: 
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َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكسََراٍب ِبِقيَعٍة َيْحسَُبُه الظَّْمآُن َماء َحتَّى ]

سَِريُع  وهللاُ إذا َجاءُه َلْم َيجِْدُه شَيًْئا َوَوَجَد اّللََّ ِعنَدُه َفَوفَّاُه حِسَاَبُه 

 [اْلحِسَابِ 

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış 

kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. (Tıpkı bunun gibi kâfir 

de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz). Ancak Allah’ı yanında bulur da 

Allah onun hesabını tastamam görür. Allah, hesabı çabuk görendir.1 

Böylece, her an kendisini öğütüp yok edecek ölüm çekici ile şevk ve hırs örsü 

arasındaki sefalet, sıkıntı ve darlıkda bocalanır gider: [ َِوَلَتجَِدنَُّهمْ َأْحَرصَ النَّاس

[َعَلى َحيَاةٍ   Andolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah’a 

ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün.2 Ve görüyorsunuz ki 

intiharların en çok yaşandığı ülkeler, ekonomik açıdan refah içinde olup doyuma 

ulaşmış ülkelerdir. Kaynağı ise, ruhsal boşluktan dolayı yaşadıkları sıkıntı ve 

ızdıraptır. 

Nur 

َقْد َجاءُكم مِ نَ اّلل ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّبِيٌن، َيْهِدي ِبهِ اّلل ُ َمنِ اتَّبَعَ ِرْضَواَنُه ]

سُُبَل السَّالَِم َوُيْخِرُجُهم مِ نِ الظُُّلَماتِ ِإَلى النُّورِ ِبِإْذِنهِ َوَيْهِديِهمْ ِإَلى 

 [ِصَراٍط مُّسَْتِقيمٍ 

Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip 

durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte 

size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir. Allah, onunla rızası 

                                                
1. Nur, 39.   
2. Bakara, 96.   



peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa 

çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.1 

O bir ışıktır, çünkü ilkin inanan kişinin kalbinde parlar, onu günahların kir ve 

pasaklarından arındırır ve gönül sayfasını netleştirip şeffaflaştırır, böylece onu, 

hakikatin tezahür etmesine hazırlar. O, ümmet ve toplumun mutluluğunu garanti 

eden sisteme yönlendiren bir ışık ve nurdur. 

Kur'an’ın latif ifadelerinden biri de, nur sözcüğünü tekil kullanması, karanlıklar 

sözcüğünü ise çoğul bir biçimde getirmesidir. Çünkü her ne kadar hak ve hakikatin 

farklı hat ve örnekleri olsa da yolu birdir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:  هِدَنا

 Bizi doğru yola ilet.2 Halbuki karanlıklar ve insanı yüce الصِ َراطَ [ ]الُمسَتِقيمَ 

Allah tebareke ve tealadan uzaklaştıran tanrılar çoktur.  

Kur'ân'ın etki ve bereketlerinden biri de, yüce Allah’ın rızasına tabi olanları barış ve 

esenlik yollarında hidayet etmesidir. İlk verilen esenlik ve barış, ruhun esenliği, 

kalbin sükuneti ve aklın berraklığıdır: [ ِاّلل ِ َتطَْمِئنُّ اْلُقُلوبُ َأالَ ِبِذْكر]  Biliniz ki, 

kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.3 Daha sonra İslam temelleri ve Kur’an 

öğretileri üzerine kurulan aileye verilen huzur ve esenliktir: 

تَ ] سْكُُنوا ِإَليَْها َوَجَعَل َوِمنْ آَياِتهِ َأنْ َخَلقَ َلكُم مِ نْ َأنُفِسكُمْ َأْزَواًجا لِ 

َقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ   [َبيَْنكُم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلكَ آلَياتٍ لِ 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda 

bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) 

delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.4 

                                                
1. Maide, 15-16.   
2. Fatiha, 6.  
3. Rad, 28.   
4. Rum, 21.   



Ve daha sonra da İslam ahlakıyla ahlaklanan toplum bireyleri arasına konulan barış 

ve esenliktir: [ ًَفَأْصبَْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانا]  İşte O’nun bu nimeti sayesinde 

kardeşler olmuştunuz.1  ِمَُّحمٌَّد رَّسُولُ اّللَِّ َوالَِّذينَ َمَعهُ َأِشدَّاء َعَلى اْلكُفَّار[

[ُرَحَماء َبيَْنُهمْ   Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, 

inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler.2  َوُيْؤِثرُ وَن َعَلى[

[َأنُفِسِهمْ َوَلوْ َكانَ ِبِهمْ َخَصاَصةٌ   Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar 

bile onları kendilerine tercih ederler.3

Ağır Bir Söz 

Gerçekte asıl ağırlık, lafzın veya kelimenin taşıdığı anlamdadır. Nefse ağır 

gelir, zira nefsin şehevi yularını sıkıca tutar ve onun başı boş davranmasına izin 

vermez, bilakis arındırır, diriltir ve öncülük eder. Akla ağır gelir, zira taşımış olduğu 

sırlar ve gizemlerden dolayı hatta güçlü akılların bile ona takat getirmesi zordur. 

Ruha ağır gelir, zira ağır bir maliyet ve kapsamlı bir eğitim istemektedir. Allah Resulü 

(s.a.a) de buna işaret ederek Hud ve Vakıa surelerinin kendisini yaşlandırdıklarını 

ifade etmiştir, çünkü Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetlerini bulunduruyorlardı 

ki; Allah Resulü (s.a.a) bu durumun ağırlığının farkındaydı. 

Bu ağırlığın menşei, bizzat yüce Allah’tan sadır olmasıydı. Bundan dolayı da siyer 

kitapları kendisine vahiy nazil olduğundaki hallerini nakletmişler. Kur’an-ı Kerim de 

bu ağırlığı şu şekilde nitelemektedir:  

                                                
1. Ali İmran, 103.  
2. Fetih, 29.  
3. Haşr, 9.   



َرَأْيَتُه َخاِشًعا مَُّتَصدِ ًعا مِ نْ َخشْيَِة َلوْ َأنَزلْ ] َنا َهَذا اْلُقْرآنَ َعَلى َجبَلٍ لَّ

 [اّللَِّ َوِتْلكَ األَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاسِ َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرونَ 

Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan 

başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara 

düşünsünler diye veriyoruz.1 

Ağırdır, zira onu taşıyan ve toplum içerisinde ikame etmeye çabalayan kişinin  

karşı karşıya kaldığı sıkıntılar, zorluklar ve belalar çoktur. Yüce Allah şöyle buyurur:  

المص، ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَليَْك َفاَل َيُكن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج مِ ْنُه ِلُتنِذَر ِبِه ]

 [َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ 

Elif Lâm Mîm Sâd. Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere 

öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı 

olmasın.2  

İşte bundan ötürü de Allah Resulü (s.a.a) gece kıyamı, Allah tebareke ve 

tealaya iltica etme ve onunla olan irtibatı derinleştirmeyle emrolunmuştu. Zira 

böyle ağır bir sözü kaldırabilme ve böyle büyük bir sorumluluğun altına girebilmeye 

hazırlanması gerekiyordu. Zaten yüce Allah bu sonuçları elde edeceğine dair 

kendisine söz  vererek şöyle buyurmuştu: 

َوِمَن اللَّيِْل َفَتَهجَّْد ِبِه َناِفَلًة لََّك َعسَى َأن َيبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما ]

 [مَّْحُموداً 

 Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere 

teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.3 

                                                
1. Haşr, 21.   
2. A’raf, 1-2.  
3. İsra, 79.   



Öğüt, Şifa, Hidayet ve Rahmet 

Burada Seyid Tabatabai’nin (k.s) ilgili ayetin1 tefsirinde söylediklerini aktarmakla 

yetiniyorum: 

Ragıp, Müfredat isimli kitabında der ki; الوعظ (öğüt); korkutarak yapılan 

alıkoymadır. Halil ise şöyle demiştir: “kalplerin kendisiyle yumuşadığı hayır ve iyiliğin 

hatırlatılmasıdır.” Kalplere şifa olması ise, insana sefalet ve zorluk getiren, onu 

mutlu bir yaşamdan alıkoyan ve dünya ve ahiret hayrından mahrum bırakan ruhsal 

bütün kötü özelliklerden arındırmasından kinayedir. Peki neden الصدور  (göğüsler) 

diye tabir edilmiş, çünkü insanlar kalbin göğüs kafesinde olduğunu biliyorlar ve 

insan idrakinin ancak kalple gerçekleştiğine inanıyorlar, herşeyi onunla 

anladıklarını, sevdiklerini, nefret ettiklerini, irade ettiklerini, tiksindiklerini, 

arzuladıklarını, ümit ettiklerini ve temmeni ettiklerini görüyorlar. Bu yüzden de 

göğsü, kalpteki sırların ve insanın içindeki ruhsal erdemlerden ve kötülüklerden 

oluşan manevi niteliklerin hazinesi olarak talakki etmektedirler.”  

Diyorum ki: Hadisler, Kur’an’ın fiziksel hastalıklara bile çare olduğunu gösteriyor, 

hatta bazı hadislerde ölü bir adam üzerinde yetmiş kez Fatiha suresi okunsa ve ölü 

canlanıp ayaklansa şaşırtıcı olmadığı ifade edilmektedir. 

“Rahmet, başkasında görülen zarar veya eksiklikten ötürü kalpte hissedilen özel bir 

etkilenmedir. Böylece rahimi (rahmet edici), karşılaşmış olduğu bu kırıklığı 

onarmaya ve eksikliği gidermeye iter. Ama bu sıfat yüce Allah’a nispet edildiğinde, 

aslı anlamında değil de sonuç anlamındadır, zira yüce Allah etkilenmeden 

                                                
1. El-Mizan, c. 10, Yunus suresinin 57-70. ayetlerine yapılan tefsir bölümünde. Burada kastedilen ayet ise Yunus 
suresinin 57. ayetidir:  [ ََما ِفي الصُُّدورِ َوُهًدى َيا َأيَُّها النَّاسُ ق ْد َجاءْتكُم مَّْوِعظٌَة مِ ن رَّب ِكُمْ َوِشَفاء لِ 

ْلُمْؤِمِنينَ  [َوَرْحَمٌة لِ   Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir 

rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi. 



münezzehtir. Dolayısıyla Yüce Allah’ın mutlak nimet vermesi ve mahlukatına vücut 

bahşetmesi demektir.” 

Diyorum ki: Bu, söz konusu kutlu isim ve sıfatlarla ilgili yapılan birçok tefsirden 

sadece bir tanesidir. Dolayısıyla da yüce Allah’ın mahlukatına nispet edildikleri 

anlamda, Allah tebareke ve tealanın yüceler yücesi zatına nispet edilemezler. 

“Eğer yüce Allah'ın bu ayette Kur'an için saydığı bu dört nitelik – yani Kur’an’ın, 

gönüllerdeki için birer öğüt ve şifa, hidayet ve rahmet oluşu -  alınsa ve bunlardan 

bazıları diğer bazılarıyla kıyas edilse, sonra da Kur’an’la karşılaştırılırsa, söz konusu 

ayet, ilk işittikleri andan, gönüllerinde yerleşip kalplerinde istikrar bulacak son ana 

kadar inananların kalbinde tasvir ettiği güzel ve faydalı etkinin, saf  ve tertemiz 

tesirin genel bir sentezine dair bir açıklamasıdır.  

Böylece onları bulduğu yerde fark eder ve yakalar. Halbuki gaflet onları çepeçevre 

sarmalamış, şaşkınlık onları heyecanıyla kuşatmış, bu yüzden de içlerini şek ve şüphe 

karanlığıyla karartmış, kalplerini kötülüklerle ve bütün rezil nitelikler veya kirli 

haletlerle hasta etmiştir. İşte tam bu sırada iyi bir öğüt ile onlara öğütte bulunur,1 

gafletten uyanmaları için ikaz eder, kötü alışkanlıklardan ve çirkin davranışlardan 

alıkoyar, iyilik ve mutluluğa yönlendirir. 

Sonrasında ise sırlarını, kötü niteliklerden arındırmaya başlar ve hiç durmadan 

zihinsel hezeyanları ve kalbi hastalıkları bir biri ardınca izale ederek yok eder. 

                                                
1. Bunu ilk olarak Müddessir ve Müzzemmil gibi Mekki surelerde müşahade etmektesin. Çünkü bu sureler, içeriği 
güçlü harfleri kullanan hızlı ritimlere sahiptir, bu yüzden de etkisi, dikkatsizliği gidermek için kullanılan elektrik 
çarpmasına benzer. Ayrıca, içerik olarak ölümden sonraki yaşama, ölüme, dirilişin dehşetine, yalanlayanların 
akibetlerine, yüce Allah’ın ümmetler arasında süregelen sünnetlerine ve buna benzer diğer uyarılara 
odaklanmaktadır. 



Daha sonra da onları gerçek bilgiye, iyi ahlaka ve salih amellere hidayet eder. Bunu 

da derece derece yükselten ve menzil menzil yakınlaştıran bir nezaket içerisinde 

yapar. Böylece onları mukarrabin derecesine yükselterek orada mustakar kılar ve 

halis kullar gibi kurtuluşa ererler. 

Sonra onlara rahmet ve merhamet elbisesini giydirir, onurlu bir menzile yerleştirir 

ve onları peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle - doğrusu onlar ne güzel 

dostlardır!-  beraber kılarak saadet koltuğuna oturtur. Böylece İlliyyin’in en üst 

mertebesinde bulunan mukarreb kullarının zümresine dahil eder.  

Evet, Kur’an-ı Kerim bir öğüt veren, gönüllere şifa, dosdoğru yola hidayet eden ve 

yüce Allah tebareke ve tealanın izniyle rahmet bahşedendir. Kur’an, bir başka araçla 

değil, bilakis bizzat kendi içeriğiyle öğüt verir, gönüllere şifa olur, hidayet eder ve 

her yere rahmet saçar. O, Allah ve kulları arasında, ulaştırıcı vesiledir. O, gönüller 

için bir öğüt ve derman, müminler için de bir hidayet ve rahmettir.” 

KUR’AN ÇERÇEVESİNDE YAŞAM  

Kur'an bağlamında bir hayatı denedim, gençliğimin baharında yıllarca Kur’an’ın 

himayesinde yaşadım. Etime, kanıma, zihnime, dilime ve kalbime karışıncaya kadar 

yılda yirmi ila yirmi beş kez Kur’an’ı hatmettim. Kur’an’ı tilavet etmekle beraber 

özenle ve dahi üzerinde düşünerek iki önemli tefsiri de okudum. Çok değerli 

gördüğüm ve ilmi ve düşünsel kişiliğimin oluşmasında taşımış oldukları eşsiz etkiyi 

sürekli olarak dile getirdiğim bu her iki tefsir, “El-Mizan” ve “Fi Zilali’l-Kur’an” 

tefsirleridir. Öyle ki; düzenli olarak onlara müracaat etmek için baştan sona kadar 

okuduktan sonra barındırdıkları temel düşünceleri başlıklar halinde özetledim. 

Böylece içerdikleri o berrak düşünceler zihnimde ve o mutlu anlar da ruhum ve 

kalbimde dönüp dolaşmaktadır. 



Kur’an’ın terekesinde neler bulunur? Ve Kur’an'ın riayeti altında yaşayan neler 

bulacak? Yüce Allah tebareke ve tealanın azameti ve her şeye galebe çalan 

kudretinin, Kur’an ayetlerinde, kanunlarında ve geleneğinde tecelli ettiğini 

görecektir. Yer, bütünüyle onun elindedir, gökler sağında katlanmış haldedir, izzet 

bütünüyle Allah’a aittir, güç ve mülk sadece onundur, yeryüzüne ve yeryüzünde 

bulunan her şeyin varisi O’dur, kulların dönüş yeri O’nun yanıdır, O, onlara şah 

damarlarından daha yakındır, kişi ve kalbi arasına girer, O’nun izni olmadan hiçbir 

şey hiçbir şeye fayda veya zarar veremez. İşte bundan ötürü de ne kadar büyük de 

olsa veya dost ve sevenleri tarafından şişirilip büyütülmek istense de, yüce Allah 

tebareke ve teala dışındaki her şey Kur’an hamilinin önünde küçülür ve ona boyun 

eğer. Zira yüce Allah’ın kudreti, onların yapageldiklerini alıp yutar! Dolayısıyla ne 

sütunlarla dolu İrem, ne kazıklar sahibi Firavun, ne de anahtarlarını (bile taşımak) 

güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler sahibi Karun onun karşısında duramaz. 

Kur’an hamilinin gücü, yüce Allah’ın gücünden gelir ve O’ndan başka hiç kimseden 

korkmaz. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

َمثَُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِ اّللَِّ َأْوِليَاء َكَمثَِل اْلَعنكَُبوِت اتََّخَذْت ]

 [َبيًْتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوتِ َلبَيُْت اْلَعنكَُبوتِ َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin 

durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke 

bilselerdi!1 

 هللا منه كل شيء أخافمن خاف هللا 

“Her kim Allah’tan korkarsa, Allah her şeyi ondan korkutur.”2 

                                                
1. Ankebut, 41.   
2. Men La Yahduruhu’l-Fakih, c. 4, s. 410.  



Sonrada [ َىُيَخيَُّل ِإَليِْه ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتسْع]  Yaptıkları sihirden dolayı 

kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.1 gibi görünen ve kendilerini her şeyi 

gerçekleştirmeye kadir sanan büyük güçlerin, savaşa girilmeden ve belirgin 

herhangi bir saldırı yapılmadan tıpkı tuzun suda erimesi gibi aniden yok olup 

eridiklerini göreceksin. Ama yüce Allah sana yok oluşlarının arkasında kimin 

olduğunu beyan ederek uyarmaktadır: 

َفَأَتى اّللُ  ُبْنيَاَنُهم مِ َن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَليِْهُم السَّْقُف ِمن َفْوِقِهمْ ]

ُروَن، ُثمَّ َيْوَم اْلِقيَاَمِة ُيْخِزيِهمْ َوَأَتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحيُْث اَل َيشْعُ 

َوَيُقوُل َأْيَن شَُرَكآِئَي الَِّذيَن ُكنُتْم ُتشَاقُّوَن ِفيِهْم َقاَل الَِّذيَن ُأوُتوْا 

 [اْلِعْلمَ ِإنَّ اْلخِْزيَ اْليَْومَ َواْلسُّوَء َعَلى اْلكَاِفِرينَ 

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah’ın azabı binalarını, temelinden 

gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri 

yerden geldi. Sonra kıyamet günü, Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: 

“Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!” Kendilerine ilim verilenler ise 

şöyle derler: “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kâfirlerin üzerinedir.”2 

Yüce Allah’ın müminlere vermiş olduğu vaadinin yani akibet, Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlarındır sözü ve güvencesinin gerçekleştiği görülecektir. Tabi ki; 

şu durum gerçekleştikten sonra: 

                                                
1. Taha, 66.   
2. Nahl, 26-27.  



مَّسَّْتُهُم اْلبَْأسَاء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّسُوُل َوالَِّذيَن ]  

 [آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر اّلل ِ َأال ِإنَّ َنْصَر اّلل ِ َقِريبٌ 

Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek 

kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı 

pek yakındır.1 

Evet, Yüce Allah’ın, inananları deneyerek ortaya çıkarması için bela ve müsibetler 

gerekmektedir: 

ن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن، لم، َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا أَ أ]

َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم َفَليَْعَلَمنَّ اّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َوَليَْعَلَمنَّ 

 [اْلكَاِذِبينَ 

Elif Lâm Mîm. İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı 

zannederler. Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, doğru 

söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.2 

İşte o zaman müminler hangi zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşırsa karşılaşsınlar 

kalpleri daima huzur ve güven içinde olacak, zira bu, yüce Allah’ın kulları arasında 

sürdürdüğü bir sünnetidir. Dolayısıyla da müminlere düşen sabit kadem 

durmalarıdır. Şüphesiz ki, Allah dosdoğru olanları mükafatlandıracak ve işlerini 

kolaylaştıracaktır, zira her şey yüce Allah tebareke ve tealanın gözetiminde 

gerçekleşmektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: [ا
َ
ُيِنن

ْ
ع
َ
 ِبأ

َ
ك
َّ
ِإن
َ
[ف  Çünkü sen gözlerimizin 

önündesin.3 

                                                
1. Bakara, 214.  
2. Ankebut, 1-3.   
3. Tur, 48.   



َذِلَك ِبَأنَُّهْم اَل ُيِصيُبُهْم ظََمٌأ َواَل َنَصٌب َواَل َمْخَمَصٌة ِفي سَبِيِل اّللِ  َوالَ ]

َوالَ َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍ  نَّيالً ِإالَّ ُكِتَب َلُهم  َيطَُؤوَن َمْوِطًئا َيِغيُظ اْلكُفَّارَ 

 [ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اّلل َ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

Çünkü onların, Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri 

öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı 

kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel(in 

sevabı) yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah, iyilik yapanların mükâfatını elbette zayi 

etmez.1 

Kalbini imar edip koruyan kişi, imanın yüceliğinden ve gördükleri serap 

hevesiyle nefes nefese kalmış, yanlış amaçlar için yaşayan ve şeytanın dostları 

tarafından kendileri için süslü püslü gösterilerek elde etmek için yarıştıkları mal, 

makam ve arzularının hiçbir yararı olmadığı halde kendilerine kalmayacak belki de 

omuzlarına yük olacak kof bir hevesin peşinde koşan bu başı boş beşer için taşıdığı 

ulvi öğretileri görecektir. Kendilerine bazı ilahlar edinirler ve onlara tapınmaya, 

emirlerine boyun eğmeye ve onlara sadakatlarını sunmaya başlarlar. Böylece onlar 

için ayinler, törenler ve festivaller düzenler, sadece hayvanları değil, bilakis insanları 

da onlara kurban olarak sunar ve ayakları önüne milyarları sererler. 

Bu konuda yalnız olmadığı için zayıflık, aşağılanmışlık, boyun eğmişlik ve 

teslim olunmuşluk hissine kapılmayacağını ve  çektiği, müşahade ettiği ve içinde 

yaşadığı acının, kendisine has veya daha önce rastlanmamış benzersiz bir deneyim 

olmadığını görecektir: 

                                                
1. Tevbe, 120.   



َما ُيْفَعُل ِبي َوال ِبكُْم ِإْن  مِ ْن الرُّسُِل َوَما َأْدِري ُقْل َما ُكنُت ِبْدعاً ]

 [َأتَّبُِع ِإال َما ُيوَحى ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإال َنِذيٌر مُّبِينٌ 

De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. 

Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”1 

Yani, kendisinden önceki büyük peygamberlerin, değerli evliyaların, yüce 

misyon sahiplerinin, yenilik sahibi muslihlerin ve salih kulların da ondan daha fazla 

acı çektiklerini, üzerinde sabredilmesi gereken en çetin belalara karşı sabrettiklerini 

ve onların, kendi toplumlarından çok daha fazla müsibetlere göğüs gerdiklerini, 

dolayısıyla da  aslında her şeyiyle aynı rollerin tekrardan oynandığını bizatihi 

müşahade edecektir: [ ََفِمْنُهم مُّْهَتٍد َوَكِثيٌر مِ ْنُهْم َفاِسُقون]  Onlardan kimi 

doğru yola ermiştir, ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.2 َيا َأيَُّها[ 

[الَِّذينَ آَمُنواْ َعَليْكُمْ َأنُفسَكُمْ الَ َيُضرُُّكم مَّن َضلَّ إذا اْهَتَدْيُتمْ   Ey iman 

edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size 

zarar veremez.3 

Yüce Allah’ın bizzat kendisi tarafından muhatap alınan ve doğrudan O’nun 

kelamına mazhar olan kullarına yapmış olduğu ikramı görecektir. Yüceler yücesi, 

göklerin ve yerin yaratıcısı ve Esma-i Hüsna’nın sahibi olan Allah, bizzat kendisi 

onlara bir mesaj göndermekte ve kendi ahdi ile onlarla ahitleşmektedir. Şimdi 

bundan daha büyük bir onur ve bundan daha yüce bir şeref var mıdır?!  

                                                
1. Ahkaf, 9.   
2. Hadid, 26.   
3. Maide, 105.   



 َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَرِ  َواْلبَْحِر َوَرَزْقَناُهم مِ نَ ]

 [الطَّي ِبَاتِ َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِ مَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيالً 

Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. 

Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın 

birçoğundan üstün kıldık.1 

Sevgilisine ait mesajı okuyanın duyguları nasıldır bilir misin?! Özellikle de eğer  

bu mesaj, sevgililer sevgilisine aitse! ن عهد هللا إلى خلقه فينبغي آإن القر

ينظر فيه أنلكل مؤمن   “Şüphesiz ki Kur’an, yüce Allah’ın, kullarına 

bağışladığı bir ahittir, bu yüzden her mümin ona bakmalıdır.”2  

Aynı zamanda bu evrendeki her şeyin tam olarak hesaplanıp ölçüye tabi 

tutunduğunu görecektir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: [ ِإنَّا ُكلَّ شَيٍْء

]َوَما  Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.3 َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ [

]َوَنَضُع  Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.4 ُنَنزِ ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّْعُلومٍ [

 Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız.5 İster bireyler اْلَمَواِزيَن اْلِقسْطَ [

ister toplumlar olsun tüm mahlukat, sabit bir sünnete göre yürütülüp hareket 

ettirilmektedir: ] ْسَُنَن الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكم[ Sizden öncekilerin yollarını...6  َوَما[

ِمن َدآبٍَّة ِفي األَْرِض َوالَ طَاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحيِْه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلكُم مَّا 

[َربِ ِهْم ُيْحشَُرونَ َفرَّطَْنا ِفي الِكَتابِ ِمن شَيٍْء ُثمَّ ِإَلى   Yeryüzünde gezen 

her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan 

başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi 

                                                
1. İsra, 70.   
2. Kafi, c. 2, s. 609, kıraatiyle (Kur’an kıraatı) ilgili bab, h. 1.   
3. Kamer, 49.   
4. Hicr, 21.   
5. Enbiya, 47.   
6. Nisa, 26.   



Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.1 Ve hiç kimse yüce Allah’ın bu yüce ve 

ilahi yasalarının dışına çıkamaz: [ َِفَلن َتجَِد ِلسُنَّتِ اّللَِّ َتبِْديالً َوَلن َتجَِد ِلسُنَّت

[اّللَِّ َتْحِويالً   Sen Allah’ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen, Allah’ın 

kanununda hiçbir sapma bulamazsın.2 İnsan, sünnetinin ve yasalarının 

pençesinden kurtulamadığı O yüceler yücesi Allah’tan başkasına nasıl ibadet 

edebilir?! Doğrusu bu konuda oyuna veya dağınıklığa veyahut eğlenmeye yer 

yoktur! [ ََربََّنآ َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل سُبَْحاَنك]  “Rabbimiz! Bunu boş yere 

yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız.”3  َوَما َخَلْقُت اْلجِنَّ َواإِلنَس ِإال[

 Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.4 ِليَْعُبُدونِ [

[ِإن ُكنَّا َفاِعِلينَ َلْو َأَرْدَنا َأن نَّتَّخَِذ َلْهوًا التََّخْذَناُه ِمن لَُّدنَّا ]  Eğer 

bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık 

böyle yapardık.5 Aynı şekilde ateistlerin uzun zamandır tutunmuş oldukları, 

insanların akıllarıyla alay edip güldükleri ve onları sapıtıp yoldan çıkardıkları kör 

tesadüfün de burada yeri yoktur. Onlara ve onları takip edenlere yazıklar olsun! 

Bilinmelidir ki; insanın yaratılmasının arkasında bir hedef yatmaktadır. O zaman o 

hedef doğrultusunda yaşamalı ve hedefin gerçekleşmesi için de bütün gücünü 

seferber etmelidir ki; o hedef, Allah tebareke ve tealanın rızasından başka bir şey 

değildir. 

Yine Kur'an-ı Kerim'de, her durumda, zorlukta, çıkmazda ve nefs-i emmare 

ya da şeytanla olan savaşta ilahi vaadi yanında bulacak, O’nun gaybi kudretini 

hissedecek ve Allah’ın onunla birlikte olduğunu sezecektir. Doğrusu Allah ile birlikte 

                                                
1. En’am, 38.   
2. Fatır, 43.   
3. Ali İmran, 191.  
4. Zariat, 56.  
5. Enbiya, 17. 



olduğu sürece, yardımcı ve medet olarak Allah ona yetecektir. Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır:   

ُثمَّ اسَْتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَليِْهُم اْلَمالِئكَُة ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اّللَُّ ]

َأال َتَخاُفوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَّةِ الَِّتي ُكنُتمْ ُتوَعُدوَن، َنْحُن 

َأْوِليَاُؤُكْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوِفي اآلخَِرِة َوَلكُْم ِفيَها َما َتشَْتِهي 

ِفيَها َما َتدَُّعوَن، ُنُزال مِ نْ َغُفورٍ رَّحِيٍم، َوَمنْ َأْحسَُن َقْوالً  َأنُفسُكُمْ َوَلكُمْ 

 [مِ مَّن َدَعا ِإَلى اّللَِّ َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمسِْلِمينَ 

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların 

üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada 

iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da âhirette de 

sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama 

olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için 

var.” Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım” 

diyenden daha güzel sözlü kimdir?1 

Ve buna benzer birçok ayet, inananların kalplerine huzurun indirildiğini, yüce 

meleklerle yardım edildiklerini ve diğer birçok lütfa mazhar olduklarını haber 

vermektedir. 

Evet, Kur’an bağlamında yaşanılan hayatta huzur ve güven bulacaktır. Yüce 

Allah şöyle buyuruyor:  [ َُأالَ ِبِذْكرِ اّلل ِ َتطَْمِئنُّ اْلُقُلوب]  Biliniz ki, kalpler ancak 

Allah’ı anmakla huzur bulur.2 Gönül rahatlığını, kalp şifasını, hidayet, bereket ve 

Kur’an’ın kendisini onlarla nitelendirdiği bütün hayırları elde edecektir. 

                                                
1. Fussilet, 30-33.   
2. Ra’d, 28.   



Kur’an hamili tüm bunları bulup müşahade ettiğinde iradesi güçlenir, kalbi 

kuvvet bulur, kendisini reforme edip düzeltir, enerjisi artar ve bilgeliği tezahür eder. 

Böylece başını Allah Resulü (s.a.a) ve Müminlerin Emiri’nin (a.s) çektiği birey ve 

toplumun hayır kaynağı ve nimet menbaı olarak bulacaktır.  

KUR’AN’A DÖNÜŞÜN ZORUNLULUĞU 

Şimdi tüm bunlardan sonra, Kur'an'a geri dönmek ve O’nun çizdiği 

doğrultuda bir yaşam sürdürmek için daha fazla teşvike ihtiyacımız var mı acaba?! 

Hâlâ, Kur’an'dan uzaklaştığımız için uğramış olduğumuz kaybın büyüklüğünün 

farkında olmayanlar kalmış mı?! Öyleyse, hepimiz tövbe edip pişman olarak 

Kur'an'a geri dönmeli, Ona, bize tekrardan öncülük etmesi ve yüce Allah tebareke 

ve tealaya hidayet etmesi için yalvarmalıyız. Aynı zamanda bu kutsal kitabı ona 

dayadığımız izolasyondan çıkarmanın ve toplum yaşamındaki rolünü aktive etmenin 

bir yolunu düşünmemiz elzemdir. 

Şöyle diyebilirsiniz: Kur'an'ı öğretme, ezberleme, tecvit kurallarına riayet 

ederek tilavet etme, kural ve yazımını beyan etme münasebetiyle şahit olduğumuz 

çeşitli mahfiller aracılığıyla bunu zaten yerine getiriyoruz. 

Derim ki: Tüm bunlara saygımla birlikte, ancak tüm bunlar, kabuğa verilen ilgi 

ve ihtimamın tezahürüdür, halbuki önemli olan özdür. Kelime, anlamı iletmek için 

bir araç, özden ibaret olan anlamı korumak için bir kabuk ve anlamı zihne aktaran 



bir aletten başka bir şey değildir. Peki, özü terk edip kabuğa önem vermek yeterli 

midir? İstenilen ve gerekli olan Kur'an'ın taşıdığı ruhu, içeriği, anlamları, fikirleri ve 

kavramlarıyla geri getirilmesidir. Şüphesiz, bunun ilk adımını, okunuşuna, 

kelimelerin anlamlarına ve Arapça dilbilgisi kurallarının harflerin mahreçlerine 

doğru bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. 

Kur’an’ın Hayata Dönüşünde İlim Havzasının Sorumluluğu 

Bu konuda birincil sorumluluğun öğrencileri, erdem sahipleri, hatipleri ve 

alimleriyle toplumsal bir kurum olarak şerefli İlim Havzasında olduğuna inanıyorum. 

Çünkü toplumun iyilik ve salahı, İlim Havzasının iyilik ve salahına, onun fesad ve 

sapkınlığı  da Allah muhafaza, İlim Havzasının fesad ve yoldan çıkmışlığına bağlıdır. 

Allah Resulü’nden (s.a.a) gelen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:  صنفان من

فسدا فسدت أمتي وإذاأمتي إذا صلحا صلحت أمتي   “Ümmetimden iki 

kısım insan vardır ki; eğer onlar düzelirse ümmetim düzelir ve eğer onlar bozulursa 

ümmetim bozulur.” Denildi ki: “Ey Allah’ın Resulü (s.a.a) kimdir onlar?” buyurdu ki: 

 Fakihler ve Yöneticiler.”1 الفقهاء واألمراء“

Daha önce bazı kitaplarımda2 da ifade ettiğim gibi Kur'an'ın İlim Havzasının 

çalışma müfredatında bulunmaması gerçekten talihsiz bir olaydır. Bu müfredat öyle 

bir biçimde hazırlanmış ki; talebenin, tahsilinin başlangıcından sonuna kadar Kur’an 

üzerinde derin araştırmalar yapmasına fırsat verilmemiş, bilakis sadece belirli bir 

gramer kuralına veya metodolojik bir araştırmaya veyahut fıkhi bir meseleye dair 

bir çıkarım yapması gerektiğinde Kur’an’a kısa bir göz atmasıyla yetinilmiştir. 

                                                
1. Hisal, Ebvabu’l-İsneyn, h. 12.   
2. Şerefli İlim Havzasının Hatiplerine ve Öğrencilerine Öğüt ve Tavsiyeler. Bu ciltte mevcuttur.   



Böylece zihinsel araştırmaların sahnesi olmakta, kalbin gıdalanması ve ruhun tedavi 

edilmesi için kendisine başvurulmamakta. Kimi zaman havza öğrencisi fıkıh ve 

metodoloji konusunda yüksek bir rütbeye ulaştığı halde Kur'an'ın öngördüğü bir 

hayatı yaşamamakta, Kur'an'la etkileşim kurma ve O’nu bir ıslah etme mesajı olarak 

kabul etme deneyiminden yoksun bir biçimde hareket etmektedir. Günler ve 

haftalar geçer ama ayetleri okumak ve üzerinde düşünmek için Kur'an-ı Kerim'e 

temessük eden bir talebeyle karşılaşmazsınız, çünkü kendisi ve Kur’an arasında 

derin bir ruhsal bağ bulunmamaktadır. Halbuki eğer onu başkalarından müstağni 

kılacak gıda ve azığını bulsaydı, Kur’an’ı terk edemezdi. Malesef bu durum, hem 

Havza hem toplum için büyük bir felakettir. Hatta Kur’an’ı tam ve doğru bir şekilde 

tilavet edemeyen kimselere de rastlanılmaktadır. 

Onurlu İlim Havzası’nın kuruluş felsefesini oluşturan temel mesajı, toplumu 

ıslah ederek yeniden biçimlendirmek ve onu yüce Allah tebareke ve tealaya 

yaklaştırmak olduğundan, üzerlerine düşen ilk görev Kur’an’ı anlamak ve onu 

uygulamaya çalışmaktır. Ünlü Sekaleyn hadisinin nassında da ifade edildiği üzere 

ümmet, Kur'an’ına temessük etmekdikçe, yönlendirmesiyle yönlendirilmedikçe ve 

ışığıyla aydınlatılmadıkça hayır ve esinliğe kavuşmayacaktır: 

بيتي ما إن تمسكتم  أهلتارك فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي  إني

 بداً أبهما لن تضلوا بعدي 

“Ben size iki değerli emanet (sekaleyn) bırakıyorum. Allah’ın kitabı ve Ehlibeyt 

(İtret)’imdir. Bu ikisine bağlı kaldığınız müddetçe, benden sonra asla sapkınlığa 

düşmezsiniz.”1  

                                                
1. Daha önce kaynağı verildi.  



Günümüz Cahiliyeti 

İnsanlık bugün, Kur'an'ın cehalet kavramına verdiği anlama göre; İslam güneşinin 

doğuşuyla sona eren bir dönem olmadığı aksine, Yüce Allah’ın yasalarından yüz 

çevrilince ümmetin içine düşeceği ve toplumun kendisine geri döneceği sosyal bir 

durum olması hasebiyle yeni bir cehalet dönemini – her ne kadar bazıları İslam 

derse de – yaşamaktadır: [ ِ َأَفُحكَْم اْلَجاِهِليَِّة َيبُْغوَن َوَمْن َأْحسَُن ِمَن اّلل

َقْومٍ ُيوِقُنونَ  [ُحكْماً لِ   Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin 

olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?1 

Kur’an-ı Kerim bu duruma işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur: [ ََوال َتبَرَّْجَن َتبَرُّج

[اْلَجاِهِليَِّة األُوَلى  Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz 

de açılıp saçılmayın.2 Sanki insanlığın bugünkü talihsizliğinin, sefaletinin ve 

şakavetinin yaşanacağı ikinci bir cahiliye döneminin varlığına dair bir uyarı 

yapmaktadır. 

Aksine, bugünkü cahiliyet, tüm eski cehaletlerin dezavantjlarını 

birleştirmiştir; güçlü, zayıf olanı yemekte, eşcinselliğe ve erkekler arası evliliğe izin 

verilerek resmi bir yasayla koruma altına alınarak yürürlüğe konulmakta, zina, 

nahoş kokusu, hayvani barbarlığı, AIDS ve benzeri ölümcül hastalıklarıyla dünyanın 

her yerine yayılmış bulunmakta, terazide hile yapma, yalnızca bireyler düzeyinde 

değil, aynı zamanda uluslararası düzeyinde de her yere yayılmış, terim olarak (çifte 

standart) diye adlandırılan insan toplumları arasındaki ilişkilerde eşitlik kalmamış, 

yüce Allah değil de hahamlar, keşişler, birbirlerine kötü söz ve kibir söylemini 

fısıldayan insi ve cinni şeytanlar gibi sapkınlık öncüleri ilah olarak görülmekte, 

böylece Allah’ın helallerini haram ve haramları helal kılınmaktadır. Yüce Allah 

                                                
1. Maide, 50.   
2. Ahzap, 33.   



dışında ibadet edilen tanrılar, artık sadece taş heykellerden yapılanlarla sınırlı 

kalmamış, bilakis şeytani zihinler sürekli olarak daha fazlasını yontmakta, insi ve 

cinni şeytanlar, birbirlerine kibir ve aldatma söylemlerini fısıldamakta ve insanları 

yüce Allah’ın dosdoğru yolundan alıkoymaya çabalamaktadır. 

نَّ َلُهْم ِصَراطََك اْلُمسَْتِقيمَ، ُثمَّ آلِتيَنَُّهم مِ ن َبيْنِ َأْيِديِهْم َوِمْن ألَْقُعدَ ] 

 [َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعن شََمآِئِلِهْم َوالَ َتجُِد َأْكثََرُهْم شَاِكِرينَ 

Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları 

saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu 

kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım 

ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.”1 

 ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعن سَبِيِل اّللِ  َمْن آَمَن بِهِ َوالَ َتْقُعُدوْا ِبكُلِ  ِصَراطٍ ]

 [َوَتبُْغوَنَها ِعَوجاً 

“Bir de, tehdit ederek Allah’ın yolundan O’na iman edenleri çevirmek, Allah’ın 

yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın.2 

Yüce Allah’a inananları O’nun yolundan sapıtmaya, o yolu eğri gösterek insanları 

selim fıtrattan uzaklaştırmaya çalışanlardan tutun, ayartma ve tuzak kurarak 

saptırmaya yeminli ahlaki, toplumsal ve diğer bütün insani değerleri yok etmekten 

başka işi olmayan sanatçılara, salyaların akıtıldığı ekonomik borsalara kadar bir çok 

kişi, kurum ve kuruluş ortaya çıkmış bulunmaktadır.  

Bunların hepsi hem günümüz cahiliyesinin hem de her zaman ve mekanda 

meydana çıkacak tüm cahiliye dönemlerinin özellikleri ve işaretleridir. İşte bu 

kavram, anlaşılması ve kavranılması gereken Kur'ani kavramlardan biridir. 

                                                
1. A’raf, 16-17.   
2. A’raf, 86.   



Daha fazla açıklığa kavuşturmak için, ilk cahiliye döneminin inanç ve 

uygulamaları ile günümüzde yaşadığımız cahiliye döneminin inanç ve uygulamaları 

arasında bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. Yapacağımız bu açıklamanın birkaç 

hedefi bulunmaktadır: 

1- Kur'an kavramlarını ve terimlerini gözden geçirmek, Kur'an'ın istediği 

anlamların çıkarımlarını yapmak  ve  Kur'an'ı ihmal etmenin, Kur’an referans 

gösterilmeden zihni pratiklerin devreye sokulması sonucunda üzerinde biriken 

tozları gidermek. 

2- Kur'an'a olan ihtiyacı anlamak. İnsanlığın, ilkel cahiliye dönemine tekrardan 

dönüş yaptığını anladığımızda Kur’an’ın, insanlığın elinden tutarak onu hakiki 

İslam’a doğru döndürmede yeniden devreye sokulmasına olan ihtiyacı da 

anlamamız zorunlu hale gelir. 

3- İmam Mehdi (canlarımız ona feda olsun) düşüncesinin güçlendirilmesi ve ona 

dair ilmi-bilimsel kanıtların oluşturulması. Çünkü insanlık ilk cahiliye dönemine geri 

dönünce, Kur'an, tek başına kurtarıcı rolünü yerine getirmek için yeterli olmayacak, 

bilakis Allah Resulü’nün (s.a.a) yaptığı gibi, peygamberlik sonlandığı için peygamber 

olmasa da bunu sahada pratize edecek bir öncünün meydana çıkması 

gerekmektedir. Söz konusu bu nitelikler ise Hüccet b. Hasan (canlarımız ona feda 

olsun) dışında hiç kimsede bir araya gelemez.  İşte, onun zuhurunu gösteren 

haberciler bir bir meydana çıkmakta ve vaat edilen günü yaklaşmaktadır.1 Konuyla 

                                                
1. Bundan dolayı da kendisi ile ilgili gelen haberlerde, yeni bir İslam ve yeni bir Kur’an’la ortaya çıkacağı ifade 
edilmektedir. Bu, bu gibi haberlerin direk anlamlarının gerçekleşeceği anlamına gelmez, zira İmam Mehdi (a.f), İslam 
dairesinin dışına çıkmayacak ve Ceddinin (s.a.a) getirdiği Kur’an’dan yüz çevirmeyecektir. Bilaksi bu haberlerin 
anlatmaya çalıştıkları İmam Mehdi’nin (a.f), Kur’an’ın üzerinde birikmiş tozları silkeleyeceği, yılların getirdiği yosunları 
izale edeceği ve onu yeniden hayatın merkezine oturtacağıdır.  



ilgili geniş açıklama, O’na (canlarımız ona feda olsun) ayırdığımız konuda 

yapılacaktır.  

Kur’an Anlayışına Göre Cahili Toplumun Nitelik ve Özellikleri 

Cehalet ve cahiliyenin birincil özelliği, insanların yüce Allah tebareke ve tealadan 

başkasına ibadet etmeleridir. İbadet, aşağıdaki ayetin tefsiri ile ilgili olarak Masum 

İmamlardan (a.s)  rivayetler ışığında itaat etmek ve dost edinmek anlamındadır:  

اتََّخُذوْا َأْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهْم َأْرَبابًا مِ ن ُدوِن اّللِ  َواْلَمِسيَح اْبَن ]

يَْعُبُدوْا ِإَلهًا َواحِدًا الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو سُبَْحاَنُه َمْرَيَم َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ لِ 

[َعمَّا ُيشِْرُكونَ   (Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) 

rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan 

Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, 

onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.1 İmam (a.s) şöyle buyurmuştur:  أما

وهللا ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن 

 أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حالال فعبدوهم من حيث ال يشعرون

“Allah’a yemin olsun ki onlar, insanları kendilerine ibadet etmeye çağırmadılar, zira 

eğer bunu yapsalardı, kimse onları dinlemeyecekti, bilakis onlara haram olan şeyleri 

helalleştirdiler ve helal olan şeyleri de haramlaştırdılar. Böylece insanlar da farkında 

olmadan onlara ibadet etti.”2 O dönemki cahili toplumda Allah tebareke ve teala 

dışındakilere ibadet edilmekteydi, bundan ötürü de bazı Kur’an surelerinin başında 

                                                
1. Tevbe, 31.   
2. Kafi, c. 1, s. 53. Taklid babı, h. 1. 
Bu önemli Kur'ani terim (ibadet), tatmin edilmelidir, çünkü toplumun zihninde açıklığa kavuşmuş değildir. Bu nedenle 
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إلى ناطق فقد عبده، فإن كان هذا الناطق عن هللا فقد عبد هللا، وإن كان الناطق ينطق عن 

 Eğer birisi bir konuşmacıyı dinlerse, ona ibadet etmiştir. Eğer bu Allah’ın sözcüsü ise, Allah’a ibadet“  إبليسلسان 

etmiş, ama eğer konuşan kişi iblisin diliyle konuşuyorsa...” (Tuhefu’l-Ukul, s. 336).  



yüce Allah’tan başka hiç kimseye ibadet edilmemesi istenmiştir: [ َُكال ال ُتِطْعه]  

Hayır! Sakın sen ona uyma.1 O dönemde birçok ilaha ibadet edilmekteydi:  َما[

[َنْعُبُدُهْم ِإال ِلُيَقرِ ُبوَنا ِإَلى اّللَِّ ُزْلَفى  “Biz onlara (yani putlara) sadece, 

bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar.2  َواَل َيتَّخَِذ[

[َبْعضًا َأْرَبابًا مِ ن ُدونِ اّلل ِ َبْعُضَنا   “Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh 

edinmesin.”3 ]ِإنَّا َأطَْعَنا سَاَدَتَنا َوُكبََراءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّبِيال[ “Biz 

önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.”4 

[ْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيدٍ َفاتَّبَُعوْا أَ ]  İleri gelenler Firavun’un 

emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi.5  َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم[

[َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َواتَّبَُعوا الشََّهَواتِ َفسَْوَف َيْلَقْوَن َغي اً   Onlardan 

sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil 

geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.6  َوِإَذا[

ِقيَل َلُهُم اتَّبُِعوا َما َأنَزَل اّللُ  َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفيَْنا َعَليْهِ 

[َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن شَيْئًا َواَل َيْهَتُدونَ  آَباءَنا  Onlara, 

“Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde 

bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru 

yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?7  َوِمَن[

النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اّللَِّ ِبَغيِْر ِعْلٍم َوَيتَّبُِع ُكلَّ شَيْطَانٍ مَِّريٍد، ُكِتَب 

[َعَليِْه َأنَُّه َمن َتَوالُه فإنه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَِّعيرِ   

İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı hâlde, Allah hakkında tartışmaya 

girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında, “Her kim onu dost 
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edinirse, mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler” diye 

yazılmıştır.1  ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفرُ وا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة[

[اْلَجاِهِليَّةِ   Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu 

yerleştirmişlerdi.2  

İşte bunlar, ilk cahiliye döneminde yüce Allah tebareke ve tealadan başka 

kendilerine ibadet edilen ilahlardan bazılarıdır; putlar, muhlis olmayan alimler, 

firavunlar, kötülüğü emreden nefs-i emmarenin heva ve şehvetleri, iblis, bağnazlık, 

geçmişlerden kalan gelenek ve taklitler. Ama bütün bunların başat faktörü heva ve 

hevese uymaktır: [ َاْعَلمْ َأنََّما َيتَّبُِعونَ َأْهَواءُهمْ َفِإن لَّمْ َيسَْتجِيُبوا َلكَ ف

َوَمْن َأَضلُّ ِممَّنِ اتَّبََع َهَواُه ِبَغيِْر ُهًدى مِ َن اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ ال َيْهِدي اْلَقْومَ 

[الظَّاِلِمينَ   Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece kendi 

nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim, Allah’tan bir yol gösterme olmaksızın 

kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah, zalimler 

toplumunu doğruya iletmez.3  

Peki insanların bugünkü durumu farklı mı? Kendilerini modern olarak 

adlandıran malum ulusların halkını kastetmiyorum, zira onlar, boynuzlarından ta 

ayaklarının tabanlarına kadar cehalet bataklığında boğulmuşlardır. Fakat gelin ve 

bundan çok daha vahim olanına şahit olun; kendilerini Müslüman diye 

adlandırdıkları halde cehalet bataklığında bocalayanlar o kafirlerin peşinden 

koşuyorlar, arzularına, tutkularına ve spor, teknik ve bazı sapkın teori ve yasalar gibi 

onlardan neşet eden yeni ilahlara tabi olup dalmışlar. Hâlâ da kutsal şeriata riayet 

edilmeden aşiret reisleri ve ileri gelenler gibi öncü ve liderlere itaat edilmekte, onlar 
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da yüce Allah tebareke ve tealanın haram kıldıklarını helalleştirmekte, helal 

kıldıklarını da haramlaştırmaktalar. Ataların ve geçmiş nesillerin örf, töre ve 

geleneklerine henüz hem yüce Allah’ın şeriatından daha fazla uyulmaktadır. Öyle 

ki; toplum, Allah’a karşı yapılan isyanı hoş görmekte ve söz konusu örf ve töresinin 

dışına çıkmaya rıza göstermemektedir. Doğrusu onların lisan-ı halleri şöyle 

demektedir: النار وال العار Ateşe atılmaya evet, ama utanca hayır! Tam 

olarak İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela’da dile getirip temsil ettiği İslam’ın aksine 

hareket edilmektedir: 

من ركوب العار أولىالموت   والعار أولى من دخول النار 

Ölüm, utançtan daha evladır 

Ve utanç ise ateşe girmekten daha evladır 

Bu durum, kabile ona benzer gelenekleride belirgin bir durumdur. Ama 

günümüzde ise meselenin sureti değişmitir. Örneğin; zavallı kadınlar sevgiye, 

modanın etkisine etiketin gereklerine ve Şeriat'ı ihlal etse bile Batı'nın çıkardığı 

giyim, süs ve aksesuarlara uyup itaat eder. Acaba ibadet, itaat, dostluk ve sadakat 

bunlardan başka bir şey midir?! Tüm bunlar şirk-i celi diye adlandırılan şirk 

bağlamındadır. Kur’an-ı Kerim, tüm bu ilahların kıyamet gününde kendilerine kulluk 

eden kullarından teberri edeceklerini ama artık piümanlığın fayda vermeyeceğini 

haber vermektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:  



َوِمنَ النَّاسِ َمن َيتَّخُِذ ِمن ُدونِ اّلل ِ َأنَداداً ُيحِبُّوَنُهمْ َكُحب ِ اّلل ِ َوالَِّذيَن ]

ِذيَن ظََلُموْا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ  آَمُنوْا َأشَدُّ ُحب ًا ّلل ِِ  َوَلْو َيَرى الَّ

اْلَعَذابِ، ِإْذ َتبَرََّأ الَِّذيَن اتُّبُِعوْا اْلُقوََّة ّللِِ  َجِميعًا َوَأنَّ اّللَ  شَِديُد 

ِمَن الَِّذيَن اتَّبَُعوْا َوَرَأُوْا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت ِبِهُم األَسْبَاُب، َوَقاَل 

الَِّذيَن اتَّبَُعوْا َلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنَتبَرََّأ ِمْنُهْم َكَما َتبَرَُّؤوْا ِمنَّا 

 [ّلل ُ َأْعَماَلُهمْ َحسََراتٍ َعَليِْهمْ َوَما ُهم ِبَخاِرجِينَ ِمنَ النَّارِ َكَذِلكَ ُيِريِهمُ ا

İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı 

severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. 

Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve 

Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi! Kendilerine uyulanlar o gün 

azabı görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar 

kopacaktır.1 

Yüce Allah tebareke ve teala beşerin, onlara sadakat gösterip itaat etmek 

suretiyle Allah’tan başka ibadet ettikleri ilahlarını şu şekilde nitelemektedir:  

َمثَُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِ اّللَِّ َأْوِليَاء َكَمثَِل اْلَعنكَُبوتِ اتََّخَذْت ] 

 [ُبُيوتِ َلبَيُْت اْلَعنكَُبوتِ َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ َبيًْتا َوِإنَّ َأْوَهَن الْ 

Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin 

durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke 

bilselerdi!2 

Yine şöyle buyurmaktadır:  
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َحتَّى  ِذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكسََراٍب ِبِقيَعٍة َيْحسَُبُه الظَّْمآُن َماءً َوالَّ ]

َوَوَجَد اّللََّ ِعنَدُه َفَوفَّاُه حِسَاَبُه َواّللَُّ سَِريُع  إذا َجاءُه َلْم َيجِْدُه شَيْئاً 

 [اْلحِسَابِ 

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış 

kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. (Tıpkı bunun gibi kâfir 

de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz). Ancak Allah’ı yanında bulur da 

Allah onun hesabını tastamam görür. Allah, hesabı çabuk görendir.1 

Bu konu, dikkat çekmeye ve önemsenmeye değer bir konudur, çünkü 

insanların dikkatlerini kendi inançlarından saptıklarına, saf tevhitten uzak 

kaldıklarına ve yüce Allah tebareke ve tealaya olan itaatlerinin, bu çoklu putlara 

olan itaatlerinden çok daha az olduğuna celp etmektedir. Ama konumuz, gizlenme 

riski fazla olan ve diğer insanları bırakın hatta müminlerin bile dikkatlerinden kaçan 

Modern Cehaletin Putları başlığı altında şekillensin. 

Doğrusu gizli şirk koşma düzeyine gelince, felaket daha da büyüktür. Nadiren 

samimi bir amel bulursunuz. En azından eğer sahibi bunu böyle düşünüyorsa, peki 

neden bir cami inşa ettiğinde adını büyük levhalara yazdırarak camiye asar, eğer 

yapmış olduğu ameli sırf Allah rızası içinse, neden yapmış olduğu bağışı başa kakar 

ve her yerde övünerek ondan bahseder?! 

Cehaletin ve cahiliyenin ikinci özelliği ise, işlerini organize eden ve 

anlaşmazlıklarına nezaret eden yasaların, yüce Allah’ın şeriatından uzak yasalar 

olmasıdır. [ ََأَفُحكَْم اْلَجاِهِليَِّة َيبُْغون]  Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü 

mü istiyorlar?2 Yüce Allah’ın indirdiklerine uymayan hüküm, Kur’an'ın ifadesiyle 
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cahiliye hükmüdür. Toplumumuzun çoğu bireyinin, yüce Allah’ın, haklarında hiçbir 

gerekçe indirmediği ve yüce Allah tebareke ve tealadan uzak bir surette cahil 

insanların koyduğu kabile veya aşiretlere mensup olup mevcut otoriteler tarafından 

konulan hükümlerle yönetildiklerini görüyoruz. Tabi bunu sadece bir örnek teşkil 

etsin diye ifade ettim.  Şimdi bunun geçerliliğini görmek için gözünüzü açıp diğer 

sosyal katmanlara bakabilirsiniz. O zaman bunun birçok örneğini göreceksiniz. 

Gözlerinizle görüyorsunuz ki; dünyanın  farklı ülkelerinde, kendisine zarar veya 

yarar veremeyen ve burnunun ucunu bile görmekten aciz durumdaki eksik bir beşer 

tarafından yapılan yasalar, mevzuat ve (ideolojiler) tarafından kontrol edilmekte ve 

yönetilmektedir. Bu yüzden de her gün, bir maddeyi değiştirdiklerini, eski bir fıkrayı 

iptal edip yerine yeni bir fıkra eklediklerini, bir diğerinin hatalı olduğunun farkına 

vardıklarını ve onu kaldırmaya çalışarak meydana gelen yasal boşluğu doldurmaya 

gayret ettiklerini, böylece bu durumun hep böyle sürüp gittiğini görüyorsunuz. 

Hadis-i şerif, şeriata uymayan her şeyi cahiliye olarak nitelemekte ve 

uygulamasında sorunla karşılaşılacağını ifade etmektedir. Örneğin;  من مات ولم

 Vasiyette bulunmadan ölen kimse, cahiliye ölümü üzere يوص مات ميتة جاهلية

ölmüştür.1 

Şöyle diyen Firavun’un: [َما ُأِريكُْم ِإال َما َأَرى]  “Ben size ancak kendi 

görüşümü bildiriyorum.2 Halet-i ruhiyesi, bireysel bir durum değildir, bilakis yüce 

Allah tebareke ve teala dışında kendisini kanun koyucu olarak atayan birçok kişide 

sürekli yinelenen bir durumdur. 
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Cahiliyenin diğer alametlerinden biri de inançsal yozlaşma durumudur. Yüce 

Allah şu ayet ile buna işaret etmektedir: [ َظُنُّوَن ِباّللِ  َغيَْر اْلَحقِ  ظَنَّ ي

 Allah’a karşı cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar.1 اْلَجاِهِليَّةِ [

Örneğin, onlar şöyle inanırlardı, bir insan ne günah işlemişse işlesin, tanrılara 

kurban olarak bir şey adayıp verdiğinde cezadan kurtulacaktır. Bizim toplumda da 

Hüseyn-i minberlerde konuşan vaizlerin, halkın zihnine habire yerleştirdikleri 

inançlara göre; kim ne günah işlerse işlesin, Hüseyin'in (a.s) üzerine bir damla 

gözyaşı döktüğünde, cennete girmesi için yeterli olacaktır. Bunu da şu hadis-i şerifi 

gerekçe göstererek ifade ediyorlar: 

 من بكى على الحسين ولو مقدار جناح بعوضة وجبت له الجنة

“Bir sineğin kanadı miktarı kadar da olsa Hüseyin’in (a.s) üzerine ağlayana, cennet 

vacip olmuştur.”2 

Ayrıca şairin şu mısralarını da delil olarak getiriyorlar: 

 عليه غبار زوار الحسينِ             النار ليس تمس جسماً  فإنَّ 

Doğrusu ateş, üzerinde toz toprak olup Hüseyin’in (a.s) ziyaretçisi olan bedene 

ilişemez. 

İmam Hüseyin’in (a.s) yüce Allah tebareke ve teala nezdindeki değer ve 

şerefini inkar etmiyoruz ve O’nun bu değer ve şerefi fazlasıyla hak ettiğine 

inanıyoruz. Ancak bu, cennete girmek için, gereklilikler ve nedenin bir parça olarak 

değerlendirilmeli ve nedenin tamamlanması için gerekli olan diğer parçaların ve 

koşulların oluşmasına ihtiyaç duyulduğu gibi bu durumu engelleyecek herhangi bir 

engelin de olmaması lazımdır. Söz konusu koşulların ilki, yüce Allah’ın emir ve 

                                                
1. Ali İmran, 154.  
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yasaklarında ona itaat etmektir. Kur’an bunu apaçık bir şekilde ifade ediyor: [ َوال

[َيشَْفُعوَن ِإال ِلَمِن اْرَتَضى  Onlar, O’nun razı olduğu kimselerden başkasına 

şefaat etmezler.1 İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste de şöyle buyrulur: 

بالصالة لن تنال شفاعتنا مستخفاً   Namazı hafife alana şefaatimiz 

ulaşmaz.2 Ayrıca bu anlayış, şu ayet-i şerifiye de ters düşmektedir:  

 [َفَمن َيْعَملْ ِمثَْقالَ َذرَّةٍ َخيْراً َيَرُه، َوَمن َيْعَملْ ِمثَْقالَ َذرَّةٍ شَر اً َيَرهُ ]

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de 

zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.3 

Tabi eğer yapmış olduğu günahları, sadık bir tövbe ile tövbe ederek telafi 

ederse, o zaman durum başkalaşır.  

İnançtaki bu sapmanın, insanların dinde uzaklaşmasında, Kur’an 

öğretilerinden tamamen uzak olan bu doktrinle uyuşturulduktan sonra 

farkındalıklarının eksilmesinde ve bu yanlış inanca dayanarak Kur’an’la amel etmeyi 

terk etmelerinde ciddi bir etkisi bulunmaktadır.  

Süs, gösteriş, izhar-ı cazibe, arsızlık ve fahşanın aşırı şekilde yayılması cehalet 

ve cahiliyenin diğer alametlerindendir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: [ َوال

[َتبَرَّْجَن َتبَرَُّج اْلَجاِهِليَِّة األُوَلى  Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp 

saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın.4 Bugünkü toplum, ahlaksızlık, arsızlık, baştan 

çıkarma, yanlış yönlendirme ve insanları fahşaya düşürme konularında eski 

ümmetleri katbekat geride bıraktığı yetmiyormuş gibi bunları yaygınlaştırmak için 

tüm gelişmiş olanaklarını seferber etmiş durumdadır. Nasıl İslam öncesi cahiliyet, 
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örneğin; Kureyşliler, Kabe’ye gelen hacıların üzerlerindeki elbiselerle tavafta 

bulunmalarını yasaklayan bir kanun geliştirdilerse, zira kişi o elbiseler içindeyken 

günah işleyip Allah’a karşı gelmiş, dolayısıyla ya Mekke ehlinden bir kişinin 

elbiseleriyle ya da yeni bir elbiseyle veyahut çıplak halde tavaf etmesi lazımdır gibi 

şeytani yöntemler kullanmak suretiyle kanunlar geliştirip ve mevzuatlar oluşturarak 

ibadetleri, cinsel içgüdülerini tatmin etmek için kullandıysalar, aynı biçimde 

günümüzdeki şeytan dostları da fısk ve fücur kulüplerine ek olarak örneğin; spor adı 

altında o fısk ve fücur kulüplerinde olup bitenden daha az rezaletlerin yaşanmadığı 

fahşayı yayma yöntemlerini yürürlüğe koydular. Bilakis mevzu bahis kulüplerin bu 

konudaki yöntemleri daha zararsız görülüyor, çünkü gizlece yapılmakta, herkes 

onlara kaşlarını çatmakta ve sahipleri de adlarının bu şekilde çıkmasından utanç 

duymaktalar. Buna (spor) gelince, açıkça ve herkesin gözleri önünde yapılmakta, 

yapanlar kendileriyle gurur duymakta ve yaptıkları çalışmalar herkes tarafından 

kutlanmakta. Şeytanın elinde birer oyuncağa dönüştüklerini ve onları istediği 

şekilde evirip çevirdiğini görmez misin? Aynı şekilde, güzellik kraliçesi veya moda 

sergisi veyahut sanat ve diğer başlıklar adına yapılan bütün pervasızlıklar, 

hakaretler, ahlaksızlıklar ve arsızlıklar, toplum tarafından kabul görülen argümanlar 

altında yapılmakta olup sadece Allah’ın koruması altında olanlar bu tür 

rezilliklerden kurtulabilmektedir. Tüm bunlarla asıl hedeflenen şey insanlığın, 

hayvani bir barbarlıkta, cinsiyet kaosunda ve her şeyi yakıp yıkan şehvet ateşinde 

yaşamasıdır. 

Cehalet ve cahiliyenin bir diğer özelliği de yaşamla ilgili algıların bozulması ve 

hayata dair vizyonun sapmasıdır. Örneğin, İslam öncesi cahiliye döneminde 

 diye adlandırılan bazı cahil insanlar, kendilerini diğer insanlardan üstün الُحُمس 

görmeleri nedeniyle kızlarının, kendileri dışındakilerle evlenmelerini reddederlerdi. 



Günümüz cahiliyesinde de buna benzer birçok kesim bulunmaktadır. Belki de 

bunların en bariz örnekleri, Allah Resulü’ne (s.a.a) müntesip olan bazı seyitlerdir. 

Bunlar, kızlarını ancak kendileri gibi seyit olanlarla evlendiriyorlar. Böylece kızları 

evde kalıp mutsuzluk çekiyor, evlilik dönemleri geçiyor ve bir aile kurup anneliğin 

tadını çıkarma mutluluğundan mahrum bırakılarak en temel meşru haklarını 

kullanmalarına engel olunmakta. İşte bütün bunlar, söz konusu bu yanlış cahiliye 

anlayışından kaynaklanmaktadır. Kur'an'ın ilkeleri nerede, bu algılar nerede?: 

م ]
 
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيرًا مِ ن نَّْفٍس َواحَِدٍة َوَخَلَق خ

[َوِنسَاء  Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; 

ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı 

gelmekten sakının.1 Allah Resulü’nün (s.a.a) öğretileri nerede, bu içi boş anlayışlar 

nerede?: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه “Dinini ve ahlakını 

beğendiğiniz biri size geldiğinde onu evlendirin.”2 Evet, onların üstünlüğü Allah 

Resulü’ne (s.a.a) olan akrabalık bağları nedeniyledir, Allah Resulü’nün (s.a.a) 

üstünlüğü de Muhammed b. Abdullah (s.a.a) oluşuyla değil, bilakis İslam’la ve yüce 

Allah’a olan itaati sebebiyledir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:  [ َلِئْن َأشَركَت

[َليَْحبَطَنَّ َعَمُلَك َوَلَتكُوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ   “Eğer Allah’a ortak koşarsan 

elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”3  َوَلْو[

َتَقوََّل َعَليَْنا َبْعضَ األََقاِويِل، ألََخْذَنا ِمْنُه ِباْليَِمينِ، ُثمَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُه 

[اْلَوِتيَن، َفَما ِمنكُم مِ ْن َأَحٍد َعْنُه َحاجِِزينَ   Eğer (Peygamber) bize isnat 

ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra 

da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan 
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savamazdı.1 Zira Allah Resulü’nün (s.a.a) kendisi şöyle buyuruyor:  ولو عصيت

 Eğer isyan etseydim, yok olurdum.”2 Şeriatını ihlal ettikleri halde O’nun“ لهويتُ 

(s.a.a) adına ticaret yapanların değeri nedir ki? 

Cahiliye döneminin bir başka özelliği de, insanların birbirlerine karşı 

övündükleri değer ve ölçü kıstaslarının hakiki ve ilahi olandan sahte ve şeytani olana 

doğru kaymasıdır. Kur’an açıkça şöyle buyuruyor: [ َِِّإنَّ َأْكَرَمكُْم ِعنَد اّلل

[َأْتَقاُكمْ   Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok 

sakınanınızdır.3  ُقْل ِبَفْضِل اّلل ِ َوِبَرْحَمِتِه َفبِذَ ِلكَ َفْليَْفَرُحوْا ُهَو َخيٌْر مِ مَّا[

[َيْجَمُعونَ   De ki: “Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. 

Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.”4  ،َأْلَهاُكُم التَّكَاُثُر[

[َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبرَ   Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) 

kadar oyaladı.5 ] ََوَقاُلوا َنْحُن أكثر َأْمَواالً َوَأْوالدًا َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبين[ 

Yine, “Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir” 

demişlerdi.6 Bu tür konular o kadar açık ki; örneklerinden bahsetme gereği 

duymuyorum. Aşağıdaki zikredeceğimiz iki ayet,  kıstaslar arasındaki bu açık 

karşılaştırmayı gösteriyor:   

                                                
1. Hakka, 44-47.  
2. Biharu’l-Envar, c. 22, s. 467.   
3. Hucurat, 13.   
4. Yunus, 58.   
5. Tekasür, 1-2.  
6. Sebe, 35.   



ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النِ سَاء َواْلبَِنيَن َواْلَقَناِطيِر ]

ضَِّة َواْلَخيِْل اْلُمسَوََّمِة َواألَْنَعاِم َواْلَحْرثِ اْلُمَقنطََرِة ِمَن الذََّهِب َواْلفِ 

َذِلَك َمَتاُع اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َواّللُ  ِعنَدُه ُحسُْن اْلَمآبِ، ُقْل َأُؤَنب ُِئُكم 

ِبَخيٍْر مِ ن َذِلكُْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعنَد َربِ ِهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها 

اِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج مُّطَهََّرٌة َوِرْضَواٌن مِ َن اّللِ  َواّللُ  َبِصيٌر األَْنَهاُر خَ 

 [ِباْلِعبَادِ 

Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi 

nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının 

geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır. De ki: “Size, 

onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 

için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler, 

tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır.” Allah, kullarını hakkıyla görendir.1 

Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

ْوالُدُكم ِبالَِّتي ُتَقرِ ُبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى ِإال َمْن آَمَن ]
َ
ْمَواُلُكْم َوال أ

َ
َوَما أ

ْوَلِئكَ َلُهمْ َجَزاء الضِ عْ 
ُ
فِ ِبَما َعِمُلوا َوُهمْ ِفي اْلُغُرَفاتِ َوَعِملَ َصاِلحاً َفأ

 [آِمُنونَ 

Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran 

şeylerdir! Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine 

karşılık kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.2  

Her iki cahiliyye dönemlerinin ortak özelliklerinde biri de, en barizleri şarabın 

içilmesi, ölçü ve tartıda hile yapılması, aldatma, yalan ve eşcinsellik gibi ahlaki 

rezaletlerin yaygın hale gelmesidir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

                                                
1. Ali İmran, 14-15.   
2. Sebe, 37.   



 [ُم اْلُمنكَرَ َوَتْأُتوَن ِفي َناِديكُ ]

“Ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?”1 

 [سَ َأشْيَاءُهمْ َوالَ َتبَْخسُوْا النَّا]

İnsanların mallarını eksiltmeyin.2 

ْلُمطَفِ ِفيَن، الَِّذيَن إذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاسِ ] َيسَْتْوُفوَن، َوِإَذا َوْيٌل لِ 

 [ْم ُيْخِسُرونَ َكاُلوُهْم َأو وََّزُنوهُ 

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp 

aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp 

verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.3 Bunlarla da kalmıyor, aynı zamanda bu tür 

rezilliklere bulaşmayan temiz insanlarla alay ediyorlar: 

َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأن َقاُلوْا َأْخِرُجوُهم مِ ن َقْرَيِتكُْم ِإنَُّهْم ]

 [ُأَناسٌ َيَتطَهَُّرونَ 

Kavminin cevabı ise sadece, “Çıkarın bunları memleketinizden! Güya onlar 

kendilerini fazla temiz tutan insanlar!..” demek oldu.4 Evet, Cafer b. Ebu Talip, 

cahiliye döneminde bile içki içmeyi ve zina yapmayı kendisine haram kılan kişi 

olarak tarihe ismini yazmıştır. Güçlü olanların zayıf olanları yemesi, ilahi değerlerin 

yanı sıra ahlaki ve insani değerlerin bile yok olması ve kişisel çıkarlarının hep birincil 

sırada gelmesi de söz konusu cahiliye dönemi insanlarının kötü ahlakları 

arasındaydı. Ve işte bugünün medeniyetinde de, bir halkı tamamen ezip yok 

etmekte ve her şeyin üstünde saydıkları “çıkarlar” denilen şey uğruna, ekin ve 

nesilleri yok etmektedir. Yüce Allah tebareke ve tealanın rızasını kazanma ve 

                                                
1. Ankebut, 29.   
2. A’raf, 85.   
3. Muteffifin, 1-3.   
4. A’raf, 82.   



ahirette kurtuluşa erme olan gerçek hedefi ise, gericilik ve irtica sayılmakta. Yüce 

Allah şöyle buyurmaktadır: 

َوطَآِئَفٌة َقْد َأَهمَّْتُهْم َأنُفسُُهْم َيُظنُّوَن ِباّلل ِ َغْيَر اْلَحقِ  ظَنَّ اْلَجاِهِليَِّة ]

َيُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن األَْمِر ِمن شَْيٍء ُقْل ِإنَّ األَْمَر ُكلَُّه ّللَِِّ ُيْخُفوَن ِفي 

 [ُدوَن َلكَ َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن األَْمِر شَيْءٌ َأنُفِسِهم مَّا الَ ُيبْ 

Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah’a karşı cahiliye zannı 

gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar; “Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok” diyorlardı. 

De ki: “Bütün iş, Allah’ındır.” Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar 

ve diyorlar ki: “Bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik.”1 

Evet, işte onların amacı ve uğruna yaşadıkları hedefleri budur: “Bu konuda bizim 

için bir şey var mı?” 

Cehalet ve cahiliyenin en önemli özelliklerinden biri, belki de ortaya 

çıkmasının temel nedeni, iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün menedilmesinin terk 

edilmesidir. Yani Allah Resulü’nün (s.a.a) daha önce şu şekilde uyarıda bulunduğu 

durum:  

اؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف كيف بكم إذا فسدت نس

 ولم تنهوا عن المنكر؟

“Kadınlarınız bozulduğu ve gençleriniz sapkınlığa düştüğü halde iyiliği emretmeyip 

kötülükten de menetmediğiniz zaman ne yapacaksınız?” Dediler ki: Ey Allah’ın 

Resulü (s.a.a) bunlar olacak mı? Buyurdu ki:  

                                                
1. Ali İmran, 154.   



نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن 

 المعروف؟

“Evet, ve bundan daha kötüsü de olacak. Kötülüğü emrettiğinizde ve iyilikten 

menettiğinizde haliniz ne olacak?” Dediler ki: Ey Allah’ın Resulü (s.a.a) bunlar olacak 

mı? Buyurdu ki: 

 من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً وشر 

“Bundan daha da kötüsü; iyiliği, kötülük, kötülüğü de iyilik olarak gördüğünüzde 

haliniz ne olacak?”1 Malesef günümüz toplumlarının bugün ulaştığı nokta budur. Bu 

konuda ilk eksiklik, din alimlerinin veya Kur’an'ın da ifadesiyle ruhbanların, 

görevlerini eda etmedeki ihmalleri ve duyarsızlıklarının ürünüdür. Bilinmelidir ki; 

ruhbanlık ifadesinin en belirgin örnekleri, siz, şerefli İlim Havzasının talebeleri ve 

erdem sahiplerisiniz. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

َوَتَرى َكِثيرًا مِ ْنُهْم ُيسَاِرُعوَن ِفي اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّْحَت ]

َلبِْئَس َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن، َلْواَل َيْنَهاُهُم الرَّبَّاِنيُّوَن َواألَْحبَاُر َعن 

 [ْصَنُعونَ يَ َقْوِلِهُم اإِلْثمَ َوَأْكِلِهُم السُّْحَت َلبِْئسَ َما َكاُنوْا 

Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle 

yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! Bunları, din adamları 

ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! 

Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!2 

                                                
1. Kafi, c. 5, s. 59. Bab-u el-Emru bi’l-Marufi ve’n-Nehyu Ani’l-Münkeri.  
2. Maide, 62-63.   



َكاُنوْا الَ َيَتَناَهْوَن َعن مُّنكَرٍ َفَعُلوُه َلبِْئسَ َما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن، َتَرى ]

َكِثيرًا مِ ْنُهمْ َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا َلبِْئسَ َما َقدََّمْت َلُهمْ َأنُفسُُهمْ َأن 

 [ُدونَ سَخِطَ اّلل ُ َعَليِْهْم َوِفي اْلَعَذابِ ُهْم َخالِ 

İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. 

Yapmakta oldukları ne kötüydü! Onlardan birçoğunun inkâr edenleri dost 

edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri 

şey; Allah’ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedî kalıcıdırlar.1 

İslam’dan uzaklaşmış bir toplumun bir diğer özelliği de kafirlerin dost 

edinilmesidir. İşte var olan bu eksiklikten ötürü Müminlerin Emiri (a.s) şöyle 

buyuruyor:  

كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي أما بعد فإنه إنما هلك من 

ولم ينههم الربانيون واألحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في 

المعاصي نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 

واعملوا أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجالً 

 ولن يقطعا رزقاً 

“Bilinmelidir ki; sizden öncekilerin helak olmasının nedeni, günah işlemeleri ve 

ruhban ve hahamların onları bundan menetmemeleriydi. Böylece ne zaman ki 

günah ve kötülüğü alışkanlık haline getirdiler, üzerlerine azap inmeye başladı. İyiliği 

emredin ve kötülükten men edin ve bilin ki; iyiliği emretmek ve kötülükten men 

etmek, eceli yakınlaştırmaz ve rızkın kesilmesine neden olmaz.”2 

Bu görev yerine getirilmeden, müminlerin ne Allah ne de Allah Resulü’nün 

(s.a.a) nezdinde bir değerleri kalmaz. Belki de onların düşmanları nezdinde bile bir 

değerleri kalmaz.  Bu yüzden Kureyşliler arasında muvahhit olanlar bulunmaktaydı. 

                                                
1. Maide, 79-80.   
2. Nehcu’l-Belaga, 27. Hutbe.   



Onlar, putlara ibadet etmeyi terk edip sadece yüce Allah’a ibadet eden Haniflerdi. 

Buna rağmen müşriklerin nezdinde bir değerleri yoktu ve onlara pek önem de 

vermiyorlardı, çünkü bu büyük vecibeyi terk etmişlerdi. 

Halbuki Kur’an, bu büyük görevi yerine getirmeyi, gerçek anlamda Müslüman olan 

toplumun özelliklerinden biri saymıştır: 

ْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعنِ ُكنُتْم َخيَْر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلمَ ]

 [ُنوَن ِباّلل ِ اْلُمنكَِر َوُتْؤمِ 

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men 

eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için 

hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.1 

َوَليَنُصَرنَّ اّللَُّ َمن َينُصُرُه ِإنَّ اّللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز، الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهمْ ِفي ]

األَْرِض َأَقاُموا الصَّالَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ 

 [ُة األُُمورِ َوّللَِّ َعاِقبَ اْلُمنكَِر 

Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki 

Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet 

kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı 

verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.2 

َوْلَتكُن مِ نكُْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخيِْر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن ]

 [نِ اْلُمنكَرِ عَ 

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk 

bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.3 

                                                
1. Ali İmran, 110.   
2. Hac, 40-41.   
3. Ali İmran, 104.   



َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِليَاء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروفِ ]

اّلل َ  َوَيْنَهْوَن َعنِ اْلُمنكَِر َوُيِقيُموَن الصَّالََة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعونَ 

 [َوَرسُوَلُه ُأْوَلِئكَ سَيَْرَحُمُهُم اّلل ُ ِإنَّ اّلل َ َعِزيٌز َحِكيمٌ 

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, 

kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne 

itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç 

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.1 

Bunlara benzer birçok ayet bulunmaktadır ama tümünü burada zikretme gibi 

bir niyetimiz yoktur, zira bu araştırma sadece bazı işaretlerde bulunma ve bu tür 

meselelerle ilgili düşünme kapısını aralamaya dayanmaktadır. Yüce Allah tebareke 

ve tealanın lütfu ve geniş merhametiyle her bir kapı, bin tane kapı daha akmaktadır.  

Cahiliyenin bir özelliği de mitlerin ve efsanelerin tahakkümü sürmesiydi. 

Örneğin, Araplar, karga ve baykuş seslerini uğursuzluk sayarlardı. Bugünkü Batı 

dünyası da (13) sayısını anlamsız bir biçimde uğursuzluk sayıyor. O dönemlerde 

falcılık ve büyücülük yayılmış ve pazarları revaç bulmuştu, bugün ise insanların 

ikballerinin avuç içi hatlarına, astrolojiye, burçlara, iddialara, uzaylılara, çekiliş 

kartlarına ve benzer şeylere bağlı olmaya dönüştüğünü görüyoruz ki; cehalet ve 

aptallığın daniskası anlamına geliyor. 

İslamiyet öncesi cahiliye dönemin özelliklerinden biri de insanların çeşitli 

şekillerle Kur'an'dan yüz çevirmeleri ve onu terk etmesidir. Nadr b. Haris, İran'a 

gidip krallarıyla ilgili haberleri öğrenenlerden biriydi. Kendisi Allah Resulü’nü (s.a.a) 

takip eder, Allah Resulü (s.a.a) bir yerden kalktığında gider oradaki topluluğun 

arasında oturur ve onlarla konuşarak şöyle derdi: “Allah için söyleyin, ben mi daha 

                                                
1. Tevbe, 71.   



güzel kıssalar anlatıyorum yoksa Muhammed (s.a.a) mi?” cahiliye dönemi insanları 

Kur’an’ı, eskilerin masalı veya sabah akşam kendisine okunan yazılı masallar 

veyahut iftiradan ibaret olan sözler olarak niteliyorlardı. Hatta Allah Resulü (s.a.a) 

Kur’an-ı Kerim okuduğu zaman şiddetli bir şekilde alkışlayıp sesini bastırmaya 

çalışıyorlardı. Kur’an onların bu durumunu şöyle beyan ediyor: [ َوَقاَل الَِّذيَن

[َكَفُروا ال َتسَْمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآنِ َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَّكُْم َتْغِلُبونَ   İnkâr 

edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken 

yaygara koparın.”1 Yüce Allah şöyle buyuruyor:   َوِإن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا[

[َوَيُقوُلوا ِسْحٌر مُّسَْتِمرٌّ   Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen 

bir sihirdir” derler.2 Günümüz cahiliyesi de Kur’an’ı aynı nitelemelerle niteleyerek 

Kur’an’ın Muhammed’in (s.a.a) kelamı olduğunu, ilahi bir vahiy değil de deha bir 

insanın sözlerinden ibaret olduğunu söylüyorlar. Böylece Kur’an’ın barındırdığı 

çelişkilerle alakalı eserler yazmaya çalışıyorlar! Fakat Kur'ân-ı Kerim tarafından aciz 

ve bunalmış bırakılmaları ve varlığını onlara dayatması sonucunda, bu sefer – 

özlerinde var olan kötülük, aldatma ve hileden ötürü - kasten Kur’an’ın içeriğini 

boşaltmaya ve pratik olarak yaşam gerçeğinden izole etmeye kalkışıyorlar.  Böylece 

Kur’an’ı, şarkıcıların terennüm ettiği ve orada onları dinleyenlerinde  شيخ(  (هللا هللا يا  

diye tezahüratlarda bulunduğu şarkı ve müziğe benzer bir şeye ya da göğüslerinde 

veya evlerinde asılı olan tılsımlara dönüştürdüler. Gördüğünüz gibi bu yöntem, Nadr 

b. Haris ve benzerlerinin kullanmış oldukları yöntemlerden daha tehlikeli, daha sinsi 

ve etkisi daha ölümcül olan bir yöntemdir. 

Cahil insanlar tarafından karakterize edilen bariz eylemlerden biri de, her ne 

kadar yanlış olduklarına dair kanıt ve delil getirilse bile seleflerinden miras kalan 
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gelenekler hakkındaki katılıkları, onlara uyma ve onlardan sapmamadaki 

bağnazlıklarıdır. Bu davranış, ataların ve geçmiş nesillerin takip ettiği şeyin, 

kaldırılması zor bir kutsallık kazandığı göz önüne alındığında, düşüncenin 

kemikleşmesi ve sağlıksızlığının, aynı zamanda sağduyudan uzak duygusal boyutun 

tahkiminin bir sonucudur. Kur'an-ı Kerim bu durumu o kadar çok tekrarlamaktadır 

ki; bunların, bütün peygamberlerin paylaştığı sıkıntılardan biri olduğunu net bir 

şekilde anlamaktayız. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَّبُِعوا َما َأنَزَل اّلل ُ َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفيَْنا ]

 الَ َيْهَتُدونَ َعَليِْه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن شَيْئًا وَ 

يَن، َفهُ   [ْهَرُعونَ ْم َعَلى آَثاِرِهْم يُ ِإنَُّهْم َأْلَفْوا آَباءُهْم َضالِ 

Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde 

bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru 

yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?1 

يَن، َفُهْم َعَلى آَثاِرِهْم ُيْهَرُعونَ ]  [ِإنَُّهْم َأْلَفْوا آَباءُهْم َضالِ 

Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden 

koşa koşa gitmektedirler.2 

َذرَ َما َكانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْأِتَنا َقاُلواْ َأجِْئَتَنا ِلَنْعُبَد اّلل َ َوْحَدُه َونَ ]

 [الصَّاِدِقينَ  ِبَما َتِعُدَنا ِإن ُكنَت ِمنَ 

Onlar, “Sen bize tek Allah’a ibadet edelim, atalarımızın ibadet edegeldiklerini 

bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin 

azabı bize getir” dediler.3 
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َبلْ َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّةٍ َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّْهَتُدوَن، ]

َوَكَذِلَك َما َأْرسَْلَنا ِمن َقبِْلَك ِفي َقْرَيٍة مِ ن نَِّذيٍر ِإال َقاَل ُمْتَرُفوَها 

ا َعَلى آَثاِرِهم مُّْقَتُدوَن، َقالَ َأَوَلْو ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّةٍ َوِإنَّ 

جِْئُتكُم ِبَأْهَدى ِممَّا َوَجدتُّْم َعَليِْه آَباءُكْم َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم 

 [ِبِه َكاِفُرونَ 

Hayır! Onlar sadece, “Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, ve biz 

onların izlerinden gitmekteyiz” dediler. İşte böyle, biz senden önce hiçbir 

memlekete bir uyarıcı göndermedik ki, oranın şımarık zenginleri, “Şüphe yok ki 

biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden 

gitmekteyiz” demiş olmasınlar. (Gönderilen uyarıcı,) “Ben size, babalarınızı 

üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?” dedi. Onlar, 

“Biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkâr ediyoruz” dediler.1 Son iki ayet, bu 

durumun sacede peygamberlerle sınırlı olmadığını, bilakis toplumunu 

özgürleştirmek isteyen ve onu reforme etmeye çalışan herkesin söz konusu çileyle 

yüzleşeceğini göstermektedir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor: [ َوَكَذِلَك َما

[َأْرسَْلَنا ِمن َقبِْلك  İşte böyle, biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı 

göndermedik ki...2 

Bu konuda günümüz cahiliyesi, ilk cahiliye döneminden farklı olmayıp bunu 

gösteren birçok kanıt bulunmaktadır. Doğrusu İlim Havzası mensubu bir düşünürün 

ifadesiyle toplumumuz bu tür eğilimlerden büyük ölçüde acı çekmiştir. 

Cahiliyenin nişanelerinden biri de gerçek imamı tanımamalarıdır:  من مات ولم

 Zamanının imamını tanımadan ölen يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
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kişi, cahiliye ölümü üzerine ölmüştür.1 Tanımakla sadece ismini bilme kastedilmiyor, 

bilakis İmam'a (a.s) karşı tüm sorumluluğun ve görevin bilinmesi, hakkıyla yerine 

getirilmesidir.  Doğrusu bu konuda Sahib-i Asr’a (canlarımız ona feda olsun) karşı 

apaçık bir kusur içindeyiz. Me’sur duada bu cehalet şu şekilde ifade edilmektedir:  

يك عرف نبألم تعرفني نفسك لم  إننك إاللهم عرفني نفسك ف

عرف حجتك ألم تعرفني رسولك لم  إننك إاللهم عرفني رسولك ف

 لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني إننك إاللهم عر فني حج تك ف

Allahım! Bana kendini tanıt, şüphesiz eğer sen, bana kendini tanıtmazsan 

Peygamberi’ni tanıyamayacağım. Allahım! Bana Resulü’nü tanıt, şüphesiz eğer sen, 

bana Resulü’nü tanıtmazsan, Hücceti’ni tanıyamayacağım. Allahım! Bana 

Hücceti’ni tanıt, şüphesiz eğer sen, bana Hücceti’ni tanıtmazsan, dinimden 

sapacağım.2 Dinden sapma ise, cahiliyenin ta kendisidir. 

Her zaman için bir imam ve hüccetin varlığının gerekliliği, gaybet döneminde 

İmam’a (a.f) karşı yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımız ve bırakın imamete 

inanmayanların, imamete inananların bile zihinlerini meşgul eden birçok düşünsel 

soru ve problemleri kapsayan imamet olayı, geniş ölçekte bir konu olup üzerinde 

uzunca konuşulması gereken bir meseledir. Zira İmamlar (a.s):   باب هللا الذي ال

 Yüce Allah’ın alternatifsiz tek kapısı.3 Yüce Allah’ın kapısını  يؤتى إال منه

tanımayan, yüce Allah’a nasıl ulaşabilir ki?! Allah’ın dışında, apaçık bir dalaletten 

başka ne var ki?! 

Cahiliyenin özellikleri arasında materyalizme boyun eğme, maddenin 

ötesinde olanın tanınmaması ve görünmeyenlerin inkar edilmesi vardır. Yüce Allah 
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şöyle buyuruyor: [لدُّْنيَا َوَما َنْحُن َوَقاُلوْا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحيَاُتَنا ا

[ِبَمبُْعوِثينَ   Derler ki: “Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha 

diriltilecek de değiliz.”1   َوَقاُلوا َما ِهَي ِإال َحيَاُتَنا الدُّْنيَا َنُموُت[

ْلٍم ِإْن ُهْم ِإال َوَنْحيَا َوَما ُيْهِلكَُنا ِإال الدَّْهُر َوَما َلُهم ِبَذِلَك ِمْن عِ 

[َيظُنُّونَ   Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. 

Bizi ancak zaman yok eder.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece 

zanda bulunuyorlar.2 Kur’an, insanlara kendisi için yaşamaları gereken yüce 

hedefleri inşa ederek şöyle der: [ َِوَما َخَلْقُت اْلجِنَّ َواإِلنسَ ِإال ِليَْعُبُدون]  Ben 

cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.3  َقاَل َيا َقْوِم[

األَْرِض َواسَْتْعَمَرُكمْ اْعُبُدوْا اّلل َ َما َلكُم مِ ْن ِإَلهٍ َغيُْرُه ُهَو َأنشََأُكم مِ َن 

[ِفيَها َفاسَْتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبواْ ِإَلْيهِ ِإنَّ َربِ ي َقِريبٌ مُّجِيبٌ   Semûd kavmine 

de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk 

edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yok. O, sizi yeryüzünden (topraktan) 

yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise O’ndan 

bağışlanma dileyin; sonra da O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve 

dualara cevap verendir.4 َُثمَّ َجَعْلَناُكمْ َخالَِئفَ ِفي األَْرِض ِمن َبْعدِ ِهم ِلَننظُر[ 

[َكيَْف َتْعَمُلونَ   Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından 

yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.5 İnsan sadece bu dünya için yaratılmamıştır 

ki, bütün endişe ve kaygısını ona atfetsin, bilakis yeryüzünü abad etmesi ve 

ahiretine bir tarla olarak işlemesi için halife kılınmıştır, zira yaratıcısı, neler 

yaptıklarını görmesi için yapmış olduğu amelleri bir bir sayacaktır. Bu tür maddi ve 

maddiyatta gark olmuş insan, ilahi bir kınamayla kınanmıştır:  [ َأَيْحسَُب اإلنسان
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ُيْتَرَك سُدىً، َأَلْم َيُك ُنطَْفًة مِ ن مَِّني ٍ ُيْمَنى، ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق  َأن

َفسَوَّى، َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجيْنِ الذََّكَر َواألُنثَى، َأَلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى 

[َأن ُيْحيَِي اْلَمْوَتى  İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder. O 

dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu, bir “alaka” oldu. Derken 

Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var 

etti. Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?1 Evet, ey 

yüceler yücesi Allahım! Sen her şeye kadir olduğun gibi buna da kadirsin. Ancak bu, 

onu bir amaç ve asıl hedef yapmadan, dünyadan payını almasını engellemez, aksine 

yüce Allah tebareke ve tealanın rızası olan gerçek hedefe hizmet etme 

doğrultusunda kullanmasıyla görevlendirir: َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اّللَُّ الدَّاَر ] 

اآلخَِرَة َوال َتنَس َنِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا َوَأْحِسن َكَما َأْحسََن اّللَُّ ِإَليَْك َوال 

[َتبْغِ اْلَفسَاَد ِفي األَْرِض ِإنَّ اّللََّ ال ُيحِبُّ اْلُمْفِسِدينَ   “Allah’ın sana verdiği 

şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik 

yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, 

bozguncuları sevmez.”2 Dolayısıyla dünya mülkünü elde etmede herhangi bir sıkıntı 

ve kusur yoktur, zira denildiği üzere:  اآلخرةالدنيا مزرعة  Dünya, ahiretin 

tarlasıdır.3 Başka bir hadiste de şöyle denilmiştir: الدنيا متجر أولياء هللا 

“Dünya Allah dostlarının ticarethanesidir.”4 Böylece bu dünyada Allah’la, asla zarar 

edip tükenmeyen bir ticaret yaparlar.   

Dağılmışlık, tafrika ve kopuşlar gibi nitelikler cahiliye döneminin özellikleri 

arasında bulunmaktadır:  [ َوال َتكُوُنوا ِمَن اْلُمشِْرِكيَن، ِمَن الَِّذيَن َفرَُّقوا

[ َوَكاُنوا ِشيًَعا ُكلُّ حِْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحونَ ِديَنُهمْ   Allah’a yönelmiş 

                                                
1. Kıyamet, 36-40.   
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kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı 

dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan 

kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile 

sevinip böbürlenmektedir.1 Bütün bunlar, etrafında toplanılması gereken tek bir 

eksenin kaybedilmesi, yani Yüce Allah tebareke ve tealanın tevhidinden 

uzaklaşılması nedeniyledir. Halbuki onurlu Kabe, bunun bir sembolüydü. Evet, yüce 

Allah’tan uzaklaşan toplum, ilkin devletler ve memleketlere ayrıldı, öyle ki; şu an 

itibariyle dünyada bulunan resmi ülkelerin sayısı 180’den daha fazladır. İkinci 

olarak, aynı devlette yaşayanlar ve aynı dine mensup olanlar arasında ırksal 

ayrılıklarla birçok etnik gruplara ayrılarak tefrikaya düşüldü. Üçüncü olarak, aynı 

memleketin, aynı etnisitenin ve aynı dininin evlatları bu komünist, şu kapitalist diye 

fikirsel olarak ayrıldı. Dördüncü ayrılık ise aynı dinin hatta aynı mezhebin 

mensuplarının ideolojik olarak ayrılmasıdır. Ayrıca her bir grup da kendi arasında 

farklı grupçuklara ve kesimlere ayrılmakta olup bu minval üzere sürüp gitmektedir. 

Böylece: [ َْيِهْم َفِرُحونَ ُكلُّ حِْزٍب ِبَما َلد]  Her grup kendinde bulunan ile 

sevinmektedir.2 Kur’an-ı Kerim bu tür ayrışmaların, ilahi yöntemden uzaklaşmanın 

birçok sonucundan bir tanesi olduğu konusunda uyarıyor. Yüce Allah şöyle 

buyuruyor: 

ن َتْحتِ ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن َيبَْعَث َعَليْكُمْ َعَذاًبا مِ ن َفْوِقكُمْ َأْو مِ ]

َأْرُجِلكُْم َأْو َيْلبِسَكُْم ِشيَعًا َوُيِذيَق َبْعَضكُم َبْأَس َبْعٍض انظُْر َكيَْف ُنَصرِ ُف 

 [ونَ اآلَياتِ َلَعلَُّهْم َيْفَقهُ 

De ki: “O, size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap 

göndermeğe, ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini 
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kiminize tattırmaya gücü yetendir.” Bak, anlasınlar diye, âyetleri değişik 

biçimlerde nasıl açıklıyoruz.1 Ve İslam’ın onları bu Kur’an aracılığıyla birleştirip 

aralarında ittihat sağlamaya geldiğini ifade ederek şöyle buyurmaktadır: 

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اّلل ِ َجِميًعا َوالَ َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَة اّلل ِ َعَليُْكْم ]

اء َفَألَّفَ َبيْنَ ُقُلوِبكُمْ َفَأْصبَْحُتم ِبِنْعَمِتهِ ِإْخَواًنا َوُكنُتْم ِإْذ ُكنُتمْ َأْعدَ 

َعَلىَ شََفا ُحْفَرةٍ مِ نَ النَّارِ َفَأنَقَذُكم مِ ْنَها َكَذِلكَ ُيبَي ُِن اّلل ُ َلكُمْ آَياِتهِ 

 [َلَعلَّكُْم َتْهَتُدونَ 

Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. 

Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, 

kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. 

Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte 

Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.2 

ِذَي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه ] َوِإن ُيِريُدوْا َأن َيْخَدُعوَك فإن َحسْبََك اّللُ  ُهَو الَّ

ي األَْرِض َجِميعًا مَّا َوِباْلُمْؤِمِنيَن، َوَألَّفَ َبيَْن ُقُلوِبِهمْ َلْو َأنَفْقَت َما فِ 

َفْت َبيَْن ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اّلل َ َألََّف َبيَْنُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز َحِكيمٌ   [َألَّ

Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah’tır. O, seni bizzat 

kendi yardımıyla ve mü’minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. 

Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini 

uzlaştıramazdın. Fakat, Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O, mutlak güç 

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.3 

                                                
1. En’am,65.   
2. Ali İmran, 103.   
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İslam öncesi cehaletin açık bir özelliği de ölüm korkusu ve ona işaret eden ya 

da atıfta bulunacak her şeye karşı duyulan korkudur, çünkü onlar ahireti kaybetmiş 

ve tek hedefleri arzularını ve açgözlülüklerini  tatmin etme olarak belirlemişler: 

 َخاِلَصًة مِ ن ُدوِن النَّاسِ ُقْل ِإن َكاَنْت َلكُُم الدَّاُر اآلَخَِرُة ِعنَد اّلل ِ ]

َفَتَمنَُّوْا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن، َوَلن َيَتَمنَّْوُه َأَبدًا ِبَما َقدََّمْت 

َأْيِديِهْم َواّلل ُ َعِليٌم ِبالظَّاِلميَن، َوَلَتجَِدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاسِ َعَلى َحيَاٍة 

 َأَحُدُهمْ َلوْ ُيَعمَُّر َأْلفَ سََنةٍ َوَما ُهوَ ِبُمَزْحِزحِهِ َوِمنَ الَِّذينَ َأشَْرُكوْا َيَودُّ 

 [ْعَمُلونَ ِمَن اْلَعَذابِ َأن ُيَعمََّر َواّلل ُ َبِصيٌر ِبَما يَ 

De ki: “Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahiret yurdu (cennet) diğer 

insanlar için değil de, yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü 

temenni edin!” Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü 

hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun, 

sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah’a ortak koşanlardan bile 

daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Hâlbuki 

uzun yaşamak, onları azaptan kurtaracak değildir. Allah, onların bütün 

işlediklerini görür.1 

ْوِليَاء ّللَِِّ ِمن ُدونِ ُقْل َيا َأيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإن َزَعْمُتْم َأنَّكُْم أَ ]

النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن، َوال َيَتَمنَّْوَنُه َأَبًدا ِبَما 

 [ِبالظَّاِلِمينَ  َقدََّمْت َأْيِديِهْم َواّللَُّ َعِليمٌ 

De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız 

kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz 

haydi ölümü isteyin!” Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü 

istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir.2 

                                                
1. Bakara, 94-96.   
2. Cumua, 6-7.   



َتُدورُ َأْعُيُنُهمْ َكالَِّذي ُيْغشَى  َفِإَذا َجاء اْلَخْوفُ َرَأْيَتُهمْ َينظُُرونَ ِإَليْكَ ]

 [تِ َعَليِْه ِمَن اْلَموْ 

Korku geldiğinde ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek 

sana baktıklarını görürsün.1 

ِإَلى َعاِلِم ُقلْ ِإنَّ اْلَمْوتَ الَِّذي َتِفرُّونَ ِمْنُه فإنه ُمالِقيكُمْ ُثمَّ ُتَردُّونَ ]

 [اْلَغيْبِ َوالشََّهاَدِة َفُيَنب ُِئكُم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ 

De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size 

ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, 

O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”2 

ُقل لَّن َينَفَعكُُم اْلِفَراُر ِإن َفَرْرُتم مِ َن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا ال ]

 [ ِإال َقِليالً ُتَمتَُّعونَ 

De ki: “Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla 

fayda vermeyecektir. O takdirde bile (hayatın zevklerinden) pek az 

yararlandırılırsınız.”3 

 [جٍ مُّشَيََّدةٍ َأْيَنَما َتكُوُنوْا ُيْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي ُبُرو]

Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile 

ölüm size ulaşacaktır.4 

ُكنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم َلبََرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقْتُل ِإَلى ُقل لَّْو ]

 [َمَضاجِِعِهمْ 

De ki: “Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar 

mutlaka yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gideceklerdi.5  

                                                
1. Ahzap, 19.   
2. Cumua, 8.   
3. Ahzap, 16.   
4. Nisa, 78.   
5. Ali İmran, 154.   



Ölüm korkusuna, ancak iman, salih amel ve yüce Allah tebareke ve tealanın 

razı olacağı ve kendisine yakınlaştıracağı şekilde ahiretin inşasıyla hazırlanılabilir. 

Doğrusu buraya kadar yeterli bir sinyal verdiğimi ve bu yönde yeterince 

düşünmeye kapı açtığımı hissediyorum, çünkü sosyal hastalıklarımızı tedavi 

etmenin en önemli adımı hastalığı doğru bir şekilde teşhis etmek ve sonra uygun 

tedaviyi reçete etmektir. 

Saydığımız bu birçok noktanın da gösterdiği üzere günümüzdeki cehalet 

unvanı ve işaret ettiği kavram, apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yine yüce Allah’ın 

kullarına bahşettiği lütuflarının süreklilik arz ettiğini ve sadece bazı kavimlere veya 

belirli herhangi bir zaman dilimine özel olmadığını öğrendik. Dolayısıyla dünün 

cehaleti, bugünün cehaletinden daha evla değildir ki; yüce Allah tebareke ve 

tealanın onlara bir kitap indirerek ve bir elçi göndererek günümüz cehaletiyle de 

ilgilenmemiş denilsin. Bir muslihe ki; Hüccet b. Hasan’ın (ruhlarımız ona feda olsun) 

şahsından başkası değildir, ne kadar da ihtiyacımız var! Bizleri cahiliyetin 

kucağından kurtarıp İslam’ın zirvesine çıkaracak olan Kur’an’a ne kadar da fazla 

ihtiyaç duymaktayız!  

Kur’an, Toplumsal Hastalıklarımızın Devası 

Kur'an'ın, insanlığın mübtela olduğu hastalıkları tedavi etme ve mükemmellik 

basamaklarını bir bir katederek ilerletme, yetenek ve kabiliyetinden faydalanmaya 

çalışmalıyız. Şüphesiz Kur'an, diriliş gününe kadar kalıcı, vahyedilen ve verimli  bir 

kitaptır. Kalıcılığının kanıtı ise, hastalığı teşhis etme ve her topluma, her zamana ve 

her mekana uygun tedaviyi sunmasıdır. Tek yapmamız gereken, Kur’an'ın 

potansiyelinin farkına varmak , sosyal ve bireysel hastalık ve problemlerimizin ilacını 

onda aramak olacaktır. 



Ümmet ayrışma ve tefrikaya mübtela olduğunda, tedavisi yüce Allah’ın şu 

buyruğudur:  ]َواْعَتِصُموْا ِبَحبِْل اّللِ  َجِميعًا َواَل َتَفرَُّقوْا[  Hep birlikte 

Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.1 Tabi hadis-i 

şerifte belirtiğine göre Allah’ın ipi olan Kur’an ve Ehlibeyt’i (a.s) tanıdıktan sonra. 

Ümmet, korku ve kaygı hastalığına kapıldığında, dermanları yüce Allah’ın şu 

buyruğudur:  ٍَأْيَنَما َتكُوُنوْا ُيْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي ُبُروج[

 Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde مُّشَيََّدٍة[

bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır.2  ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه[

 De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o فإنه ُمالِقيكُْم[

mutlaka size ulaşacaktır.”3 

Toplum bela, müsibet ve problemlerle karşı karşıya geldiğinde, şifası yüce 

Allah’ın şu kelamıdır:  َأْم َحِسبُْتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتكُم مَّثَُل[

الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن َقبِْلكُم مَّسَّْتُهُم اْلبَْأسَاء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى 

 َيُقوَل الرَّسُوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر اّللِ  َأال ِإنَّ َنْصَر اّلل ِ 

 Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden َقِريٌب[

cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, 

“Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve 

sarsılmışlardı. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı pek yakındır.4 

Eziklik ve umutsuzluk duygusuna kapıldıklarında tek çareleri yüce Allah’ın şu 

sözüdür:  َُوالَ َتيَْأسُوْا ِمن رَّْوحِ اّلل ِ ِإنَُّه الَ َييَْأسُ ِمن رَّْوحِ اّلل ِ ِإالَّ اْلَقْوم[

 Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan اْلكَاِفُروَن[
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başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.”1  َِوَمن َيْقَنُط ِمن رَّْحَمِة َربِ ه[

 Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit ِإالَّ الضَّآلُّوَن[

keser?”2  ِإنَّا َلَننُصُر ُرسُلَ َنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا[

 Şüphesiz ki, peygamberlerimize ve iman edenlere dünya َوَيْومَ َيُقومُ األَشَْهاُد[

hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.3 

Sapkınlığın sorumluluğunu başkasına veya zamana yüklediğimizde, yüce 

Allah’ın şu buyruklarını okumamız elzemdir:  َوَما َأَصاَبَك ِمن سَي َِئٍة َفِمن[

]ِإنَّ اّللَ  الَ ُيَغي ُِر َما ِبَقْوٍم  Sana ne kötülük gelirse kendindendir.4 نَّْفِسكَ[

وْا َما ِبَأْنُفِسِهْم[َحتَّى ُيَغي ِرُ   Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu 

değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez.5  َْوَما ظََلَمُهمُ اّلل ُ َوَلِكن[

 Allah, onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine َأنُفسَُهْم َيظِْلُموَن[

zulmediyorlar.6 

Eğer  insanlar rasyonel, düşünceli ve basiretli davranmayıp sayısal çokluğun 

oluşturduğu çoğulculuğa uyup lisan-ı halleriye çoğunluk nerede sen orada 

diyorlarsa, Kur’an onlara şöyle yanıt verecektir:  ََوَما أكثر النَّاسِ َوَلوْ َحَرْصت[

 Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak ِبُمْؤِمِنيَن[

değillerdir.7  َوِإن ُتِطْع أكثر َمن ِفي األَْرِض ُيِضلُّوَك َعن سَبِيِل اّللِ  ِإن[

 Eğer yeryüzündekilerin çoğuna َيتَّبُِعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن[

uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar 
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sadece yalan uyduruyorlar.1 ]َوَما ُيْؤِمُن َأْكثَُرُهْم ِباّللِ  ِإالَّ َوُهم مُّشِْرُكوَن[ 

Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar.2 

Kur'ân'ın tedavi ettiği sosyal hastalıklardan biri de söylenti-dedikodu3 

hastalığıdır. Doğrusu bu hastalık, toplumu ayıran, varlığını tehlikeye sokan ve 

düşüncelerini karıştıran ölümcül bir hastalıktır. Kur’an söz konusu hastalık ve onun 

tedavisiyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:  

َن األَْمنِ َأِو اْلَخْوفِ َأَذاُعوْا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى ]َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر م ِ 

الرَّسُوِل َوِإَلى ُأْوِلي األَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيسَْتنبِطُوَنُه ِمْنُهمْ 

 َوَلْوالَ َفْضُل اّلل ِ َعَليْكُْم َوَرْحَمُتُه الَتَّبَْعُتُم الشَّيْطَاَن ِإالَّ َقِليالً[

Kendilerine güvenlik (barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir haber geldiğinde onu 

yayarlar. Hâlbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere 

götürselerdi, elbette bunlardan, onu değerlendirip sonuç (hüküm) çıkarabilecek 

nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah’ın size lütfu ve merhameti 

olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız.4 Evet, Kur’an bu ve buna 

benzer birçok kronik hastalıklarımızı tedavi ediyor. 

Kur'an'ın Toplum Reformu Yönteminden Çıkarılan Dersler 

Burada, Kur'an'ın toplumu yeniden şekillendirme ve ona rehberlik etme 

yönteminden çıkarılan bazı derslere dikkat çekmemiz gerekir: 

1. Belirli bir durumla uğraşırken nedenlere dikkat etmek, sonuçlarına dikkat 

etmekten çok daha elzemdir ve bu yaklaşım önemli ve zorunlu bir yaklaşımdır. 

Hasta, doktora başvurduğu zaman ve yakındığı acıları kendisine açıkladığı zaman, 
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doktor için önemli olan, bunun nedenini teşhis etmek ve ona göre bir tedavi 

belirlemektir. Ama neden teşhis edilmeden sadece baş ağrısı, karın ağrısı veya 

yüksek ateş gibi semptomları tedavi etmekle yetinmek, kesin olarak düşünsel bir 

yanılgıdan kaynaklanmaktadır. Buna göre örneğin, açılıp saçılma olgusunu ya da 

gençlerin alışkanlıklarını ve Batı’ya özenmelerini veya insanların humus zekatını 

vermekten ya da namaz kılmaktan kaçınmalarını veyahut şarap içme ve yoz ilişkiler 

gibi iğrenç davranışlarını ya da şöyle de: bütün insanların yüce Allah’ın şeriatından 

uzaklaşmaları ve bilinçli bir şekilde ona muhalefette bulunmaları durumunu tedavi 

etmek isteyen kişinin, onlara bu vaciptir onu yerine getirin ve şu haramdır ondan 

kaçının demesi yeterli değildir. Zira muhatapları Müslüman kimselerdir ve bunları 

zaten biliyorlar. Bilakis sebebi, yani uygulama motivasyonu olan dini inançlarının 

zayıflığına neden olan asıl unsuru teşhis etmeli ve daha sonra tedaviye başlamalı. 

Şüphesiz dini inancın zayıflığının kaynağı, toplumun ahlaki ve akidevi yönünün 

zayıflığıdır, bu yüzden Kur'an Mekke'de - yani, ilk iniş döneminde – söz konusu iki 

yöne odaklanmıştı. Böylece bir inanç sunmuş ve kendisine yöneltilen eleştirilere 

farklı kanıtlarla cevap vermiştir. Genelde onların fıtratlarındaki potansiyellerini 

etkilemiştir, zira her insanın batınında var olan, kimsenin inkar edemeyip 

reddedemediği vicdani kanıtlar ortaya koymuştur. Akıllarını başlarına getirmek ve 

kalplerini temizlemek için kıyamet gününe ait manzaları, yüce Allah’ın önceki 

kavimlerle ilgili sünnetini, öğüt veren ve ibret alınması gereken konuları gözler 

önüne sermeye ayrı bir önem vermiştir. Tüm bu aşamalardan sonra onları, ahkamı 

yerine getirmekle mükellef kılmıştır. Onlar da itaat ederek yanıt vermelerdir. Bizler, 

Mekke’deki eğitim döneminin, Medine’deki eğitim döneminden daha uzun soluklu 

olduğunu biliyoruz. Bundan da anlaşılıyor ki; nedenlere önem verme, sonuçlara 

verilen önemden çok daha fazla olmalıdır. 



2. Böylece Kur’an'ın, Müslümanların kişiliğinin ahlaki ve ideolojik yönünü inşa 

etmenin gereği olan ruhu ve toplumu yeniden biçimlendirme yönteminden 

öğrenilen ikinci dersle ilgili konu açılır. Allah’a Dönmeliyiz adlı derslerimde 

zikrettiğim üzere Kur'an, bu inşanın gerçekleşmesinde birçok yöntem kullanmıştır. 

Orada şöyle dedik: insanın yaşamakta olduğu akıl, kalp ve ruh alemine yolculuk eder 

ve örneğin, göklerin, bereketlerini indirmemesi, yeryüzünün içindeki iyilikleri ortaya 

koymaması ve duaların kabul edilmemesi ile zorbaların başa gelmesi arasında bir 

ilişki kurarak insanların yüce Allah’ın şeriatından uzaklaşmalarını ve iyiliği emretme, 

kötülüğü de menetme farizasının terk edilmesini tüm bunların nedeni olarak görür. 

Dolayısyla bu tür kötü sonuçlardan kurtulmak isteyen, bu farizayı yerine getirmesi 

gerekir. Zira hadiste şöyle gelmiştir: 

إذا تركتم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت عنكم 

البركات ونزلت عليكم البلي ات وسلطت عليكم شراركم ثم تدعون 

 .فال يستجاب لكم

“İyiliği emretmeyi ve münkerden nehyetmeyi bıraktığınızda size verilen bereketler 

alınacak, üzerinize belalar yağacak ve en kötüleriniz yönetime gelecek, daha sonra 

dua edeceksiniz ama dualarınız kabul edilmeyecek.”1  

Bu yöntemlerin en başında ölümü, ölüm sonrası ve kıyamet günü ile ilgili 

sahneleri ve görülen dehşeti, kâfirlerin ve fasıkların ateşte şeytanlarıyla olan 

diyaloglarını ve yüce Allah tebareke ve tealanın kendisine itaat etmekten yüz 

çevirenler hakkındaki sünnetiyle ilgili uyarı ve hatırlatma bulunmaktadır. Yüce Allah 

şöyle buyuruyor:  

                                                
1. Tehzibu’l-Ahkam, c. 6, s. 176.   



 ]َدمََّر اّللَُّ َعَليِْهْم َوِلْلكَاِفِريَن َأْمثَاُلَها[

Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.1 

 ]َفَأَخَذُهُم اّلل ُ ِبُذُنوِبِهْم َواّلل ُ شَِديُد اْلِعَقابِ[

Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah, azabı çok şiddetli olandır.2 Fıtri bir 

hakikati dile getirmekle birlikte kullarına verdiği sayısız ve sınırsız nimetlerini 

zikretmektedir:  

 ]َهْل َجَزاء اإِلْحسَانِ ِإال اإِلْحسَاُن[

 İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.3 Daha sonra da yüce Allah’ın şeriatını uygulaması 

halinde insanın kalbini, yaşamını ve toplumunu yapılandıran huzuru açıklamaktadır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

ٍت مِ َن ]َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَليِْهم َبَرَكا

 السََّماء َواألَْرِض[

Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten 

sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler(in 

kapılarını) açardık.4 

Şüphesiz kişinin kendisi için yaşadığı hedefi tanımlayan inanç ve ahlaktır. Bu 

nedenle de inanç ve ahlak insan yaşamının parametrelerini tanımlarlar. Örneğin, 

hayırsever bir projeye bağış yapmak veya muhtaç bir kişiye yardım götürülmek 

istendiğinde bu hayra ortak olmak  için kim daha önce koşar; yüce Allah’ın rızasını 

dileyen ve ondan mükafat isteyen mümin mi, yoksa tek kaygısı dünya malını daha 

fazla elde etmek olan, dinden uzak  ve  ََقْد َيِئسُوا ِمَن اآلخَِرِة َكَما َيِئس[
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 Kabirlerdeki kâfirlerin ümit kestikleri gibi اْلكُفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر[

tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş...1 biri mi? Tabi ki de birincisi koşar. Bu, insanı 

uygulamaya itmede inancın ve ahlakın etkisine dair bir örnekti. İnananın, amacı 

yüce Allah tebareke ve tealadır, bu yüzden ahiretin evlatları olun, dünyanın 

çocukları olmayın. Şüphesiz ümmetin gerilemesinin ve kaybetmesinin nedeni, 

kendisi uğruna yaşadığı hedefi kaybetti ve çeşitli yollara ayrıldı. Yüce Allah şöyle 

buyuruyor: 

َفَتَفرَّقَ ِبكُمْ ]َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمسَْتِقيمًا َفاتَّبُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعوْا السُُّبَل 

 َعن سَبِيِلِه َذِلكُْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَّكُْم َتتَُّقوَن[

İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o 

yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah 

sakınasınız diye emretti.2 

Tek yapmamız gereken toplumun zihinlerinde ve kalplerinde oluşan bu 

boşluğu doldurmak olacaktır, böylece yüce Allah tebareke ve tealanın iradesi 

doğrultusunda yolunu bulacak ve hayatını organize edecektir. Evet, güzel ahlakın 

kaynağı olan hak inançla kalpleri diriltmek ve yumuşatmak, ruhları yetiştirmek ve 

beslemek olan Kur’an yöntemini hayata geçirmeliyiz. Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır:  

]َأَلْم َيْأنِ ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخشََع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اّللَِّ َوَما َنَزَل ِمَن  

وُنوا َكالَِّذينَ ُأوُتوا اْلِكَتابَ ِمن َقبْلُ َفطَالَ َعَليِْهمُ األََمُد اْلَحق ِ َوال َيكُ 

 َفَقسَْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثيٌر مِ ْنُهْم َفاِسُقوَن[

İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile 

ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, 
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üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. 

Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.1 

Bu düşünürlerin ve eğitimcilerin girmesi gereken bir kapıdır. Bu, öğüt 

vermede ve kalpleri ihya etmede Kur’an’ın kullandığı yöntemdir. Düşünen bir 

insanın haklarında tefekkür ettiğinde hayatına yeni bir çeki düzen vereceği birçok 

ayet bunu göstermektedir. Örneğin, yüce Allah’ın Duhan suresinde buyurduğu gibi:  

يٍم، َوَنْعَمٍة َكاُنوا ]َكْم َتَرُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ، َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرِ 

ِفيَها َفاِكِهيَن، َكَذِلَك َوَأْوَرْثَناَها َقْومًا آَخِريَن، َفَما َبكَْت َعَليِْهُم 

 السََّماء َواألَْرضُ َوَما َكاُنوا ُمنظَِريَن[

Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel 

konaklar! Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! İşte böyle! Onları başka bir 

topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de 

verilmedi.2  

Birincisi inançlar, ikincisi ahlakla ilgili olup samimi ve saf bir kalpten neşvünema 

ederek iki ciltten oluşan el-Kalbu’s-Selim (Sağlıklı Kalp) kitabını okumanızı tavsiye 

ederim. 

3. Hidayet ve ıslah etmede kademeli bir yol izlemesi ve insanların elini şefkatli 

bir biçimde tutması, bunun başat örneği ise: Şarap içmenin haram kılınmasının - 

toplumda köklü bir alışkanlık haline gelmesi ve kalp ve zihinlerinde yer etmesi 

itibarıyla - aşamalı bir şekilde uygulanması. Şaraptan menetme bazı aşamalardan 

oluşmaktadır ki, birincisi:   ٌَيسَْأُلوَنكَ َعنِ اْلَخْمرِ َواْلَميِْسرِ ُقْل ِفيِهَما ِإْثم[

ُع ِللنَّاسِ[َكبِيٌر َوَمَنافِ   Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem 
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büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahirî) yararlar vardır.” 1 Bunun üzerine 

bazıları, “Onu içmeyeceğiz, çünkü bu bir günahtır. Yüce Allah ahlaksızlığın 

görünenini ve görünmeyenini ve günahı yasaklamıştır.” dediler. Bazıları ise, “İçinde 

bulunan faydası kadarıyla içmeye devam edeceğiz” dediler. Daha sonra Yüce 

Allah’ın şu sözü indi:  الَ َتْقَرُبوْا الصَّالََة َوَأنُتمْ سُكَاَرى َحتَّىَ َتْعَلُموْا َما[

 Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.2 َتُقوُلوَن[

Böylece bazıları bundan sonra namaza zarar veren hiçbir şey yemeyeceklerini 

söyleyerek geri çekildi. Sonra kesin olarak yasaklayan Maide suresindeki şu ayet 

indi: اْلَخْمُر َواْلَميِْسُر َواألَنَصاُب ]َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما 

نِ َفاْجَتِنُبوُه[َواألَْزالَُم ِرْجسٌ مِ ْن َعَملِ الشَّيْطَا  Ey iman edenler! (Aklı örten) 

içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer 

pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.3  

Kur'an’ın bizatihi 23 yıllık bir süre zarfında kısım kısım inişi, ancak zaman, yer, 

objektif koşulları, insanların seviyelerini, kavrama ve uygulama potansiyellerini 

dikkate alarak amaçladığı eşzamanlı tedavileri hedeflediğini göstermektedir. 

Aşama ve tedricilik çeşitli biçimlerde olabilir. Örneğin, kabile gelenekleri gibi 

doğal bir toplumsal fenomen tedavi edilmek istendiğinde, önce geçerlilik, alaka 

düzeyi ve onlarda yaratılacak şüphecilik boyutlarıyla işe başlarız, sonra bunlara 

karşılık gelen alternatifler ve diğer seçenekleri ileri süreriz. Bu şüphecilik durumu 

ruhlara işlendiğinde ve dikkatler daha iyi bir alternatife çekildiğinde, o zaman eskiyi 

değiştirme inancı ortaya çıkacaktır, işte o zaman onu ortadan kaldırma olanağı 

doğacaktır.  Lakin söz konusu aşamalara riayet edilmez, gerekli yapılandırma ve 
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hazırlıklar yapılmaz ve doğrudan eleştirilmeye veya ortadan kaldırılmaya çalışılırsa 

kesin başarısızlıkla karşılaşılacak, sağlam ve köklü olmaya devam edecektir. Zira 

insan fıtratı, kendisine tanıdık gelen ve miras kalanlara saygı duymaya ve ona göre 

ibadet etmeye ayarlıdır. Bu yüzden de tüm bu ibadet ediciler, bu sosyal fenomeni 

değiştirmeye yönelik tüm girişimlerine karşı çıkacaktır. 

Allah Resulü (s.a.a) peygamberlikle gönderildiğinde, doğrudan putlara 

saldırmaya başlamadı, daha ziyade kendisi, Ali (a.s) ve Hatice (s.a) ile beraber 

Kureyş’in göreceği ve duyacağı şekilde yüce Allah’a ibadet ettiler ve onlar da ona 

herhangi bir kötülükte bulunmuyorlardı. Ama bu yaptıklarıyla birçok soruya kapı 

araladılar: Bu üçü ne yapıyorlar böyle? Kime ibadet ediyorlar? Kavimlerinin gittiği 

yoldan neden ayrıldılar? Onları bütün bir kattiyetle herkese karşı durmaya sevk 

eden bu cesaret ve köklü iman nereden kaynaklanmakta?... işte bu sorular bir 

grubun İslam’ı kabul etmesine yol açtığı gibi - siyer kitaplarında Abdullah b. 

Mes’ud'un hikayesini değerlendirin – Kureyş’in de itirazı ile karşılaşmadı, çünkü 

putlarına doğrudan saldırmayarak onları kışkırtmadı ve ateşlerini harlamadı. 

4. Ümmetin dikkat ve teveccühünü, varlığını ancak onları koruyarak 

sürdürebileceği temellere ve esaslara yönlendirmesi. Özellikle de, Allah 

Resulü’nden (s.a.a) sonra ümmetin kendilerinden cayacağını ve ihmal edeceğini 

bildiği konuları daha fazla vurgulamaktadır. Örneğin; iyiliği emretme ve kötülükten 

alıkoyma, imamet, velayetin müminlere ait olduğu, kafirlerin meşakkatleri, Zevi’l-

Kurba’ya sevgi, Kur’an ve Ehlibeyt’e (a.s) sımsıkı bağlanma ve mescitleri, cami 

cemaatini ve cemaatleşmeyi korumaya vurgu yaması gibi, ama Allah Resulü (s.a.a) 

aralarından ayrılır ayrılmaz ümmetin, varlığını koruyan bu hayati temelleri ihmal 

etme ve hızlı sapma geri sayımı başladı, bu nedenle doğruluğa ve reforma dönük 



yapılacak herhangi bir dönüşü için söz konusu temellerin, ümmetin yaşamındaki 

rolüne direk olarak geri döndürülmesiyle sağlanacaktır, inşaallah!  

5. Toplumu ıslaha etmeye ve ona rehberlik yapmaya çalışan kişinin veya bir 

reform mesajı olarak Kur’an taşıyıcısı diye adlandırdığımız şahsın, karşılaşacağı 

zorluklar ve başına gelecek müsibetler karşısında rahatlaması, teselli bulması ve 

gönül huzurunu sağlama. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

]المص، ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَليَْك َفاَل َيُكن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج مِ ْنُه ِلُتنِذَر ِبِه 

 ْلُمْؤِمِنيَن[َوِذْكَرى لِ 

Elif Lâm Mîm Sâd. Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere 

öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı 

olmasın.1 

]َفَلَعلَّكَ َتاِرٌك َبْعضَ َما ُيوَحى ِإَلْيكَ َوَضآِئٌق ِبهِ َصْدُرَك َأن َيُقوُلوْا َلْوالَ 

 َمَعُه َمَلٌك[  َجاءُأنِزَل َعَليِْه َكنٌز َأوْ 

(Ey Muhammed!) Belki de sen, (müşriklerin) “Ona bir hazine indirilseydi veya 

beraberinde bir melek gelseydi ya!” demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan 

bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak.2 

َك ِإالَّ ِباّللِ  َواَل َتْحَزْن َعَليِْهْم َواَل َتُك ِفي َضيٍْق مِ مَّا ]َواْصبِْر َوَما َصبْرُ 

 ْحِسُنوَن[َيْمكُُروَن، ِإنَّ اّلل َ َمَع الَِّذيَن اتََّقوْا وَّالَِّذيَن ُهم مُّ 

Sabret! Senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak 

kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı 

gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.3 

                                                
1. A’raf, 1-2.   
2. Hud, 12.   
3. Nahl, 127-128.   



]َلُتبَْلُونَّ ِفي َأْمَواِلكُمْ َوَأنُفِسكُمْ َوَلَتسَْمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب 

َكِثيراً َوِإن َتْصبُِرواْ َوَتتَُّقواْ فإن  ِمن َقبِْلكُمْ َوِمنَ الَِّذينَ َأشَْرُكواْ َأذىً 

 َذِلكَ ِمْن َعْزِم األُُموِر[

Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu (Kitabı) mutlaka insanlara 

açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar 

verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu 

alışveriş ne kadar kötüdür!1 Ama en yumuşak ve en nazik ifade Yüce Allah’ın şu 

sözüdür:  َبِ َك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا[]َواْصبِْر ِلُحكِْم ر  Rabbinin hükmüne sabret. 

Çünkü sen gözlerimizin önündesin.2 Gözetleme, nezaket, merhamet, koruma, 

yönlendirme, basiret/içgörü vb. 

Allah Resulü'nün (s.a.a) hicretten önce Ebu Talib ve Hatice’nin ölümleriyle 

yardımcılarını kaybetmesi ve Kureyş’in İslam’a girmesinden pratik olarak 

umutsuzluğa düşmesi neticesinde Mekke'de yaşadığı sinir bozucu dönem ve 

kendisine Taif’te olduğu gibi Mekke dışında başka bir sığınak bulmaya çalışması ama 

bunun da başarısızlıkla sonuçlanmasıyla beraber yeryüzü bütün genişliğiyle 

müminlere daralması esnasında inen Yusuf suresi gibi bazı surelerin, bütünüyle bu 

amaca yönelik olarak indiğini görmekteyiz. Evet, işte tam da böyle bir dönemde 

üzerlerine Yusuf suresi indi ve onlara kardeşlerin, küçük kardeşlerine karşı nasıl 

komplo kurduklarını ve çukura nasıl attıklarını - bu da doğal nedenlere göre ölüm 

anlamına gelir - ancak yüce Allah’ın, onu kurtaran ve Mısır kralının evine satan bir 

kafileyi gönderdiğini, daha sonra Mısır azizinin karısı ve diğer kadınların eziyetlerine 

maruz kaldığı ve bunun sonucunda yıllarca zindan hayatı yaşadığını, ancak yüce 

Allah’ın onu zindandan kurtararak ona rüya tabirlerini öğrettiğini, bu sayede Mısır 

                                                
1. Ali İmran, 187.   
2. Tur, 48.   



hazinelerinin mu’temedliğine getirildiğini, ahlakı ve iyi yönetimi ile önce insanların 

kalplerinde sultan seçildiğini daha sonra onların bizatihi kral olduğunu, daha sonra  

kendisine bu komplo kuran kardeşlerinin küçük düşürülmüş bir biçimde kendisine 

geldiklerini, onları büyüklüğü ve  merhametli kalbi ile affederek onlara şöyle 

dediğini: رَّاحِِميَن[]الَ َتثَْريبَ َعَليْكُمُ اْليَْومَ َيْغِفرُ اّلل ُ َلكُمْ َوُهوَ َأْرَحمُ ال  

Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en 

merhametlisidir.1  Böylece yüce Allah onu, babası ve erkek kardeşleriyle yeniden 

bir araya getirdiğini haber veriyordu. Kureyş’in, Allah Resulü’nün (s.a.a) başına aynı 

belaları getirdikten sonra yüce Allah’ın kendisine yardım etmesi sonucundan 

Mekke'deki evlerinde kendilerine galebe ettiğinde, onlara şöyled dedi:   ما

بكم تروني فاعالً   

“Size ne yapmamı öngörüyorsunuz?” onlar: “Doğrusu sen keyrem sahibi bir kardeş 

ve kerem sahibi bir amcaoğlusun.” dedikten sonra Allah Resulü aynı sözü yani 

kerem sahibi kardeşi Yusuf’un sözlerini tekrarlayarak şöyle buyurdu:  ال تثريب

ليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاءع  “Bugün size kınama yok. Gidiniz, 

sebestsiniz!”2 Böylece onlar bu sözleriyle Allah Resulü’nün (s.a.a) nasıl bir üstün 

kişiliğe sahip olduğunu ikrar ettiler.  

6. Yüce Allah’a yakınlaştıracak ve onunla ilgili marifeti fazlalaştıracak olan her 

bilgi, öğrenme ve anlama arayışı içinde olmaya teşvik etme. Kur’an'da beş yüzden 

fazla ayette bilgi ve düşünmeye teşvik edildiği, bilginlerin övüldüğü, bilgisizlik ve 

bilgisizlerin yerilerek akıbetleri hakkında bilgi verildiği söylenmiştir. Öyle ki; Kur’an, 

aşağıdaki ayet-i kerimenin analizine göre müminlerin Allah tebareke ve teala ile ilgili 

                                                
1. Yusuf, 92.   
2. Tefsir-u Nuru’s-Sekaleyn, c. 2, s. 460.   



anlayış, ilim ve marifet sahibi olmalarını, düşmanlarına karşı  on kat daha fazla güce 

sahip olmalarının nedeni kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

نكُمْ ِعشُْروَن ]َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتالِ ِإن َيكُن م ِ 

َصاِبُرونَ َيْغِلُبواْ ِمَئَتيْنِ َوِإن َيكُن مِ نكُم مِ َئٌة َيْغِلُبواْ َأْلفاً مِ نَ الَِّذيَن 

 ُهْم َقْوٌم الَّ َيْفَقُهوَن[َكَفُروْا ِبَأنَّ 

Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi 

bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, 

inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.1 

Bununla birlikte zaferin önemli nedenlerinden biri olan sabrı ise, sadece bir kat güç 

artımı olarak görmüştür. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

]اآلنَ َخفَّفَ اّلل ُ َعنكُمْ َوَعِلمَ َأنَّ ِفيُكمْ َضْعفاً فإن َيكُن مِ نكُم مِ َئٌة َصاِبَرٌة 

ِ ِبِإْذنِ اّللِ  َواّلل ُ  ِ َوِإن َيكُن مِ نكُْم َأْلٌف َيْغِلُبوْا َأْلَفيْن َيْغِلُبوْا ِمَئَتيْن

 الصَّاِبِريَن[َمَع 

Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. 

Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) 

bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle 

beraberdir.2 

Kâfirler ve Tağutlarla Karşı Karşıya Gelme Hükümlerinden 

Bazıları 

Bu içtihat/fıkıh, yaşamın tüm yönlerini içermektedir, öyleyse Kur'ân, 

kâfirlerle karşı karşıya gelme içtihat/fıkhı olarak adlandırılabilecek ne kadar da çok 

fikir ihtiva etmektedir! Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

                                                
1. Enfal, 65.   
2. Enfal, 66.   



]َوالَ َتِهُنوْا ِفي اْبِتَغاء اْلَقْوِم ِإن َتكُوُنوْا َتْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن 

 َعِليًما َحِكيمًا[ َكَما َتْأَلموَن َوَتْرُجوَن ِمَن اّلل ِ َما الَ َيْرُجوَن َوَكاَن اّلل ُ 

Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, 

kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah’tan 

onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah, hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.1 Öyleyse, her iki tarafında zarar gördüğü bir şeyden 

neden kaçılmaktadır? Aradaki fark ise, yüce Allah’ın ahirette size vereceklerini 

umuyorsunuz ki, bunda herhangi bir kayıp yoktur, ancak onlar, acı ve azap dışında 

yüce Allah’tan hiçbir şeyi ummuyorlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

]َوظَنُّوا َأنَُّهم مَّاِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهم مِ َن اّللَِّ َفَأَتاُهُم اّللَُّ ِمْن َحيُْث َلْم  

َيْحَتِسُبوا َوَقَذفَ ِفي ُقُلوِبِهمُ الرُّْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهم ِبَأْيِديِهمْ َوَأْيِدي 

 َصاِر[اْلُمْؤِمِنيَن َفاْعَتبُِروا َيا ُأوِلي األَبْ 

Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah’ın 

emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, 

evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü’minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret 

sahipleri, ibret alın.2 Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

                                                
1. Nisa, 104.   
2. Haşr, 2.   



]َما َكاَن ألَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهم مِ َن األَْعَراِب َأن َيَتَخلَُّفوْا َعن 

رَّسُولِ اّلل ِ َوالَ َيْرَغُبوْا ِبَأنُفِسِهمْ َعن نَّْفِسهِ َذِلكَ ِبَأنَُّهمْ الَ ُيِصيُبُهمْ ظََمٌأ 

الَ َمْخَمَصٌة ِفي سَبِيلِ اّلل ِ َوالَ َيطَُؤوَن َمْوِطًئا َيِغيظُ اْلكُفَّاَر َوالَ َوالَ َنَصٌب وَ 

َيَناُلوَن ِمْن َعُدو ٍ نَّيالً ِإالَّ ُكِتبَ َلُهم ِبهِ َعَمٌل َصاِلحٌ ِإنَّ اّلل َ الَ ُيِضيعُ َأْجَر 

ًة َوالَ َيْقطَُعوَن َواِديًا اْلُمْحِسِنيَن، َوالَ ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َوالَ َكبِيرَ 

 سََن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن[ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِليَْجِزَيُهُم اّلل ُ َأحْ 

Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere, Allah’ın Resûlünden geri 

kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların, 

Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirmek üzere 

bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi 

hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel(in sevabı) yazılmış 

olmasın. Şüphesiz Allah, iyilik yapanların mükâfatını elbette zayi etmez. Allah 

yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi katetmezler ki 

(bunlar), Allah’ın, yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükâfatlandırması için 

hesaplarına yazılmış olmasın.1 Yüce Allah’a itaatin gerektirdiği çaba sarfetme ve 

malları sunmada bu başarısızlık ve ihmal de nedir böyle? Humus, zekat ve şeriatın 

insanlara farz kıldığı diğer hakların yerine getirilmesi istendiğinde insanların, Yüce 

Allah’a olan bu güvensizlik ve su-i zanlarının sebebi nedir?! Halbuki yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: 

 َعَليَْنا ُننجِ اْلُمْؤِمِنيَن[]ُثمَّ ُنَنج ِي ُرسَُلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َكَذِلكَ َحق ًا 

Sonra resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız. (Ey Muhammed!) Aynı şekilde 

üzerimize bir hak olarak, inananları da kurtaracağız.2 

                                                
1. Tevbe, 120-121.   
2. Yunus, 103.   



Bu durumu gösteren ayetlerden bazılarında Muhammed suresindeki 

ayetlerdir. Eğer ruhunu, düşüncelerini ve kalbini insanlığın hayatındaki o mutlu 

zamana taşıyabilir ve zor bir zamana denk gelen risaletin ilk döneminde, sayıca az, 

mustaz’af bırakılmış ve Kureyşliler tarafından en kötü işkencelere maruz bırakılan 

Allah Resulü (s.a.a) etrafında çember oluşturan inançlı topluluk arasında olduğunu 

tasavvur edebilsen, daha sonra Ahzap olayından sonra işlerin ipi Allah Resulü’nün 

(s.a.a) eline geçmesi, Hudeybiye fethinden Hayber’in fethine, oradan da Mekke ve 

Taif fethi, sonrasında Yemen ve bütün Arap Yarımadasının fethine kadarki 

süreçlerde elde ettiği zaferlerle acizlik ve umutsuzluğun müşriklerin tarafına 

geçmesi döneminde olduğunu hayal etsen farkına varırsın. Şimdi orada olduğunu, 

Rabbin, işlerinin asıl düzenleyicisinin, yerlerin ve göklerin yaratıcısının şu büyük 

Kur’ani hitabının sana indiğini ve sana şöyle demek için seninle doğrudan 

konuştuğunu tasavvur et:  



 اّلل ِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيِم[ ِبسْمِ ]

]الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعن سَبِيلِ اّللَِّ َأَضلَّ َأْعَماَلُهْم، َوالَِّذيَن آَمُنوا  

َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ َوآَمُنوا ِبَما ُنزِ َل َعَلى ُمَحمٍَّد َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّبِ ِهْم 

مْ َوَأْصَلَح َباَلُهْم، َذِلكَ ِبَأنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اتَّبَُعوا َكفََّر َعْنُهمْ سَي َِئاِتهِ 

اْلبَاِطَل َوَأنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتَّبَُعوا اْلَحقَّ ِمن رَّبِ ِهْم َكَذِلَك َيْضِرُب اّللَُّ 

ذا ِللنَّاسِ َأْمثَاَلُهْم، فإذا َلِقيُتمُ الَِّذينَ َكَفُروا َفَضْربَ الرِ َقابِ َحتَّى إ

َأْثَخنُتُموُهْم َفشُدُّوا اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمن ًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء َحتَّى َتَضَع 

يَبُْلوَ َبْعَضكُم  اْلَحْربُ َأْوَزاَرَها َذِلكَ َوَلوْ َيشَاء اّللَُّ النَتَصرَ ِمْنُهمْ َوَلِكن لِ 

 َأْعَماَلُهْم، سَيَْهِديِهْم ِببَْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي سَبِيِل اّللَِّ َفَلن ُيِضلَّ 

َوُيْصِلحُ َباَلُهْم، َوُيْدخُِلُهمُ اْلَجنَّةَ َعرََّفَها َلُهْم، َيا َأيَُّها الَِّذينَ آَمُنوا 

ُهْم  ِإن َتنُصُروا اّللََّ َينُصْرُكمْ َوُيثَب ِتْ َأْقَداَمكُْم، َوالَِّذينَ َكَفُروا َفَتْعساً لَّ

ِلَك ِبَأنَُّهْم َكِرُهوا َما َأنَزَل اّللَُّ َفَأْحبََط َأْعَماَلُهْم، َوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم، ذَ 

َأَفَلمْ َيِسيُروا ِفي األَْرِض َفيَنظُُروا َكيْفَ َكاَن َعاِقبَُة الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم 

ِذيَن َدمََّر اّللَُّ َعَليِْهْم َوِلْلكَاِفِريَن َأْمثَاُلَها، َذِلَك ِبَأنَّ اّللََّ َمْوَلى الَّ 

ِإنَّ اّللََّ ُيْدخُِل الَِّذيَن آَمُنوا  آَمُنوا َوَأنَّ اْلكَاِفِريَن ال َمْوَلى َلُهمْ 

َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َوالَِّذيَن َكَفُروا 

ًوى لَُّهْم، َوَكَأي ِن َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكَما َتْأُكُل األَْنَعاُم َوالنَّاُر َمثْ 

مِ ن َقْرَيةٍ ِهيَ َأشَدُّ ُقوًَّة مِ ن َقْرَيِتكَ الَِّتي َأْخَرَجْتكَ َأْهَلكَْناُهمْ َفال َناِصَر 

اتَّبَُعوا َلُهْم، َأَفَمن َكاَن َعَلى َبي َِنةٍ مِ ن رَّبِ هِ َكَمن ُزي ِنَ َلُه سُوُء َعَمِلهِ وَ 

 َأْهَواءُهْم[

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 

İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün 

amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e 

indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş 

ve hâllerini düzeltmiştir. Bu, inkâr edenlerin batıla uymaları ve inananların 

Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil 



edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. (Savaşta) inkâr edenlerle 

karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hâle 

getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra 

(esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar 

hüküm budur. Eğer Allah dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle 

denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların 

amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve 

durumlarını düzeltecektir. Onları, kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey 

iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), 

O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkâr edenlere gelince, yıkım 

onlara! Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah’ın indirdiğini 

beğenmemeleri, bu sebeple de Allah’ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. 

Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna 

bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin 

benzerleri vardır. Bu, Allah’ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, 

hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.1 Şüphesiz Allah, inanıp salih 

ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise 

                                                
1. Bu ayet, bu karşılaştırmanın genel çerçevesini temsil etmektedir. Evet, inananların kendilerini koruyan ve 
yetiştirilmelerine, mutluluklarına ve esenliklerine dikkat eden bir mevlaları vardır ve bu O yüce Allah tebareke ve 
tealanın bizatihi kendisidir, ama kâfirlerin böyle bir mevlaları bulunmamakta olup onların tek mevlası, karşılaşma 
esnasında kuyruğunu kıstırıp kaçarak dostlarını rezil eden zayıf şeytandır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

ُكْم َفَلمَّا َقاَل الَ َغاِلَب َلكُُم اْليَْومَ ِمَن النَّاسِ ]َوِإْذ َزيََّن َلُهُم الشَّيْطَاُن َأْعَماَلُهْم وَ   َوِإنِ ي َجاٌر لَّ

َرْوَن ِإنِ َي َأَخاُف اّلل َ تَ َتَراءتِ اْلِفَئَتانِ َنكََص َعَلى َعِقبَيِْه َوَقاَل ِإنِ ي َبِريٌء مِ نكُْم ِإنِ ي َأَرى َما الَ 

 َواّلل ُ شَِديُد اْلِعَقابِ[

Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve, “Bu gün artık insanlardan size galip gelecek (kimse) yok, mutlaka ben 

de size yardımcıyım.” demişti. Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz yüze gelince (şeytan), gerisingeriye dönüp, “Ben 

sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler (melekler) görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Allah, cezası 

çetin olandır” demişti. (Enfal, 48). 



(dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların 

kalacakları yer ateştir. (Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından 

daha güçlü nice memleket halkları vardı ki, biz onları helâk ettik. Onların hiçbir 

yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri 

kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?1 

]َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َليَسَْتْخِلَفنَُّهم ِفي 

يَن ِمن َقبِْلِهْم َوَلُيَمكِ َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي األَْرِض َكَما اسَْتْخَلَف الَّذِ 

اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيبَدِ َلنَُّهم مِ ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني ال ُيشِْرُكوَن 

 ِبي شَيًْئا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلكَ َفُأْوَلِئكَ ُهُم اْلَفاِسُقوَن[

Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce 

geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, 

onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları 

korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde 

bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık 

bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.2 

Bu arada, müminlerin düşmanlarla karşılaşmaları esnasında onları düşmanlar 

baş başa bırakarak kaçan münafıkların yapageldiklerine ve müminlerin yüce Allah 

tebareke ve teala ile olan bağları neticesinde sahip oldukları gücün sırrından gafil 

bir şekilde imkansızlıklarından ötürü müminlerle alay etmelerine karşın 

uyarmaktadır. Yüceler yücesi olan Allah’ın şu sözlerine kulak as: 

                                                
1. Muhammed, 1-14.   
2. Nur, 55.   



]ِإْذ َيُقولُ اْلُمَناِفُقونَ َوالَِّذينَ ِفي ُقُلوِبِهم مََّرضٌ َغرَّ َهُؤالء ِديُنُهمْ َوَمن 

  َعِزيٌز َحِكيٌم[َيَتَوكَّْل َعَلى اّلل ِ فإن اّلل َ 

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, “Bunları dinleri 

aldatmış” diyorlardı. Hâlbuki kim Allah’a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.1 

Bu bağlamda - yani kâfirlerle karşılaşma fıkhı - tüm ilahi vaatler zafer, 

egemenlik, yeryüzüne varis olma, akibetin onlara ait olduğu, Allah’ın onlarla birlikte 

olduğu, meleklerin, Rabblerinin emriyle onların üzerine sekine indirdikleri, korku ve 

hüznün kendilerinden uzaklaştırıldığı, onların mallarını ve canlarını satın alıp 

karşılığında ücret olarak cennetin verildiği bir alışveriş antlaşmasının yapıldığı, aynı 

şekilde yüce Allah tebareke ve tealaya verilen borcun ve onun yolunda yapılan 

infakın katlanacağı ile alakalı olup bu kısa yazıda tüm bunların ayrıntılarıyla ifade 

edilmesi mümkün değildir. 

Kur'an-ı Kerim'in bu konuda teyit ettiği en büyük gerçek, dış düşman – kafirler 

- karşısındaki zafer ve yenilginin, iç düşman olan ve şeytanın bizatihi kendisi olup 

sürekli kötülüğü emreden nefs-i emmare karşısındaki zaferin ve yenilginin yan kolu 

olduğunu gerçeğidir. Çünkü müminlere yeryüzü hilafeti, yeryüzü ve içindekilerine 

mirasçı olma vaadinde bulunduğunda, ilk adım olarak müminlerin, ilahi yaklaşımı 

uygulamaya geçirmeleri suretiyle benliklerini yeniden biçimlendirmelerini 

istenmektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

                                                
1. Enfal, 49.  



]َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اسُْتْضِعُفوا ِفي األَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة  

َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن، َوُنَمكِ َن َلُهْم ِفي األَْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن 

 َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّا َكاُنوا َيْحَذُروَن[

Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları 

önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım 

ve onların eliyle Firavun’a, Hâmân’a ve ordularına, çekinegeldikleri şeyleri 

gösterelim.1 İlkin, onları imamlar kıldı, bu da, ruhlarını arındırmak ve korumak 

anlamına geliyor. Şeytana galebe çalmak ve yüce Allah’ın rızası için halisane bir 

niyet anlayışıyla beraber değilse, kafirlere karşı zaferin hiçbir değerinin olmadığını 

vurgulamaktadır, çünkü eğer yapılan iş, Yüce Allah’ın rızasını elde etmek için 

yapılmayacaksa onlar ve küffar aynı düzeyde olacak, her ikisinin de dünya ehli 

olacak ve ahirette her ikisinin de herhangi bir nasibi olmayacak. 

Örneğin, Müslümanların Uhud savaşındaki yenilgisinin ve onlara gelen acı 

verici kaybın ortasında, yüce Allah onlara şöyle hitap eder: 

ْوْا ِمنكُْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اسَْتَزلَُّهُم  ]ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّ

 الشَّيْطَاُن ِببَْعِض َما َكسَُبوْا[

İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak 

yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti.2 Yenilgileri ve gerisin 

geriye kaçıp gitmelerinin nedeni, yapmış oldukları kötü eylemlerinden 

kaynaklanıyordu. Buna karşın yüce Allah şöyle buyuruyor: 

                                                
1. Kasas, 5-6.   
2. Ali İmran, 155.   



 ْم[]ِإن َتنُصُروا اّللََّ َينُصْركُ 

Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), O da size 

yardım eder.1 Yüce Allah’ın yardımı o yüceler yücesinin itaatiyle mümkündür, aksi 

halde O, bütün alemlerden mustağnidir. Daha önce geçen şu ayet buna işaret 

etmektedir:  

 ]َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم[

Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere...2 İşte bundan dolayı Allah 

Resulü (s.a.a), savaştan dönen mücahitler ordusuna hitap ederek şöyle buyurdu:   

 .األكبراد وبقي عليكم الجه األصغرمرحبا بكم، قضيتم الجهاد 

“Merhabalar, doğrusu küçük cihadı bitirdiniz ama yapmanız gereken büyük cihat, 

öylece duruyor.” Dediler ki; ey Allah’ın Resulü (s.a.a)! O, nedir? Buyurdu ki:  جهاد

 nefisle yapılacak cihat.”3“ النفس

Siyonist Rejim Varlığı Bir Semptomdur, Siz, Hastalığın 

Kökünü Bulup Tedavi Edin 

Bugün Müslümanlar, peydahlanan Siyonist rejim devleti meselesi ile ilgilenip 

onu ortadan kaldırmaya çalıştıklarında, bu devletin İslam ümmetinin vücudunda 

ortaya çıkan patolojik semptomlardan sadece biri olduğuna ve vücutlarında yer 

etmiş olup tüm bu hastalıkların kökü ve kaynağı olan bir hastalığın neticesi 

olduğuna dikkat etmeleri gerekir. Bu ana hastalık ise Müslümanların, yaşantılarında 

ilahi yaklaşımdan uzaklaşmalarıdır. Dolayısıyla, patolojik semptomlara önem 

verilirken bu semptomların nedeninin ihmal edilmemesine dikkat etmeliler. Aksi 

                                                
1. Muhammed, 7.   
2. Nur, 55.   
3. Kafi, c. 5, s. 12. Bab-u Vucuhu’l-Cihad.   



taktirde vaziyetleri – bir düşünürün benzettiğine göre -1 boğa güreşleri alanında 

meydana gelen olaya benzeyecek; öfkeli boğa tüm dikkatini, düşmanlığını, öfkesini 

ve gücünü kırmızı beze odaklıyor ve onu taşıyan güreşçiden gaflete düşüyor. Tam 

bu sırada güreşçi onu öldürmek için hazırladığı hançerini boynundan içeri sokar ama 

boğa ölüp telef oluncaya kadar bu avcından gaflet içindedir. Peki bizim durumuz bu 

boğanın durumundan farklı mıdır acaba?! Gördüğün gibi ümmet, Allah tebareke ve 

tealaya dönüp rucü’ ettiği miktarınca ve kendisine galebe etmeye yaklaştıkça 

düşmanlarına da galebe etmeye o kadar yaklaşıyor.   

Kur’an'da Kıssaların Tekrarlanmasının Yararı 

7. Bozulmuş bir duruma müdahale etmek veya bir noksanlığı gidermek veyahut 

ümmetin düşünsel, inançsal ve yaşantısal olarak yaşadığı bir problemi tedavi etmek 

için bir kerelik tedavi ile yetinmeyip tedavi dozlarını tekrarlayarak devam etmek. 

Örneğin, bazı peygamberlerin kıssaları on kereden fazla tekrarlanmakta ve her biri, 

her ne kadar aynı anlamı taşıyorsa da amacın gerçekleşmesi ve bir öncekinin 

bırakmadığı intibayı bırakması bakımından ayrı bir tadı, etkisi ve rolü 

bulunmaktadır.  

Bir kadının bir erkeğin önünde gösteriş yapması, süslerini açıp saçması ve 

kendini yüce Allah’ın zikrinden ve itaatinden alıkoyan bir iblis suretinde ortaya 

koyması konusunu ele almak istediğimizde, pratikte Kur’an’da aktarılan iblisin şu 

sözünün kristalleştiğini görüyoruz:  

                                                
1. Şeyh Cevdet Said.   



سَْتِقيمَ، ُثمَّ آلِتيَنَُّهم مِ ن َبْينِ َأْيِديِهْم َوِمْن ]ألَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراطََك اْلمُ 

 َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعن شََمآِئِلِهْم َوالَ َتجُِد َأْكثََرُهْم شَاِكِريَن[

Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları 

saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu 

kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım 

ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.”1 Bu sapkınlar, 

erkekleri baştan çıkarmak ve günaha sokmak için sokaktaki gösterişli işvelerden 

tutun üniversitelerdeki yapışkan hareketlere, vücut cazibesini göstermelere, spora, 

sanatta pornografik sahnelere kadar her türlü yöntemi kullanıyorlar. 

Toplumdaki bu ölümcül hastalığı ele almak istediğimizde, sapkın sosyal 

fenomenler üzerine bir kitap, kadın meseleleri üzerine bir kitap, spor ve sanatın 

toplum etiğinin yok edilmesine etkisi üzerine bir kitap, üniversite öğrencilerinin 

sorunları, endişeleri ve istekleri üzerine bir kitap, aynı içeriklerle gençler hakkında 

bir kitap, şeriat öğretileri esasınca ailevi ve toplumsal bağları içeren aile fıkhı üzerine 

bir kitapta vb. ele alınabilir. Çünkü bu ciddi sorunların tümü, bahsi geçen eksenlerde 

yer almakta ve farklı eksenlerde ele alındığında farklı tablolar ve şekillerle ortaya 

çıkmaktadır. En azında bu kitapların ele aldığı artan slayt sayılarından daha az 

değildir. Sonuç olarak, her yönden alındığında ortaya çıkan görüntü tamamlayıcı 

olacaktır.2 

8. İnsanın hidayeti için çeşitli yol davranışları. İnsanın ruh, zihin ve kalpten 

oluşan üç dünyası olduğundan:, hepsini harekete geçirdiğini ve insanları yüce Allah 

tebareke ve tealanın itaatine sokmak için görevlendirdiğini görmektesin. Ben tüm 

bunları Kur’an’ Dönmeliyiz adlı derslerimde ayrıntılı bir biçimde açıkladım. 

                                                
1. A’raf, 16-17.   
2. Yüce Allah tebareke ve tealanın inayetiyle bu eksenlerin tümünü kapsayan broşürler ve el ilanları yayınlandı.   



Fıtratın bu durumu çokça dile getirdiğini ve buna kışkırtığını görüyorsun. Bazı 

hadislerde Kur'ân'ın iniş nedeni şöyle tanımlanmıştır: ليستثير كوامن فطرتهم 

“Fıtratlarında gizli olanı tahrik etmek için.” Kuşkusuz vicdan en açık ve tartışmasız 

en güvenilir delildir. Yüce Allah’a kulak ver, yaratıcının ispatı noktasında fıtrata şöyle 

hitap ediyor:  

َأَفَرَأْيُتم  ]َأَفَرَأْيُتم مَّا ُتْمُنوَن، َأَأنُتمْ َتْخُلُقوَنُه َأمْ َنْحنُ اْلَخاِلُقوَن،

َأَفَرَأْيُتُم اْلَماء  اِرُعوَن،مَّا َتْحُرُثوَن، َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ 

 الَِّذي َتشَْرُبوَن، َأَأنُتْم َأنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن اْلُمنِزُلوَن،

َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُروَن، َأَأنُتْم َأنشَْأُتْم شََجَرَتَها َأْم َنْحُن 

 اْلُمنِشُؤوَن[

Attığınız o meniye ne dersiniz?! Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz 

miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde 

yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim 

önümüze geçilmez. Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O hâlde 

düşünseniz ya! Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?! Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa 

bitiren biz miyiz? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle 

geveleyip dururdunuz: “Muhakkak biz çok ziyandayız!” “Daha doğrusu büsbütün 

mahrumuz!” İçtiğiniz suya ne dersiniz?! Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa 

indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O hâlde şükretseydiniz ya!. 

Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?! Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan 

biz miyiz?1 Ya da yüce Allah tebareke ve tealanın nimetleri arasında sefa sürdüğü 

halde O’na isyan eden insanı yererek şöyle buyuruyor:  َهْل َجَزاء اإِلْحسَانِ ِإال[

                                                
1. Vakıa, 58-72.   



]َوِإن َتُعدُّوْا ِنْعَمَت اّلل ِ الَ  :İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.1 Halbuki  اإِلْحسَاُن[

 Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız.2 ُتْحُصوَها[

Kur’an'ın Etkili Rolü Nasıl Eski Haline Getirilir? 

Şimdi ortaya koyduğumuz soruya geri dönüyorum ki; Kur’an’ı tekrardan ihya 

ederek hayata döndürmenin ve ondan istifade etmenin yolu nedir? Bu sorumluluğu 

yüklenmesi gereken taraflar iki tanedir; biri toplum diğeri ise ümmet bilincinin, 

düşüncesinin ve dini ölçütünün ana başlığı ve sembolü olan onurlu İlim Havzasıdır. 

Kur'an kavramlarını, vizyonlarını, algılarını, ahlakını ve inançlarını, Kur’an’ın istediği 

uygun bir uslupla topluma sunmak İlim Havzasının yerine getirmesi gereken en 

önemli vazife olduğunu ifade ettik. Böylece ümmetin yaşamındaki rolünü etkili 

kılmalı ve bunu  Hüseyni minberler, konferanslar, seminerler, Cuma ve cemaat 

vaazları, kitaplar, dergiler, broşürler ve benzerleri gibi çeşitli kanallar aracılığıyla ifa 

etmelidir. 

Ancak tüm bunlardan önce Kur’an, havzanın ders müfredatına iade 

edilmelidir. Bu da iki düzeyde gerçekleşir: 

Birincisi: ilk düzey dersler, yani giriş ve temel düzeyler seviyesi. Bu düzeyde 

aşağıdaki yaklaşımlar verilmelidir:3 

1. Kur'an-ı Kerim’i ezberleme, okuma ve Arapça dil kurallarına göre yazabilme, 

şeriat kaideleri esasınca tecvitli okuyuşunda ustalaşma. 

                                                
1. Rahman, 60.   
2. İbrahim, 34.  
3. Muhterem Şeyh, tüm bu müfredatı, kendisi tarafından denetlenen Sadr İlahiyat Üniversitesi'ndeki ders 
programlarına dahil etmiştir. 



2. Şubr ve benzeri tefsirlerde olduğu gibi müfredatı yorumlama düzeyinde bile 

olsa Kur'an lafızlarının icmali tefsiri. Böylece öğrencinin Kur'an'ın anlamları 

hakkında genel fikirler edinmesi sağlanmalı. 

3. Kur’an ilimleri dersleri.  Bununla ilgili en iyi kitab (el-Beyan) veya Ala’u-

Rahman adlı Şubr Tefsirinin giriş bölümünde basılan kısımdır. 

4. Kur'an’ın farklı ilimleriyle ilgili yarışmaların düzenlenmesi, kazananlara ve 

seçilenlere ödüller verilmesi. 

İkincisi: Lisansüstü çalışmalar. Bu da birkaç aşamadan oluşmalıdır: 

1. Kur'an çalışmalarında uzmanlık kapısının açılması. Bunun için en iyi zaman, 

uzman öğrencinin kendi yaklaşını elde ettiği lisansüstü derslerin tamamlanmasıdır. 

Burada, belirli bir dalda uzmanlık yapmak isteyen ve ilgili kaynakların sağlanması 

şartıyla öğretmen, müfessir veya Kur'an araştırmacısı olmak için mezun olacak 

öğrencilerin uygunluğunu keşfetmek için belirli bir test yapılabilir ve bu minvalde 

mevcut  kitapların bir kısmından da yararlanılabilir.  

2. Derin bir şekilde Kur'an tefsiri dersleri. Burada tüm Kur'an veya belirli bir 

hedefe hizmet eden seçilmiş bazı ayetler ve bölümler ele alınabilir. Aynı şekilde 

herhangi bir tefsir kitabı dersin ana metni olarak seçilebilir, ders veren hoca da bu 

tefsiri şerh edip diğer tefsir ve kaynak kitaplardan elde ettiği ve gerekliliğine inandığı 

yararlı bilgilerle yorumlayarak bazı eklemelerde bulunabilir. Benim acizane 

düşünceme göre, burada en iyi iki kaynak, el-Mizan ve Fi Zilali’l-Kur’an  kitaplarıdır, 

çünkü her birinin kendisine has bir tefsir yaklaşımı bulunmakta olup barındırdığı 

birçok maarifi öğretmektedir. 

3.  Öğrenci daha önceki derslerinde ve çalışmalarında Kur'an lafızlarıyla ilgili 

icmalen aldığı tefsir derslerinden sonra Kur’an’ın evren ve hayatla ilgili kavramları, 

algıları, teorileri, tezleri ve felsefesi ile ilgili yaklaşımı eğitim müfredatına 



konulmalıdır. Bu da, her ne kadar kendi alanında temel yöntem olsa bile, bilindik 

tecziye (cümleyi öğelerine göre parçalama) yöntemiyle değil, Kur’an ayetlerinin 

konulu ve nesnel bir şekilde incelenmesi ile mümkündür. Elinizdeki araştırmayı 

kendisine bir giriş olarak ele aldığım Kur’an Tefsirine Giriş adlı el yazma kitabımda 

söz konusu her iki yaklaşımı karşılaştırdım. 

İnançlar, ahlak ya da düşünsel açıdan yaşam gerçekliğine sahip olan bilimsel 

konulara odaklanılmalıdır. Örneğin: takva, dindarlık, sabır, fıkıh, tevhit, imamet, 

velayet, şeytan, ahiret, Müslüman toplum yapısının temelleri ve çöküş etkenleri, 

ümit ve emel, öğüt ve ibret, yüce Allah’ın ümmetler ve toplumlarla ilgili sünneti, vb. 

konuları içermelidir. Böyle yapıldığı taktirde düşüncelerimizin çoğu değişecektir, 

çünkü görüldüğü kadarıyla şu anda Kur'ân lafızları ile ilgili var olan anlamlar, 

Kur'an'ın re’y ile te’vil ve tefsiri, heva ve taassubun tahakkümü, garazlı kimselerin 

saldırıları ve bunlara benzer nedenlerle oluşan tozların katmerlenmesi sonucunda 

Kur’an’ın söz konusu lafızlarla ilgili anlayışı için tam olarak geçerli olmadıkları 

müşahede edilmektedir. 

Kur'ân Termolojisine Göre Fıkıh ve Fakih 

Kısa bir süre önce, Kur’an termonolojisine göre cahiliye kavramını, cahili 

toplumun nitelik ve özelliklerini, Kur’an'ın sunduğu ilahi alternatifleri ve 

benzerlerini bir sosyal kavram modeli olarak sunduk. 

Şimdi başka bir örnek olarak İlim Havzasına ait olan bir kelime (fıkıh) ile ilgili 

Kur'ân anlayışını ele almak istiyorum. Bizim ilahiyat anlayışımıza göre fıkıh, şeriat 

hükümlerini kapsayan ilimdir, ancak Kur'an termonolojisinde yüce Allah tebareke 

ve tealaya dair bilgi ve marifet anlamında olup açıkça görüldüğü üzere ikisi arasında 



herhangi bir doğal gereksinim olmadığı gibi aralarında var olan orantı ilişkisi, 

eksikgirişimlik ilişkisidir. 

Ayet-i Kerime’de şöyle denilmektedir: 

يََتَفقَُّهواْ ِفي الد ِ  ينِ َوِلُينِذُروْا ]َفَلْوالَ َنَفرَ ِمن ُكل ِ ِفْرَقةٍ مِ ْنُهمْ طَآِئَفةٌ لِ 

 َقْوَمُهْم إذا َرَجُعوْا ِإَليِْهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن[

Öyleyse onların her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi 

sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur 

ki sakınırlar.1 Uyarma ve takvanın, şeriat hükümlerini bilmekten neşet etmediğini, 

bilakis uyarmanın kaynağı, kalpte oluşan ve kişiyi, şeriat hükümlerini öğrenmeye ve 

uygulamaya sevk eden takva ve marifetten sonra meydana gelen ruhsallık, özsellik 

ve ussallıktır. Sen kendin de bunu deneyimleyebilirsin. Fıkıh kitaplarını oku ve 

baştan sona kadar onlarda derinleş, kalbini beslediğini veya onda herhangi bir uyarı 

ve takva durumunu oluşturduğunu görüyor musun? Termonolojik anlamda fakih 

olduğu halde, dünyaya sımsıkı bağlanan ve yüce Allah tebareke ve tealadan 

tamamen uzak bir hayat yaşayan o kadar çok insan var ki!  

Kur’an, şu fakihin haberini bize hikaye ediyor: 

]َواْتُل َعَليِْهْم َنبََأ الَِّذَي آَتيَْناُه آَياِتَنا َفانسََلَخ ِمْنَها َفَأْتبََعُه 

اْلَغاِويَن، َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد الشَّيْطَاُن َفكَاَن ِمَن 

ِإَلى األَْرِض َواتَّبََع َهَواُه َفَمثَُلُه َكَمثَِل اْلكَْلِب ِإن َتْحِمْل َعَليِْه َيْلَهْث 

َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث ذَِّلَك َمثَُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوْا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص 

 اْلَقَصصَ َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن[

Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini 

peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. 

                                                
1. Tevbe, 122.   



Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı da 

kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine 

varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte 

bu, âyetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat 

ki düşünsünler.1 Fıkhın, Yüce Allah’ın tanıma anlamında olduğuna dair kanıtlardan 

biri de, ayet-i şerifelerde yerinin kalp olarak zikredilmiş olmasıdır, zira hakiki 

anlamda Yüce Allah’ın marifetinin yeri kalptir. Buna mukabil şeriat hükümlerini yeri, 

akıl ve ustur. Yüce Allah şöyle buyuruyor:  

 َيْفَقُهوَن[ ]َرُضواْ ِبَأن َيكُوُنواْ َمعَ اْلَخَواِلفِ َوطُبِعَ َعَلى ُقُلوِبِهمْ َفُهمْ الَ 

Onlar geride kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri 

mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.2 Bir başka ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

 ]َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِبَها[

Kalpleri olup da bunlarla anlamayan.3 

Bu nedenle de, ayet bu fıkhı, yani yüce Allah, yaratılış ve dönüş hakkındaki 

kesin bilgi ve marifeti, gücü on kat çoğaltmanın nedeni  kılmıştır. Yüce Allah şöyle 

buyuruyor: 

                                                
1. A’raf, 175-176.   
2. Tevbe, 87.  
3. A’raf, 179.   



]َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتالِ ِإن َيكُن مِ نكُمْ ِعشُْروَن 

َصاِبُرونَ َيْغِلُبواْ ِمَئَتيْنِ َوِإن َيكُن مِ نكُم مِ َئٌة َيْغِلُبواْ َأْلفاً مِ نَ الَِّذيَن 

 ْفَقُهوَن[َكَفُروْا ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَ 

Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi 

bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, 

inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.1 

Hadis-i Şerifte Allah Resulü’nden (s.a.a) gelen şu rivayet bu anlamı 

pekiştirmektedir. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

؟ من لم يقنط الناس من رحمة هللا ولم بالفقيه حقاً  أخبركم أال

يؤمنهم من عذاب هللا ولم يؤيسهم من روح هللا، ولم يرخص في معاصي 

يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، أال ال خير في علم ليس هللا ولم 

فيه تفهم، أال ال خير في قراءة ليس فيها تدبر، أال ال خير في 

 .عبادة ليس فيها تفقه

“Size gerçekten fakihin kim olduğunu söyleyeyim mi? İnsanları yüce Allah’ın 

merhametinden ümitsiz kılmayan, onları yüce Allah’ın azabında da güvende 

olduklarına inandırmayan, Allah’ın rahmetinden ümit kesmelerine neden olmayan,  

yüce Allah’a isyan etme ruhsatı vermeyen ve Kur'an'ı bırakıp diğer şeylere rağbet 

etmeyen! Biliniz ki; içinde anlayış olmayan ilimde hayır yoktur. Biliniz ki; içinde 

tedebbür olayan tilavette hayır yoktur. Biliniz ki; içinde tefakkuf (kavrama, anlama, 

marifet) olmayan ibadette hayır yoktur.”2 Vesail kitabında bu şekilde geçiyor, ama 

hadisin başka bir kaynağı3 daha vardır ki, orada şu ekleme bulunmaktadır:  

                                                
1. Enfal, 65.   
2. Biharu’l-Envar, c. 2, s. 49. Bab-u Sıfatu’l-Ulema ve Esnafihim, h. 8.   
3. Medinetu’l-Belaga, s. 98. Caferiyat kitabından aktarmış.  



 إنالناس  أيهانه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا إف

إلى هللا  أحبكمن إ، وله خوفاً  أشدكم من هللا تعالى مجلساً  أقربكم

فيما عنده رغبة،  أعظمكم عند هللا نصيباً  أعظمكمن إ، وعمالً  أحسنكم

جمع لكم اليوم خزي الدنيا وخزي اآلخرة، أال  ثم يقول عز وجل:

بكراسي فيجلسون عليها، وأقبل عليهم الجبار بوجهه فيأمر لهم 

 .وهو راض عنهم وقد أحسن ثوابهم

“Kıyamet günü geldiğinde bir münadi şöyle nida eder: ‘Ey insanlar, aranızda yüce 

Allah’a en yakın olanınız, Allah’tan en çok korkanınız, yüce Allah’ın nezdinde en 

sevimliniz, en güzel amellerde bulunanınız, yüce Allah’ın nezdinde en büyük nasibe 

sahip olanınız ve yüce Allah’ın indindekilere en çok rağbet edeninizdir.’ Daha sonra 

yüce Allah azze ve celle şöyle buyurur: ‘ben bugün sizde dünya ve ahiret utancını 

toplamayacağım.’ Bunun üzerine kendileri için kürsüler konulur ve üzerine otururlar. 

Cebbar olan Allah, onlardan razı olarak ve sevaplarını en güzel şekilde vererek 

mübarek vechi ile onlara nazar eder.” 

  Görüyorsunuz ki, fakihin özelliği Yüce Allah tebareke ve tealaya yakınlaştıran her 

şeydir. Müminlerin Emiri (a.s) şöyle buyuruyor:  

ليس  كتبوا ثالثاً  كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً 

معهن رابعة: من كانت اآلخرة همته كفاه هللا همه من الدنيا، ومن 

سريرته أصلح هللا عالنيته، ومن أصلح فيما بينه وبين هللا عز  أصلح

 .هللا فيما بينه وبين الناس أصلحوجل 

“Fakihler ve bilge adamlar, birbirleriyle yazıştıklarında, üç şey yazarlardı ve 

dördüncü bir şey yazmazlardı: Yüce Allah tek kaygısı ahiret olan kişinin dünyadaki 

endişesine kafi gelecektir, yüce Allah, gizliliklerini ıslah eden kişinin, alaniyetini ıslah 



edecektir ve yüce Allah, Allah tebareke ve teala ile arasını düzelten kişinin, 

insanlarla arasındaki ilişkilerini düzeltecektir.”1 

Ebu Hasan’dan (a.s) gelen bir hadiste ise şöyle buyrulmaktadır: 

 أبوابالصمت باب من  إنمت، من عالمات الفقه الحلم والعلم والص

 .نه دليل على كل خيرإن الصمت يكسب المحبة وإالحكمة و

“Hilim, ilim ve sessizlik fıkhın işaretlerindendir. Sessizlik bilgeliğin bir kapısı, sessizlik 

sevilmeye vesile olur ve her hayrın vesilesidir.2” 

Hisal ve Emali’den nakil ile Vesail’de geçen ve Allah Resulü’nden (s.a.a) 

rivayet edilen iki hadisin bir araya getirilmesi ile söz konusu anlam elde edilebilir. 

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor:  

: أمتيفسدا فسدت  وإذا أمتيإذا صلحا صلحت  أمتيصنفان من 

 .والفقهاء األمراء

“Eğer ümmetimden iki grup düzelirse, ümmetim düzelir ve eğer onlar bozulursa 

ümmetim bozulur: yöneticiler ve fakihler.”3 Emali’den aktarılarak Vesail’de, alimler 

yerine kariler geçmiştir. Karilerin sıfatları ile ilgili aktaracağımız hadisi buna 

eklediğimiz de, zikredilen anlamı elde edeceğiz. 

Kur'ân termonolojisindeki fakih ile İlim Havzasına ait terimde fakih arasında 

eksikgirişimlilik ilişkisi bulunmaktadır, zira kişi, İlim Havzası termonolojisine göre 

fakih olmadığı halde Kur’an termonolojisine göre fakih olabilir, çünkü  havza 

ilimleirnde yüksek derecelere ulaşmadığı halde, apaçık kerametler sahibi birçok 

Allah velisi arif bulunmaktadır ve bunun tam tersi de olabilir;  zihni teoriler, 

                                                
1. Hisal, s. 129. Bab, 3.   
2. İhtisas, 232.   
3. Bu hadisin kaynağı kKitabın başında zikredildi. 



metodolojik ve zihinsel fikirler ve fıkhi konularda, meselelerin en ince ayrıntıları 

hakkındaki bilgilerle dolu olduğu halde, kalbi yüce Allah’ın zikri ile ma’mur olmayan, 

nefis tezkiyesi ve yüce Allah tebareke ve tealaya götüren uygun sulükler, içi 

temizleme ve kalbi paklaştırma ile ilgili en basit konu hakkında bile ona soru 

sorulduğunda şaşırıp kalacak biri bulunabilir. Böyle kişiler, Kur’an termonolojisine 

göre fakih değiller. En kamil olanlar, fıkıh ve usul ilimlerinde yüksek bir konuma, 

irfanda asil bir yere ulaşmış olan kutsal bilginlerimizin yaptıkları gibi, söz konusu her 

iki anlamı da kendisinde toplayanlardır. Zaten şu hadisle kast edilenler de onlardır: 

 Fakihler, peygamberlerin eminleridir.”1 İşte hadis-i“ الفقهاء أمناء الرسل

şeriflerin asil anlamlarını kaybetmemek için Kur'an gözlüğü ile onlara bakıp 

anlamamız gerekmektedir. 

Kur’an'ın Rolünü Aktive Etmede İlim Havzasının Sorumluluğu 

Şerefli İlim Havzasının toplumu eğitmek, yönlendirmek ve yeniden 

biçimlendirmek için sorumluluğunu gösteren hadislerden sadece bir tanesini 

burada zikredeceğim. Allah Resulü'nün (s.a.a), Allah’a hamd ve senada bulunup bazı 

Müslüman toplulukları zikrederek övdükten sonra şöyle buyurduğu rivayet edilir: 

“Komşularından öğrenmeyen, anlamayan ve bilgilenmeyen insanlara ne oluyor? 

Ruhum kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; ya komşularına öğretirler veya 

anlatırlar veyahut bilgilendirirler, ya da onları bu dünyada cezalandırmak için acele 

ederim.” Daha sonra minberden indi ve evine girdi. Allah Resulü’nün (s.a.a) Ashabı 

şöyle dediler: “Bu sözleriyle neyi kastetti?” sonra dediler ki: “Aş’ariler alim ve fakih 

oldukları halde komşuları cahil abtal insanlardır, biz bu sözden bunun dışında bir 

şey anlamıyoruz.” 

                                                
1. Biharu’l-Envar, c. 2, s. 36. H. 38.    



Bunun üzerine Aş’arilerden bir heyet oluştu ve Allah Resulü’nün (s.a.a) 

huzuruna çıkarak şöyle dediler: “Bir kısım Müslümanları hayırla yad etmişsiniz ama 

bizim hakkımızda şer demişsiniz. Bizim suçumuz nedir?” Allah Resulü (s.a.a) şöyle 

buyurdu: “Ya komşularınıza öğretir, onlara anlatır, onlara emreder ve nehyedersiniz 

veyahut daha bu dünyada cezalandırılmanız için acele ederim.” Dediler ki; “Bize bir 

yıl süre ver, bir yılda onlara öğretiriz ve onlar da öğrenirler.” Bunun üzerine Allah 

Resulü (s.a.a) onlara bir yıl süre verdi ve şu ayeti okudu:1 

ِني ِإسَْراِئيَل َعَلى ِلسَانِ َداُووَد َوِعيسَى اْبنِ ]ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن بَ 

َمْرَيمَ َذِلكَ ِبَما َعَصوا وََّكاُنوْا َيْعَتُدوَن، َكاُنوْا الَ َيَتَناَهْوَن َعن مُّنكٍَر 

 َفَعُلوُه َلبِْئسَ َما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن[

İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlendi. Bu, 

onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri 

herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta 

oldukları ne kötüydü!2 

Bunlar, bu alanda şerefli İlim Havzasının önüne serdiğim önerilerden 

bazılarını teşkil etmektedir. Bu görev hepimizin yerine getirmesi gereken ortak bir 

sorumluluktur; Kur'an'ı okumada ısrarlı olmaya, geceleyin ve gün içinde Kur’an’dan 

istifade etmeye özen göstermek gerekir. Aşağıda zikredilecek hadis-i şerifler 

aracılığıyla bu konuda daha çok şey öğreneceğiz. 

Havzanın bu görevi, sadece onlara has bir görev değil, ancak başkalarından 

daha çok onlara farz olduğu için onlara hitap ettik, yoksa her bireyin yapabileceği 

kadarıyla tüm toplum söz konusu bu adımlardan sorumludur. Bilgileri az olanlar, 

                                                
1. El-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an, c. 6, s. 84. Yukarıdaki ayetin tefsirinde Dureru’l-Mensur kitabından aktarılmıştır. 
2. Maide, 78-79.   



Şubr tefsiri gibi basit tefsirleri okumaya başlayarak bu görevlerini yerine 

getirmeliler. 

Kuşkusuz ben her Müslümana – bizatihi kendi hayatımda deneyimlediğim – 

tilaveti esnasında müfredatını anlayabilmesi için tefsir edilmiş bir mushafta Kur'an 

okuyarak hayatına başlamasını ve Kur’an hakkında içmali bir bilgi elde edinceye 

değin birkaç kez bu şekilde Kur’an’ı hatmetmesini tavsiye ediyorum. Daha sonra el-

Mizan ve Fi Zilali’l-Kur’an gibi gelişmiş tefsir kitaplarını okuma suretiyle 

potansiyelini ilerleterek Kur'an'ı yüzünden okuma aşamasına geçilmeli. Bu arada  

Kur'an kavramlarını açıklayan veya konulu olarak Kur'an tefsirlerini içeren 

kitaplarda araştırma yapmak için bir başlık seçer ve okumaya başlar, böylece seçtiği 

başlık ile ilgili tüm ayetleri toplar, daha sonra hepsinin toplamından Kur'an’ın, 

ideolojik, ahlaki, entelektüel veya başka bir şekilde toplumun deneyimlediği 

gerçekçi bir sorunu tedavi edeceği varsayılan konuyla ilgili  algısı ve teorisi – burada, 

gerekli hassasiyetleri de göz önünde bulundurmak kaydıyla daha iyi anlaşılması için 

bazı entelektüel terimleri ödünç alıp kullanıyorum - çıkarımında bulunur. 

Onları yönlendirmek, var olan sorularını yanıtlamak ve onları, kendileri için 

yararlı olan şeylere kanalize etmek için şerefli İlim Havzasının bazı erdemlileri ile bu 

projeyi takip etmek daha iyi olabilir, çünkü toplum ve İlim Havzası, birbirlerini 

tamamlayan bir bütünün iki parçasıdır. İlim Havzası, toplumu yönlendirir, toplum 

ise, İlim Havzasının kendi sorumluluk düzeyinde olması, halkın ihtiyaçlarına ve 

umutlarına cevap verme seviyesinde kalması, aynı şekilde içinde yaşadığı çağa ayak 

uydurabilmesi için ona baskı yapar. İşte, ancak bu durumda İlim Havzasından, onları 

diğerlerinden ayıracak ehil ve vizyoner kişiler çıkabilir ve halk da kimin daha verimli 

olabileceğini öğrenebilir.  



Kur'an-ı Kerim, yalnızca bir kişi kendisini ve etrafındaki kişileri ıslah edip 

düzelten böylece kancalarıyla insanlığı çepeçevre sarmalayan hata ve sapmalara 

karşı yüklenip yerine getirmesi gerektiği bir mesaj olarak gördüğünde hakkıyla 

anlaşılabilir. İşte o zaman Kur’an’ın indiği koşullara benzer şartlarda yaşar ve taşıdığı 

sırlarını ona açar. Yoksa her ne kadar inkar edilemez bir fazilete sahip olsa da, 

sadece teberrük olsun diye Kur’an’ı okumak yeterli değildir. 

Kur’an dersleriyle ilgili zorunlu olarak yapılması gereken çalışmalardan biri 

de, ayetlerinin iniş tarihine göre ele alınıp araştırılmasıdır. Her ne kadar Kur’an 

ayetlerinin iniş tarihlerine dair kesin bir kanıt olmaması yüzünden mevcut 

çalışmanın ayrıntılı bir biçimde yapılması zor bir iş olsa da, ancak eldeki 

kaynaklardan, bir kısmı ele alınarak üzerinde çalışılabilir. Bu araştırma, gerçekleşen 

vaka ve olaylara göre ayetler, tedrici bir biçimde indiği için Kur'an'ın toplumu 

reforme etmede attığı adımlarını bilmek açısından birçok fayda sağlayacaktır. 

Bir kerede komple bir iniş yerine, Kur'ân'ın kademeli olarak tedrici 

indirilmesinin, çözümleyip tedavi ettiği durumlara doğrudan bir etkisi ve etkili tesiri 

bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

 ]َوُقْرآنًا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاسِ َعَلى ُمكْثٍ َوَنزَّْلَناُه َتنِزيالً[

Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey 

indirdik.1 Bir eğitim, rehberlik ve ihya kitabı olduğu sürece, kademeli olmalı ve nazik 

davranmalıdır ki, böylece uygun tedaviyi doğru zamanda ve uygun dozla, ne daha 

az, ne daha fazla, ne vaktinden önce, ne vaktinden sonra, her şeyi tam olarak 

tanımlaması gerekir. Böylece Kur'an, uzun bir süreden sonra üstünlük, 

                                                
1. İsra, 106.   



mükemmellik, yüceltme, gurur ve dokunulmazlık zirvesinde kendini bulması için bu 

milletin elinden tuttu. 

 

Kur’an Tilavefiyle İlgili Bazı Adap ve Müstehaplar 

Burada, değerli rivayetlerden yararlanmak suretiyle Kur’an tilaveti ile ilgili bazı 

adap, sünnet ve müstehaplardan bahsetmek istiyorum: 

1. Kur'an'ı ayda bir kez hatmetmek ve dört ayı aşmamak, yani mübarek 

Ramazan ayında ek olarak fazla okunmasıyla birlikte yılda en az üç kez hatmetmek 

mütehaptır. 

2. Kur’an okumasının hatim biçiminde olması, yani, ne kadar önemli olursa 

olsun sureleri ayrı ayrı değil de, Kur’an'ın başından sonuna kadar okunması. Böylece 

bütün Kur’an’ı gözden geçirmiş ve taşıdığı tüm bereketlerden faydalanmış 

olursunuz. Bu durum, ileride aktaracağımız hadis-i şerifte  ِّالمرتحل الحال  olarak ifade 

edilmektedir.1 

3. Kur’an hatminin Cuma gününe denk getirilmesi ve Kur’an hatminden sonra 

Sahife-i Seccadiye’de zikredilen hatim duasının okunması.  

4. Kur'an hatmedilir edilmez zaman kaybetmeden sadece Fatiha suresi ve 

Bakara suresi'nin ilk beş ayetiyle bile olsa doğrudan yeni bir hatme başlanmalı. 

5. Namaz kıldığı mekanda, Kıble’ye dönmüş şekilde ve abdestli olmalı. 

6. Yüce Allah’ın şu sözlerinin:  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصبُِروْا[

 Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı َوَصاِبُرواْ َوَراِبُطوْا[

geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun.2 Tefsirinde, namaz kıldığı mekanda 

                                                
1. Kafi, c. 2, s. 605.   
2. Ali İmran, 200.   



(seccade, mescit) namazın vaktinin gelmesini bekleyen kişilerin murabitinden 

(hazırlık ve uyanık) oldukları ifade edilmiştir. Yani, murabitinlerin sevabını elde 

etmek için, mümin, namazı beklediği zamandan Kur'an tilavet ederek yararlanır. 

Tabi eğer camide, cemaat namazını bekleyerek bunu yaparsa ecri daha büyük olur. 

7. Müminin, yatağına girmeden önce abdest alıp Kur'an okuduktan sonra 

uymasının müstehap olduğu nakledilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili şu hadis rivayet 

edilmiştir:  

حدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن توضأ ولم يصل ركعتين فقد أمن 

جفاني ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ومن دعاني ولم 

 .جاف جبه فقد جفوته ولست بربٍ أ

“Abdesti bozulup abdest yenilemeyen bana eziyet etmiştir, abdest alınca iki rekat 

namaz kılmayan bana eziyet etmiştir, iki rekat namaz kıldıktan sonra bana dua 

etmeyen bana eziyet etmiştir, bana dua edenin duasını kabul etmezsem ben ona 

cefa etmişimdir ki; ben cefa eden bir Rabb değilim.”1 Ve eğer buna gece namazının 

muekked istihbabı, uyumadan önce tuvalete gitmenin istihbabı ve misvak 

kullanmanın istihbabı da eklenirse, tüm bunlardan, çok  önem arz eden şöyle bir 

vird çıkarıyoruz: mümin, uyku için yatağına girmeden önce, tuvalete gider, dişlerini 

temizler, abdest alır, gece namazının tümünü veya geri kalanını sabah  namazından 

önceki seher vaktinde kılmak üzere bir kısmını kılar, daha sonra Kur’an-ı Kerim’den 

bir bölüm okur ve hem kendisi hem mümin kardeşleri için yüce Allah’a niyazda 

bulunur ve öyle yatar. Böylece tüm bu müstehapları cem etmiş olur. Geceyi sinir 

yorucu ve moral  bozucu kötü programlar ve filmler izleyerek geçiren kişilere 

gelince, kuşkusuz onlar acı ve sıkıntı içinde kıvranıyorlardır. 

                                                
1. Vesailu’ş- Şia, Kitabu’t-Tahareti, Ebvabu’l-Vuzu, b. 11, h. 2.  



8. Okunacak Kur'ân, özellikle de yeni başlayanların, Şubr tefsiri gibi birçok yararı 

barındıran tefsir kitaplarından okuması. Bu tefsir kitabı, Kur’an çalışmalarının ilk 

başlarında yürütülen müfredat kitaplarından olup içinde Mushaf-ı Şerif’in bir 

nüshası ve icmali bir Kur’an mealini barındırmaktadır. Aynı zamanda içinde, başka 

bir ders olarak okutulan Kur’an İlimleri ile ilgili bir giriş, konusu ve konumu 

öğrenilmek istenen herhangi bir ayet veya kelimeyi bulmak için Kur'an terimleri 

endeksi eki, haşiyesinde her bir kelime için çeşitli kıraat biçimleri ve her surenin 

başında, mevcut surenin hangi sureden sonra indiğini göterecek şekilde surelerin 

inişlerine göre tertibi sıralaması bulunmaktadır. Evet, tüm bu faydalar ismi geçen 

bu değerli kitapta mevcuttur.     

9. Yapılacak ilk hatmin Allah Resulü’ne (s.a.a), ikincisinin Müminlerin Emiri’ne 

(a.s) ve daha sonraki hatimlerin sırasıyla on dört Masum’a (a.s) hediye edilmesi. 

Konuyla ilgili değerli rivayetler nakledilmiştir. Zira onlar, insanların en kerem 

sahipleridir ve kıyamet gününde keremlerine yaraşır bir şekilde karşılık 

vereceklerdir. 

10. Kur'an tilavetini yaparken sesin yükseltilmesi, üzgün olması, anlamı üzerinde 

tedebbür edilmesi ve hadiste de belirtildiği gibi surenin sonunu görmek için 

sabırsızlanılmaması. 

11. Okuduğu şeyi ezbere biliyor olsa bile, Kur'an'ı açarak yüzünden okuması 

müstehaptır. Ayrıca ailenin her üyesinin kendisine ait bir Kur'an'ının olması ve 

okuduğu yeri gösterecek bir işareti bulundurması da müstehaptır. 

12. Kur'an'ı dinleyin ve üzerinde tedebbür etmek için dinleme ve düşünme fırsatı 

verin. 

Yüce Allah tebareke ve tealadan bizleri, Kur'ân'ın hayatıyla yeniden 

canlandırmasını, bize şefaatine nail olmayı nasip etmesini, hidayetiyle hidayet 



bulan ve bilgisinin ışığıyla aydınlanan kimselerden eylemesini niyaz ediyorum. 

Kuşkusuz Allah, nimetlerin sahibi ve kullarına latif davranandır. Bizi dosdoğru dinine 

hidayet etmesi, değerli kitabına, büyük Resulü’ne (s.a.a) ve  Peygamber’in seçilmiş 

üstün Ehlibeyti’ne (a.s) sımsıkı sarılmayı nasip etmesi, bize olan lütuflarından 

bazılarıdır. 

 هدانا هللا أنالحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لوال 

Muhammed Yakubi 

Muharrem 1422 

  



KUR'AN'IN DEĞERİ, ETKİLERİ VE OKUMA ADABIYLA 

ALAKALI KIRK HADİS 

Burada hadisleri, içeriklerine uygun bir başlık altında metinleriyle birlikte 

zikretmekle yetineceğim. Zikredilecek hadisler  içeriklerine göre sınıflandırılmıştır. 

İçerdikleri nüktelerin şerhi ve açıklaması ise, başka bir zamana ertelenebilir ve o 

zaman sayıyı kırk ile sınırlamayacağım, çünkü kırk hadisin ezberlenmesine teşvik 

eden rivayetlerden, bunun illa ki kırk tane olması gerekir gibi bir koşul anlamıyoruz, 

bu yüzden sayının artması daha iyidir. 

1. Öğrenilmesinin Gerekliliği 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Bir mümin Kur’an’ı 

öğrenmeden veya öğrenmeyle meşgul olmadan ölmemeli.”1 

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Kur’an’ın farkında olan kalbe, Allah azap 

etmez.”2 

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve 

öğreteninizdir.”3 

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Dünyada Kur’an hamili olan kişi, kıyamet 

gününde cennet ehlinin arifleridir.”4 

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Kur’an zengindir, O’nsuz zengin olunmaz 

ve O’nu bulan fakir olmaz.”5  

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 1, h. 4.  
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 1, h. 5.  
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 1, h. 6. 
4. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 1, h. 15. 
5. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 1, h. 11.  



Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Öğretmen çocuğa (öğrenciye);  بسم هللا

 dediğinde, yüce Allah بسم هللا الرحمن الرحيم ;dediğinde ve çocuk da الرحمن الرحيم

çocuğa bir beraat, anne babasına bir beraat ve öğretmene bir beraat yazar.”1 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Kur’an’la amel eden 

Kur’an hafızları;  رة  vahiy taşıyan iyi meleklerle’ beraberdir.”2‘ السفرة الكرام الير

2. Kur’an Öğrenimi En Büyük Nimettir 

Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Kur’an okuyan ve 

bundan dolayı kendisine verilen sevaptan daha büyük bir sevabın olabileceğini ve 

başkasına verilebileceğini sanırsa, yüce Allah’ın yücelttiği şeyi tahkir etmiş ve tahkir 

ettiğini de yüceltmiştir.”3 

3. Kur’an, Şefaati Kabul Edilen Bir Şefaatçi ve Şahitliği 

Doğrulanan Bir Davacı 

Allah Resulü’nün (s.a.a) bir hadiste şöyle buyurduğu rivayet edilmekte: “Karanlık 

bir gecenin parçaları gibi fitneler sizi sarıp sarmaladığında, Kur’an’a sarılın, zira 

Kur’an  şefaati kabul edilen bir şefaatçi ve şahitliği doğrulanan bir davacıdır. Her 

kim Kur’an’ı kendine öncü kılarsa, Kur’an onu cennete görütecek. Her kim de 

Kur’an’a sırtını dönerse, onu ateşe sürecektir. Kur’an, en hayırlı yolu gösteren bir 

nişanedir, Kur’an, her şeyin ayrıntısını kendisinde bulunduran ve elde edilmesi 

gerekeni beyan eden bir kitaptır... – şu sözüne kadar – içinde barındırdığı harikalar 

sayılamaz, gariplikleri bitmez, hidayetin yıldızı ve bilgeliğin çırasıdır.”4 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 1, h. 16.    
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 5, h. 1. 
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 2, h. 3. 
4. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 3, h. 3.  



4. Kur’an Okuyucusunun Niteliği 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Kur’an okuyan kimseye, 

içinde istek veya korkutma olan bir ayeti okuduğu zaman, arzuladığı şeylerin en 

hayırlısını istemesi, ateşten ve azaptan kurtulması için niyazda bulunması yakışır.”1 

Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Doğrusu Kur’an okuduğum 

halde yaşlanmıyor olmaktan hayret ediyorum!”2 

Müminlerin Emiri (a.s) muttakileri nitelediği hutbesinde şöyle buyuruyor: “Gece 

oldu mu, ayağa kalkıp saflar kurarlar; ibadete koyulurlar; kur'an ayetlerini (harfleri 

sayılacak kadar) ağır bir şekilde ve anlamını düşünerek okurlar, bununla hüzünlenip 

dertlerinin dermanını (şifasını) kur'anda bulurlar. Hüzünleri, günahlarına ve gönül 

yaralarına ağlamalarını şiddetlendirir. Kur'an'dan teşvike (mükâfata) ecir bir ayet 

okuyunca onu elde etmek ümidiyle onun üzerinde dururlar; gönülleri şevkten dolup 

taşar, sanki allah'ın vaat ettiği mükâfat gözlerinin önüne serilmiştir. Korkutucu bir 

ayete vardıklarında da can kulağıyla onu dinlerler, sanki cehennem alevlerinin 

(yücelirken) çıkardığı ses ve gürültü kulaklarının dibindedir ve onu işitmektedirler. 

(korkudan) iki kat bükülmüşler; alınlarını, ellerini, dizlerini, ayak parmaklarını yere 

sererek secdeye kapanmışlardır; yüce allah'tan azap zincirlerine vurulmaktan 

kurtulmayı dilerler.”3 

5. Kur’an Taşıyıcılarına (Karileri) İkramda Bulunmanın Farz 

ve Onları Küçümsemenin Haram Oluşu 

Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Kur’an ehli olanlar, 

Peygamberler ve Resuller haricinde diğer tüm insanların üstündedirler. Kur’an 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 3, h. 2.    
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 3, h. 6.     
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 3, h. 6.  



ehlinin haklarını küçümseyip zayıflatmayın, zira onların Aziz ve Cebbar olan Allah’ın 

nezdinde bir makamları vardır.”1   

6. Kur’an Öğrenimi ve Ezberlenmesi Kendisine Zor Gelen 

Kimsenin Sevabı 

İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kur’an öğreniminde 

zorlanan kişiye, iki ecir vardır, Kur’an öğreniminde zorlanmayan kişi de sevapta 

ilkiyle eşittir.”2 

Yine İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Zorlandığı halde 

Kur’an’ı öğrenip ezberleyen kişinin ezberi ne kadar az bile olsa, iki ecir alır.”3  

7. Sureden Önce Besmele Okumanın Vacip Oluşu 

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Kişi bir topluluğa namaz için 

imamlık yaptığında şeytan, sürekli imamlık yapanla beraber olan şeytanın yanına 

gelir ve ona şöyle der: ‘Allah’ı zikretti mi, yani Bismillahirrahmanirrahim dedi mi?’ 

eğer evet der ise, şeytan kaçar, ama eğer hayır der ise, imamın boynuna biner ve 

her iki ayağını her iki omuzundan sarkıtır, böylece imam namazı bitinceye kadar 

şeytan, topluluğun önünde kalır.”4 

8. Kabir Ziyareti Esnasında Kur’an Okumanın Müstehap 

Oluşu 

Men Layahduruhu’l-Fakihu kitabında İmam Rıza’dan (a.s) şöyle rivayet 

edilmiştir: “Mümin bir kul, mümin bir kulun kabrini ziyaret ettiğinde ve üzerine İnna 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 4, h. 1.      
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 5, h. 3.      
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 5, h. 3.      
4. Biharu’l-Envar, c. 82, s. 20.   



enzelnahü fiy leyletilkadr (Kadir) suresini yedi kez okuduğunda, yüce Allah onun ve 

kabirdekinin günahlarını bağışlar.”1   

Başka bir hadiste şöyle buyurmuş (a.s): “Büyük korkudan emin olur.” Bu anlamda 

birçok rivayet bulunmaktadır. 

Bir diğer rivayette ise Fatiha, Halak, Nas, Tevhid sureleri ile Ayet-i Kursi’nin de 

eklenmesi ve her birinin üç kez okunmasının müstehap olduğu dile getirilmiştir. 

Bunların sevabı ile ilgili olarak da şöyle bir rivayet gelmiştir: “Yüce Allah, kabrin 

başında ibadet etmesi için bir melek gönderir ve bu meleğin yapmış olduğu 

ibadetlerin sevabı kendisine ve kabirdeki meyyite yazar. Kıyamet günü kabrinden 

çıkıp dirildiğinde, yüce Allah bu melek sayesinde onu tüm zor şartlardan kurtarır ve 

en sonunda cennete ulaştırır.”2   

9. Gençlikte Kur’an Öğrenmenin Fazileti ve Etkileri 

İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Daha genç bir mümin 

iken Kur’an okuyan kişi, Kur’an onun etine ve kanına karışır ve yüce Allah onu;  السفرة

رة  vahiy taşıyan iyi melekler’le beraber kılar ve kıyamet gününde Kur’an onu‘ الكرام الير

koruyarak şöyle der: ‘Ya Rabbi, benimle amel eden dışında herkes yaptığı amelinin 

ecrini aldı, amilime, vereceğin en güzel nimeti ver.’ Bunun üzerine Aziz ve Cebbar 

olan Yüce Allah onu cennet süslerinden iki elbiseyle giydirip süsler ve başına şeref 

tacı takar. Daha sonra Kur’an’a şöyle denir: ‘Verdiklerimiz seni razı etti mi?’ Kur’an 

şöyle der: ‘Ya Rabbi! Doğrusu ben onunla ilgili olarak bundan daha büyük bir şey 

bekliyordum.’ Bunun üzerine sağ tarafına güven, sol tarafına da huld (ebedilik) 

verilir ve cennete konarak ona; bir ayet oku ve bir derece yüksel denilir. Daha sonra 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’t-Tahare, Ebvab-u Salati’l-Cenaiz, b. 57, h. 5.  
2. Camiu Ehadisu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Ziyaretu’l-Kubur, b. 2. İçinde 10 adet hadis bulunmaktadır.  



Kur’an’a şöyle denir: ‘Umduğunu karşılayıp seni razı ettik mi?’ bunun üzerine Kur’an; 

‘evet’ diyerek cevap verir.”1  

10. Çocuklara Kur’an Öğretme Zorunluluğu 

Allah Resulü’nden (s.a.a) rivayet edilen hadisin bir kısmında şöyle buyuruyor: 

“Eğer anne babası – yani Kur’an öğrenenin – mümin iseler, kendilerine cennetin iki 

süs elbisesi giydirilir sonra onlara, çocuğunuza Kur’an öğrettiğiniz için bunlar size 

giydirildi, denir.”2   

Müminlerin Emiri’nden (a.s) gelen bir hadiste şöyle buyuruyor: “Muhakkak ki 

yüce Allah, yeryüzündekiler kendisine isyan edip kötülükler işlediklerinde, hiçbirini 

ayırmaksızın hepsine azap etmek ister ama namaza devam eden yaşlıları ve 

çocuklarına Kur’an öğreten anne babaları görünce, azabı başka vakte erteler.”3 

11. Kur’an Karilerinin Çeşitleri ve Gerçek Karilerin 

Özellikleri 

Ebu Cafer’in (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Kur’an okuyucuları üç kısma 

ayrılır: Birinci grup; Kur’an okuma karşılığında dünya malını elde eden, yaptığı 

kıraatla yöneticileri sağan ve insanlara karşı üstünlük taslayanlar. İkinci grup; 

Kur’an okuyup harflerini ve lafızlarını koruduğu halde Kur’an’ın hududunu 

gözetmeyenler4 ve onu bir su fincanı gibi kullananlar, Allah bu tür Kur’an hamillerini 

çoğaltmasın. Üçüncü grup ise; Kur’an okuyan, Kur’an’dan aldığı ilacı, kalbindeki 

hastalığa süren, gecesini Kur’an’la seherleyen, gündüzünü ona susayarak geçiren, 

mescitlerde onu yaşatan ve geceleyin onu tilavet etmek için yatağından kalkanlar. 

                                                
1. Kafi, c. 2, s. 604.  
2. Nehcu’s-Saada, c. 7. S. 223.   
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Ahkami’l-Mescit, b. 3, h. 3.   
4. Onlar, kendileri tarafından konulan tecvit kurallarına tam olarak riayet ederek Kur’an okuyan ama Kur’an’ın 
anlamını atlayanlardır. 



İşte Aziz ve Cebbar olan  Allah bunlar sayesinde belaları defeder, bunlar sayesinde 

düşmana karşı yardımda bulunur ve bunların yüzüsuyu hürmetine göklerden 

yağmur yağdırır. Allah’a yemin olsun ki; bu tür Kur’an okuyucuları, kırmızı kibritten 

daha az bulunur!”1 

Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Ey Kur’an okuyucusu, 

Kur’an’la tevazuuda bulun ki, Allah da seni Kur’an’la yüceltsin. Kur’an’la üstünlük 

taslamaktan sakın, yoksa yüce Allah seni düşürecektir. Ey Kur’an okuyucusu, Allah 

için Kur’an’la süslen ki Allah da seni Kur’an’la süslesin. İnsanlar için Kur’an’la 

süslenme, yoksa Allah seni Kur’an’la rezil edecektir.”2  

12. Kur’an’ı Anlama, Peygamberliğe Yakın Bir 

Mertebedir 

Allah Resulü’nün (s.a.a) bir hadiste şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

“Kuşkusuz Kur’an’ı hatmeden kişi, peygamberliği her iki yanı arasına almıştır, ama 

kendisine vahiy indirilmez.”3  

13. Kur’an Okumanın En İyi Yolu, Düzensiz Bir Şekilde 

Sureleri Okumak Değil, Baştan Başlayıp Sonuna Kadar 

Okumaktır 

Zuhri’den şöyle rivayet edilmiştir: “Ali b. Hüseyin’e (a.s) dedim ki: ‘hangi amel 

daha faziletlidir?’ Buyurdu ki: ‘الحاّل المرتحل’ Dedim ki: ‘الحاّل المرتحل’ ne demek?’ 

Buyurdu ki (a.s): ‘Kur’an’ı açıp baştan sona kadar okumaktır. Başa her döndüğünde 

sonuna doğru hareket eder.’”4   

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 8, h. 3.  
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 8, h. 1.   
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 11, h. 18   
4. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 11, h. 2.  



Nihayetu’l-Suel’de şöyle gelmiştir: “Hangi amel daha faziletlidir?’ Buyurdu ki: 

 ,Denildi ki: ‘o ne demek?’ Buyurdu ki: ‘Hatmeden ve başlayandır ki ’الحاّل المرتحل‘

Kur’an’ı açıp baştan sona kadar okur daha sonra ara vermeden tekrar baştan 

başlar.” Bir menzile ulaşıp konaklayan, daha sonra başka bir yolculuğa kulaç atıp 

yeniden yolculuğa başlayan yolcuya benzetilerek bu isim verilmiştir. Mekke ehlinin 

kiraati bu şekildedir. Onlar, Kur’an’ı okuyup hatmettikleri zaman tekrardan baştan 

başlarlar ve Fatiha suresi ile Bakara suresinin başındaki ilk beş ayetini yani:  ُم
ُ
]ه

]
َ
ون

ُ
ِلح

ْ
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 الحاّل المرتحل ayetini de okuduktan sonra dururlar ve böyle yapanlara  ال

derler. Yani, Kur’an’ı hatmetti ve araya zaman koymadan tekrar baştan başladı. 

Bu anlama benzer bir anlamda İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir hadis rivayet 

edilmiştir: denildi ki: Ey Allah Resulü’nün (s.a.a) evladı, kim daha hayırlıdır? Buyurdu 

ki: “الحاّل المرتحل” denildi ki: Ey Allah Resulü’nün (s.a.a) evladı, الحاّل المرتحل ne 

demektir? Buyurdu ki (a.s): “Kur’an’ı okuyup hatmeden, başlayıp bitirendir. Onun 

Allah nezdinde kabul edilir bir duası vardır.”1 

14. Kur’an’ı Çokça Okuma Tavsiyesi 

Allah Resulü (s.a.a) Ali’ye (a.s) yaptığı vasiyetinde şöyle buyurur: “Her hal ve 

durumda Kur’an oku.”2 

15. Kur’an Okumanın Sevabı 

İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Kur’an 

okuyunuz, kuşkusuz cennet dereceleri Kur’an ayetleri sayısıncadır. Kıyamet günü 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 11, h. 8.   
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 11, h. 1.   



geldiğinde Kur’an tilavetinde bulunan kişiye şöyle denir: oku ve yüksel. Okuduğu her 

ayetle bir derece yükselir.”1 

Ebu Cafer’in (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Allah Resulü (s.a.a) şöyle 

buyurdu: ‘Bir gecede 10 ayet okuyan kişi, gafillerden yazılmaz, 50 ayet okuyan 

kimse, zakirlerden yazılır, 100 ayet okuyan kimse, kanitinlerden yazılır, 500 ayet 

okuyan kimse, müçtehitlerden yazılır, 1000 ayet okuyan kimseye, on beş binin 

kantar ve kantar katı miskal altın (elli bin) yazılır ki her miskali 24 kırattır, en küçüğü 

Uhut dağı, en büyüğü ise yer ve gök arası kadardır.”2  

16. Kur’an’dan Öğrenilenin Korunması ve Unutkanlığa 

Neden Olacak Şekilde Terk Edilmemesinin Zorunluluğu 

Yakubu’l- Ahmar’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Ebu Abdullah’a (a.s) dedim ki: çok 

borcum var, bunun verdiği sıkıntılardan ötürü Kur’an’ı unutmak üzereyim. Bunun 

üzerine Ebu Abdullah (a.s) şöyle buyurdu: ‘Kur’an, Kur’an! Zira Kur’an’ın bir ayet ve 

suresi kıyamet gününde sana gelecek ve – cennette - 1000 derece yükselerek sana, 

eğer beni ezberleseydin, seni buraya çıkaracaktım, diyecek.”3 

Derim ki: daha önce de dediğim gibi Kur’an’ı ezberleme manevi koruma demek 

olup sınırlarını ve anlamını korumak, emir ve yasaklarına uymak anlamındadır. 

17. Abdestli Tilavetin Müstehap Oluşu 

Muhammed b. Fuzayl’dan Ebu Hasan’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: 

O’na, Kur’an okuduğumu, daha sonra idrar ihtiyacı hissettiğimi, bunun üzerine 

kalkıp bevl ettikten sonra temizlendiğimi ve gelip Kur’an okumaya devam ettiğimi 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 11, h. 10.   
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 17, h. 2. 
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 12, h. 3. 



söyleyerek hükmünü sordum. Buyurdu ki (a.s): “Hayır, namaz için abdest almayana 

dek bunu yapma.”1  

İmamlardan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Kur’an okuyucusu namazda 

kıyamdayden okuduğu her harf için 100 hasene, otururken okuduğu her harf için 50 

hasene, namaz dışında abdestliyken okuduğu her harf için 25 hasene, abdestsizken 

okuduğu her harf için ise 10 hasene vardır. Ben المر (Elif, Lam, Mim, Ra) için 10 

hasene var demiyorum, aksine Elif için 10, Lam için 10, Mim için 10 ve Ra için 10 

hasene olduğunu söylüyorum.”2 

18. Tilavet Ederken İstiaze Okumanın Müstehap Oluşu 

Halebi, Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Kendisine, her 

surenin başında şeytandan Allah’a sığınmanın (istiaze) gerekliliği hakkında sordum.  

Şöyle buyurdu (a.s): “Evet, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”3  

Müminlerin Emiri’nden (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “İstiaze, yüce Allah’ın, şu 
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kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.4 kullarına, Kur’an okurlarken söylemelerini 

emrettiği bir emirdir. Her kim yüce Allah’ın terbiyesi ile terbiyelenirse, bu onu, ebedi 

kurtuluşa götürecektir.”5  

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 13, h. 1.  
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 13, h. 3.  
3 . Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 14, h. 2.    
4. Nahl, 98.   
5. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 14, h. 1.     



19. Kur’an Allah’ın Ahdidir, Bu Yüzden Bir Müslüman 

Günlük Olarak Okumalı 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Kur’an, yüce Allah’ın, 

kulları ile arasındaki bir ahittir. Müslüman kimsenin, verdiği bu ahde değer vermesi 

ve her gün Kur’an’dan elli ayet okuması gerekir.”1 

Derim ki: Basit bir hesaplama ile, bir müminin yılda en az 3 kez Kur’an’ı 

tamamlayıp hatmetmesi gerektiği sonucuna varırız, çünkü Kur'ân'daki ayetlerin 

sayısı altı binden fazladır ve buna göre 120 gün yani 4 ay sürmektedir. Tabi, 

Ramazan ayındaki çifte çabadan bağımsız olarak hesaplanırsa. 

20. Kur’an Ayetleri Birer Hazinedir ve Bütününden 

İstifade Etmek Gerekir  

Ali b. Hüseyin’in (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kur’an ayetleri birer 

hazinedir, her bir hazine açıldığında, sana, içinde bulundurduğuna bakıp istifade 

etmen yaraşır.”2 

21. Evlerde Kur’an Okumanın Müstehap Oluşu 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Müminlerin Emiri (a.s) 

şöyle buyurdu: ‘İçinde Kur’an okunan ve yüce Allah azze ve cellenin zikredildiği 

evlerin bereketleri çoğalır, melekler orada hazır bulunur, şeytanlar oradan kaçar ve 

yıldızların yeryüzündekilere parıldaması gibi gök ehline parıldar. İçinde Kur’an 

okunmayan ve yüce Allah azze ve cellenin zikredilmediği evlerin bereketi azalır, 

melekler oradan kaçar ve şeytanlar oraya doluşur.”3 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 15, h. 1.     
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 15, h. 2.     
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 16, h. 2.      



22. Geçim ve Rızık Peşinde Olma, Kur’an Okumaya 

Devam Etmeyi Engellememeli 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Ticaret, pazarda ticaretle 

meşgul olan bir tüccarı, eve döndüğünde yatmadan önce Kur'ân’dan bir sure 

okumaktan alıkoymamalı, zira okuduğu her ayet için kendisine on hasene yazılır ve 

on günahı da silinir.”1   

23. Okuduğunu Ezberden Bilse Bile, Kur’an’a Bakarak 

Yüzünden Okumanın Müstehap Oluşu 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Kur’an’ı yüzünden okuyan 

kimsenin gözünün nuru artar kafir bile olsalar, anne babasının azabı hafifler.”2 

Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Kur’an’a bakarak 

yüzünden okumak kadar şeytana ağır gelen bir şey yoktur.”3 

Başka bir hadiste ise şöyle buyurur (s.a.a): “Okumadan sadece Kur’an’a bakmak 

bile ibadettir.”4 

Diyorum ki: Bu, iyi okuyamayan birinin yapacağı en düşük iştir, aksi takdirde 

Kur’an’ı dinlemesi gerekir.  

İshak b. Ammar Ebu Abdullah’tan (a.s) şöyle rivayet eder: Kendisine dedim ki; 

sana kurban olayım, ben Kur’an’ı ezbere biliyorum, bu şekilde ezberden okumam 

mı daha faziletli yoksa Mushaf’a bakarak okumam mı? Buyurdu ki (a.s): “Mushaf’a 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 11, h. 6.       
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 19, h. 1.       
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 19, h. 2.       
4. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 19, h. 6.       



bakarak okuman daha faziletli, sen, Mushaf’a bakmanın ibadet olduğunu bilmez 

misin?”1 

24. Kur'an'ın Bir Nüshasının Evde Olmasının Müstehap 

Oluşu 

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Yüce Allah’ın onunla şeytanları 

kovduğu bir nüsha Mushaf’ın evde bulunması benim hoşuma gider.”2 

25. Tertil ile Okunmasının Müstehap, Acele Okumanın 

ise Mekruh Oluşu 

Abdullah b. Süleyman şöyle rivayet ediyor: Ebu Abdullah’a (a.s) yüce Allah azze 

ve cellenin şu sözü ile ilgili sordum: [ 
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ِّ
 Kur’an’ı ağır ağır, tane tane [َوَرت

oku.3 Buyurdu ki (a.s): “Müminlerin Emiri (a.s) şöyle buyurdu: ‘apaçık bir şekilde ve 

net okunarak beyan edilir, bir şiir veya düz bir metin gibi okumaz, aksine katı 

kalplerinize hitap edip değdirilir. Biriniz Kur’an okuduğunda, bir an önce sureyi 

bitirme telaşında olmasın.”4  

Yüce Allah’ın şu sözünün;  ]َوِتِه
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verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar.5 Tefsiri ile ilgili İmam Sadık’tan (a.s) 

şöyle rivayet edilmiştir: “Gereği gibi okumak; cennet ve cehennem bahsi geçtiği 

yerlerde duraksayıp birincisine nail olma, ikincisinden kurtulma niyazında 

bulunmadır.”6 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 19, h. 4.  
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 20, h. 1. 
3. Müzzemmil, 4.   
4. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 21, h. 1.  
5. Bakara, 121.   
6. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 27, h. 7.   



İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste şöyle buyrulur: “Kuşkusuz Kur’an, 

hızlı ve acele bir şekilde okunmaz, bilakis ağır ağır, tane tane okunur. Cennet bahsi 

geçen bir ayet okuduğunda, orada dur ve yüce Allah’tan cenneti iste, cehennem ve 

ateş bahsi geçen bir ayet okuduğunda orada dur ve ondan yüce Allah’a sığın.”1  

26. Sanki Bir Kişiye Hitap Ediyormuş Gibi Okumanın 

Müstehap, Mutasavvufların Yaptığı Baygınlık ve Kendini 

Kaybetmenin ise Haram Oluşu 

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilmiş: “Doğrusu Kur’an hüzünle inmiştir, sen 

de onu hüzünlü oku.”2 

Hafs’ın şöyle dediği rivayet edilmiş: Musa b. Cafer’den (a.s) daha fazla korkan ve 

ondan daha fazla ümit besleyen birini görmedim. Kur’an okuduğu zaman hüzünlü 

ve sanki bir kişiye hitap ediyormuş gibi okuyordu.3  

Cabir, Ebu Cafer’den (a.s) şöyle rivayet eder: dedim ki: bazıları Kur’an’dan 

herhangi bir şey okuduklarında veya ondan bahsedildiğinde kendinden geçerler, 

öyle ki; eğer o durumda onlardan birinin her iki eli veya her iki ayağı kesilse bile, 

farkına varmaz. Buyurdu ki (a.s): “Sübhanallah, bu şeytandandır. Onlara böyle 

(yapın) denilmedi, aksine (Kur’an okuma) yumuşaklık, incelik, gözyaşı ve korkudur.”4 

27. Kur’an’ı Yüksek Sesle Okumanın Müstehap Oluşu 

Muaviye b. Ammar şöyle rivayet ediyor: Ebu Abdullah’a (a.s) dedim ki: bazıları 

seslerini yükseltmeden dua etmez ve Kur’an okumaz. Buyurdu ki (a.s): “Zararı yok, 

doğrusu Ali b. Hüseyin (a.s), Kur’an okumada insanların en güzel seslisiydi. Kur’an 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 27, h. 3.    
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 22, h. 1.    
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 22, h. 3.  
4. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 25, h. 1.   



okurken ev halkının duyacağı şekilde sesini yükseltirdi. Yine Ebu Cafer (a.s) de Kur’an 

okumada insanların en güzel seslisiydi. Gece kalkıp Kur’an okuduğunda sesini 

yükseltirdi. Yolda geçen pazarcılar ve diğerleri durup kiraatine kulak verirlerdi.”1 

28. Kur’an’ı Müzik Gibi Okumanın Haram Oluşu 

Ebu Abdullah’tan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: 

‘Kur’an’ı Arap tonlamaları ve sesleriyle okuyun, sakın ola ki; fısk ehlinin ve büyük 

günah işleyenlerin tonlamalarıyla okumayın, zira benden sonra, Kur’an’ı şarkı 

söylemeye, yas tutmaya ve manastırlarda okunana benzer şekilde okuyacak 

insanlar gelecek. Okudukları boğazlarından aşağı inmez, onların ve onlara 

özenenlerin kalpleri ters yüz olmuştur.”2  

29. Namaz Dışında, Kur’an Okunduğunda Susmanın 

Ahlaken Vacip, Şeriata Göre İse Müstehap Oluşu 

Abdullah b. Ebu Ya’fur Ebu Abdulah’tan (a.s) şöyle rivayet eder: dedim ki: bir kişi 

Kur’an okuyunca onu dinleyenlerin susup ona kulak vermeleri vacip midir? Buyurdu 

ki (a.s): “Evet, yanında Kur’an okunduğunda susman ve ona kulak vermen vaciptir.”3 

Zürare’nin, Ebu Cafer’den (a.s) rivayet ettiği hadiste ise şöyle buyurulmaktadır: 

“İmamın arkasında cemaatle kılanan farz namazda okunan Kur’an’a kulak verip 

dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.”4 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 23, h. 2.    
2. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 24, h. 1.      
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 26, h. 4.     
4. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 26, h. 5.     



30. Ayda Bir Kez Kur’an’ı Hatmetmenin Müstehap 

Oluşu 

Muhammed b. Abdullah şöyle der: Ebu Abdullah’a (a.s) şöyle dedim: bir gece de 

Kur’an hatmedilebilir mi? Buyurdu ki (a.s): “Bir aydan daha az bir sürede 

hatmedilmesi hoşuma gitmiyorum.”1 

31. Alınan Ecrin Katlanması İçin Okunan Kur’an’ın 

Masumlara (a.s) Hediye Edilmesinin Müstehap Oluşu 

Ali b. Mugira Ebu Hasan’dan (a.s) şöyle rivayet eder: dedim ki: Fıtır günü 

(Ramazan bayramı) gelince Allah Resulü’ne (s.a.a) bir, Ali’ye (a.s) bir, Fatma’ya (s.a) 

bir, daha sonra diğer Masumların (a.s) her birisine birer olmak üzere bir hatim2 

hediye ediyorum. Sen bu makama oturduğundan beri sana da bir tane hediye 

ediyorum. Bunun için bana ne var? Buyurdu ki (a.s): “Bunun için senin ücretin 

kıyamet gününde onlarla olmandır.” Dedim ki: Allahu Ekber, benim ücretim bu mu? 

Buyurdu ki (a.s): “evet.” ve bunu üç kez tekrarladı.3      

32. Kur’an Dinlendiğinde Ağlamanın veya Ağlamaklı 

Olmanın Müstehap Oluşu 

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Allah Resulü (s.a.a) Ensar’dan bir 

grup gencin yanına vardı ve onlara şöyle buyurdu: ‘Size Kur’an okumak istiyorum, 

her kim ağlarsa cennete girecek.’ Daha sonra Zümer suresinin 71. ayetinden;  
َ
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 İnkâr edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. başlayıp ال

sonuna kadar okudu. Orada bulunan gençlerden biri hariç hepsi ağladı. Bunun 

üzerine genç şöyle dedi: Ey Allah’ın Resulü (s.a.a), ağlamaklı oldum ama 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 27, h. 1.      
2. Ramazan ayında okuduğu.   
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 28, h. 1.       



gözlerimden yaş akmadı. Allah Resulü (s.a.a) bu sefer şöyle buyurdu: ‘Okuduklarımı 

tekrar edeceğim, her kim ağlamaklı olursa cennete girecek.’ Daha sonra onlara aynı 

ayetleri tekrar okudu, gençler ağladı ve o genç de ağlamaklı oldu, böylece hepsi 

cennete girdi.”1  

33. Bütün İlimler Kur’an’da 

İmam Ali’ye (a.s) şöyle sorulduğu rivayet edilmiş: yanınızda vahiyden herhangi 

bir şey var mı? Buyurdu ki (a.s): “Tohumu yaran ve havayı temizleyen Allah’a yemin 

olsun ki hayır, ancak yüce Allah’ın bir kuluna kendi kitabından bir kavrama vermesi 

hariç!”2   

İbrahim b. Abbas şöyle der: İmam Rıza’ya (a.s) sorulan ve yanıtını bilmediği bir 

soru görmedim. Geçmişten kendi zamanı ve dönemine kadar meydana gelenler 

hakkında O’ndan (a.s) daha bilgilisini görmedim. Me’mun, O’nu (a.s) her konuda 

sınava tabi tutardı ve O (a.s) yanıtlardı. Bütün konuştukları, verdiği yanıtları ve 

getirdiği örneklerinin hepsi Kur’an’dan alıntıydı.3 

Nehcu’l Belaga’da şöyle gelmiştir: “Bu Kur'an'dır, onu konuşturmaya çalışın; ama 

o konuşmaz. Lakin ben ondan haber vereyim size; geleceğin bilgisi, geçmişe ait 

haberler, derdinizin ilacı, aranızdaki düzenin gerektirdiği her şey ondadır.”4 

34. Kur’an Her Derdin Devası 

Ebu Abdullah’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ölü bir adamın 

üzerinde yetmiş kez Fatiha suresi okunsa ve ölü canlanıp ayaklansa şaşırtıcı olmaz.”5 

                                                
1. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 29, h. 1.   
2. Safi Tefsiri, c. 1, s. 39. Daha önce, kaynaklarıyla ilgili olarak Amme yoluyla geldiği ifade edildi.   
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 27, h. 6.    
4. Nehcu’l-Belaga, 158. Hutbe.   
5. Kafi, c. 2, s. 624.   



35. Kur’an Kalbin Cilası 

Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: “Kuşkusuz demirin 

paslanması gibi bu kalpler de paslanır ve onların cilası Kur’an’dır.”1 

36. Ramazan Ayında Çokça Okunması 

Ebu Cafer’den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Her şeyin bir baharı vardır, kuşkusuz 

Kur’an’ın da baharı Ramazan ayıdır.”2 

Ali b. Hamza şöyle der: Ebu Abdullah’ın (a.s) yanına vardım, Ebu Basir O’na (a.s) 

şöyle sordu: kurban olduğum, acaba Kur’an Ramazan ayında bir gecede okunabilir 

mi? Buyudu ki (a.s): “Hayır.” Dedi ki: iki gecede okunabilir mi? Buyurdu ki (a.s): 

“Hayır.” Dedi ki: üç gecede okunabilir mi? Buyurdu ki (a.s): “İşte böyle.” ve eliyle 

işaret etti. Daha sonra şöyle buyurdu (a.s): “Ey Ebu Muhammed, Ramazan ayının 

diğer aylara benzemeyen bir hakkı ve hürmeti vardır.”3 

Allah Resulü (s.a.a), Şaban ayının son Cumasında verdiği hutbede şöyle 

buyurmaktadır: “Kim bu ayda – Ramazan ayında – Kur’an’dan bir ayet okursa, diğer 

aylarda hatim indirenin sevabı kadar sevap alır.”4 

37. Kur’an Tilavetinin Gerektiği Gibi Yapılması 
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verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar.5 tefsiriyle ilgili İmam Sadık (a.s) şöyle 

buyurmaktadır: “Ayetlerini ağır ağır ve tane tane okurlar, onları anlarlar, 

hükümlerini bilirler, vaadini umarlar, tehditlerinden korkarlar, kıssalarından ibret 

                                                
1. İrşadu’l-Kulup, s. 78.   
2. Sevabu’l-A’mal, c. 1, s. 129. Bab-u Sevab-u Kıraati’l-Kur’an.   
3. Vesailu’ş-Şia, Kitabu’s-Salat, Ebvab-u Kıraati’l-Kur’an Velev Fi Gayri’s-Salat, b. 27, h. 3.      
4. Uyun-u Ahbaru’r-Rıza, s. 162.   
5. Bakara, 121.   



alırlar, emirlerini yerine getirirler ve yasaklarından uzaklaşırlar. Allah yemin olsun 

ki; bu, Kur’an’ın ayetlerini ezberlemek, harflerini, tilavetini  ve surelerini ders 

vermek, ondalığını ve beşteliğini öğretmek anlamında değildir, zira harflerini 

muhafaza ediyorlar ama sınırlarını çiğniyorlar. Bilakis ayetlerinde tedebbür etmek 

ve ahkamıyla amel etmek gerekir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:  
ٌ
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[ل  Kur’an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana 

indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”1 

38. Alimler Kur’an’a Doymaz 

Allah Resulü (s.a.a), Kur’an’ı nitelendirdiği hadiste şöyle buyuruyor: “O, Yüce 

Allah’ın sapasağlam ipidir. O, hikmetli zikirdir. O dosdoğru yoldur. O, tutkuların 

vazgeçmediği, alimlerin doymadığı, dillerin söylemekten usanmadığı, 

reddedilmeyen ve harikaları bitmeyen bir kitaptır. O’nu konuşan, doğru söylemiş, 

O’nunla hükmeden, adalet etmiş, O’nunla amel eden sevap kazanmış ve O’na davet 

edilen, dosdoğru yola hidayet olmuştur.”2  

39.    Nehcu’l-Belaga’da Kur’an 

“Kur'an'ı öğrenin, çünkü o sözlerin en güzelidir. Onda anlayışınızı derinleştirip 

kavrayışınızı genişletin. Çünkü o gönüllerin baharıdır, nuruyla şifa bulun, zira o 

göğüslere şifasıdır. Onu en güzel okuyuşla okuyun. Çünkü o kıssaların en faydalısıdır. 

İlmi dışında amel eden âlim; cehaletten uyanmayan, tereddüt içinde şaşırıp kalan 

cahile benzer. Ama onun aleyhindeki hüccet daha büyük, onun pişmanlığı en derin 

pişmanlıktır. Allah katında en fazla kınanacak olan da odur.”3 

                                                
1. Sad, 29.   
2. Sunen-i Daremi, c. 2, s. 435. Kitab-u Fezailu’l-Kur’an. Buna benzer bir hadis, Şia kitaplarında da bulunmaktadır.  
3. Necu’l-Belaga, 110. Hutbe.   



40. İmam Seccad’ın Kur’an Hatminden Sonra Okuduğu 

Dua 



اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورًا وجعلته 

مهيمناً على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانًا 

عن شرايع أحكامك فرقت بين حاللك وحرامك وقرآنًا أعربت به 

وكتابًا فص لته لعبادك تفصياًل ووحيًا أنزلته على نبيك محمد 

صلواتك عليه وآله تنزيالً وجعلته نورًا نهتدي من ظلم الضاللة 

والجهالة باتباعه وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه 

وميزان قسط ال يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى ال يطفأ عن 

انه وعلم نجاة ال يضل من أمَّ قصد سنته، وال تنال الشاهدين بره

أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته، اللهم فإذا أفدتنا 

المعونة على تالوته، وسهلت حواسي ألسنتنا بحسن عبارته، 

فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم 

ي ناته، لمحكم آياته، ويفزع إلى اإلقرار بمتشابهه وموضحات ب

اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى هللا عليه وآله مجمالً، 

وألهمته علم عجائبه مكماًل وورثتنا علمه مفسرًا وفضلتنا على 

من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله، 

اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، 

به، وعلى آله الخز ان له، واجعلنا ممن فصل على محمد الخطيب 

يعترف بأنه من عندك، حتى ال يعارضنا الشك في تصديقه، وال 

يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اللهم صل  على محمد وآله واجعلنا 

ممن يعتصم بحبله، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله، ويسكن 

سفاره، في ظل جناحه، ويهتدي بضوء صباحه، ويقتدي بتبلج أ

ويستصبح بمصباحه وال يلتمس الهدى في غيره، اللهم وكما نصبت 

به محمداً َعَلماً للداللة عليك وأنهجت بآله سُبل الرضا إليك، فصل  

على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى اشرف منازل 

الكرامة، وسُل مًا نعرج فيه إلى محل السالمة وسببًا نجزي به 

لقيامة، وذريعة نقدم بها على نعيم دار النجاة في عرصة ا

المقامة، اللهم صل على محمد وآله، واحطط بالقرآن عنا ثقل 



األوزار، وهب لنا حسن شمائل اإلبرار، واقف بنا آثار الذين 

قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كل 

م دنس بتطهيره، وتقفوا بنا آثار الذين استضاؤوا بنوره، ول

يْلههم األمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره، اللهم صل على محمد 

وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسًا، ومن نزعات 

الشيطان وخطرات الوساوس حارسًا، وألقدامنا عن نقلها إلى 

المعاصي حابسًا، وأللسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة 

اف اآلثام زاجرًا، ولما طوت الغفلة مخرسًا، ولجوارحنا عن اقتر

عنا من تصفح االعتبار ناشرًا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه، 

وزواجَر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صالبتها عن 

احتماله، اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صالح ظاهرنا، 

رن قلوبنا، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به د

وعالئق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا وارو به في موقف 

العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسنا به حلل األمان يوم الفزع 

األكبر في نشورنا، اللهم صل على محمد وآله، واجبر بالقرآن 

خلتنا من عدم اإلمالق، وسق به ألينا رغد العيش خصب سعة األرزاق 

لمذمومة، ومداني األخالق، واعصمنا به من وجنبنا به الضرائب ا

هوة الكفر ودواعي النفاق، حتى يكون لنا في القيامة إلى 

رضوانك وجنانك قائدًا، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك 

ذائدًا، ولما عندك بتحليل حالله وتحريم حرامه شاهدًا، اللهم 

سنا كرب صل على محمد وآله، وهو ن بالقرآن عند الموت على أنف

السياق وجهد األنين، وترادف الحشارج، إذا بلغت النفوس 

التراقي]َوِقيَل َمْن َراٍق[، وتجل ى ملك الموت لقبضها من حجب 

الغيوب ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق، وداف لها 

من دعاف مرارة الموت كأسًا مسمومة المذاق، ودنا منا إلى 

ت األعمال قالئد في األعناق، وكانت اآلخرة رحيل وانطالق، وصار

القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التالق، اللهم صل على محمد 



وآله، وبارك لنا في حلول دار البلى، وطول المقامة بين أطباق 

الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح 

ة لنا برحمتك في ضيق مالحدنا، وال تفضحنا في حاضر القيام

بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل  

مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل 

أقدامنا، ونجنا به من كل كرب يوم القيامة، وشدائد أهوال يوم 

الطامة وبي ض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة 

ؤمنين ودًا، وال تجعل الحياة والندامة، واجعل لنا في صدور الم

علينا نكدًا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما بلغ رسالتك، 

وصدع بأمرك ونصح لعبادك اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى 

آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسًا، وأمكنهم منك 

ى شفاعة، وأجل هم عندك قدرًا، وأوجههم عندك جاهًا، اللهم صل عل

محمد وآل محمد، وشر ف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، 

وتقبل شفاعته وقرب وسيلته، وبيض وجهه وأتم نوره وارفع 

درجته، وأحينا على سنته وتوف نا على ملته، وخذ بنا منهاجه، 

واسلك بنا سبيله، واجعلنا من أهل طاعته، واحشرنا في زمرته، 

للهم على محمد وآله صالة وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وصل ا

تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك إنك ذو رحمة 

واسعة وفضل كريم، اللهم اجزه بما بل غ من رساالتك وأد ى من 

آياتك، ونصح لعبادتك، وجاهد في سبيلك، أفضل ما جزيت أحدًا 

من مالئكتك المقربين، وأنبيائك المرسلين المصطفين، والسالم 

 .وعلى آله الطاهرين ورحمة هللا وبركاتهعليه 

Allah'ım! Hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. 

Sen onu, bir nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun kitapların 

koruyucusu/denetleyicisi, anlatmış olduğun tüm sözlerin en üstünü kıldın. Onu, 

helâlini haramından ayıran Furkan, hükümlerini, yasalarını açıklayan Kur'an, 

kulların için ayetlerini açıkladığın Kitap ve peygamberin Muhammed'e –salâvatın 



ona ve Âline olsun– indirdiğin Vahiy olarak niteledin. Onu, dalalet ve cehalet 

karanlıklarında, uyanlarına yolu aydınlatan nur; doğrulama anlayışıyla dinleyenler 

için şifa; dili asla haktan sürçmeyen adalet ölçüsü; tanıklar için kanıtı sönmeyen 

hidayet nuru ve yolunu izleyenleri sapmaya karşı koruyan, koruması altına girenleri 

helâk olmaktan kurtaran kurtuluş bayrağı kıldın. Allah'ım! Onu tilâvet etmekte bize 

yardım ettiğin, güzel ibarelerini söyleyebilmek için dilimizin düğümlerini çözdüğün 

gibi, bizi ona hakkıyla riayet eden, muhkem ayetlerine teslimiyet inancıyla onu din 

edinen, açık ayetlerle açıklanması gereken müteşabih ayetleri ikrar ve kabul 

edenlerden kıl. Allah'ım! Sen onu mücmel (kapalı) olarak peygamberin 

Muhammed'e –Allah ona ve Âline salât etsin– indirdin; acayibinin (hayret edilecek 

şeylerinin) bilgisini tastamam ona ilham ettin; tefsirinin bilgisini miras olarak bize 

(Ehl-i Beyt) verdin; böylece bizi, onun bilgisine cahil olanlardan üstün kıldın ve bize 

onu taşıma gücünü vererek taşımaya güç yetiremeyenlerin üstüne çıkardın. 

Allah'ım! Kalplerimizi onun taşıyıcıları kıldığın, rahmetinle bizi onun yüceliği ve 

üstünlüğüyle tanıştırdığın gibi, onunla (insanlara) hitap eden Muhammed'e ve onun 

bekçileri olan Âline salât eyle ve bizleri, onun senin katından olduğunu itiraf 

edenlerden et ki, onu doğrulamakta kuşkuyla karşılaşmayalım, onun doğru 

yolundan sapmayalım. Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi onun 

(Kur'an'ın) ipine sarılanlardan, müteşabih ayetlerinden sağlam kalesine (muhkem 

ayetlerine) sığınanlardan, kanadının gölgesinde oturanlardan, sabahının 

aydınlığıyla yolu bulanlardan, ışığının parıldamasına uyanlardan, lambasıyla 

aydınlananlardan ve hidayeti ondan başkasında aramayanlardan eyle. Allah'ım! 

İnsanları sana doğru yöneltmek için Kur'an vasıtasıyla Muhammed'i bir bayrak 

olarak diktiğin, Âline (Ehl-i Beytine) de sana götüren hoşnutluk yollarını bildirdiğin 

gibi, Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an'ı bizler için saygınlık menzillerinin en 



şereflisine ulaşma vesilesi, selâmet mahalline yükselme merdiveni, kıyamet 

sahnesinde kurtuluş sebebi ve ebediyet yurdunun nimetlerine kavuşma aracı kıl. 

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an vasıtasıyla günahların ağırlığını 

üzerimizden indir; iyilerin güzel huylarını bize ver; bizi gece saatlerinde ve gündüzün 

uçlarında senin rızanı kazanmak için onu (Kur'an'ı) ayakta tutanları izlemeye 

muvaffak eyle. Böylece bizi, onun temizlemesiyle tüm pisliklerden temizle; nuruyla 

aydınlanan ve arzulara kapılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle. Allah'ım! 

Muhammed ve Âline salât eyle ve gecelerin karanlıklarında Kur'an'ı bize munis kıl. 

Onunla bizi, Şeytan'ın dürtmelerinden, vesveselerin itmelerinden koru; 

adımlarımızın günahlara doğru atılmasına, dilimizin batıla dalmasına, uzuvlarımızın 

günah işlemesine engel ol ve gafletin dürdüğü ibret sayfalarını aç. Böylece bizi, onun 

sarp ve köklü dağların bile taşıyamadıkları acayibini (ilginç gerçeklerini) ve (insanları 

kötülüklerden) menedici kıssalarını anlamaya muvaffak eyle. Allah'ım! Muhammed 

ve Âline salât eyle ve Kur'an'la dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl; vesveselerin 

içimizin sağlığını bozmasına engel ol; kalplerimizin kirini ve günahlara bağlılığımızı 

gider; dağınık işlerimizi bir araya topla; her şeyin sana sunulduğu mahşerde, günün 

en sıcak saatlerinin susuzluğunu bizden gider ve büyük korku (kıyamet) günü 

kabirlerden çıkarıldığımız zaman güven elbiselerini bize giydir. Allah'ım! 

Muhammed ve Âline salât eyle ve Kur'an'la yoksulluğumuzu gider; rızkımızı bol et 

ve bizleri refaha kavuştur. Onunla bizleri kınanmış huylardan ve kötü ahlâktan 

kaçındır; küfrün derin kuyusundan ve nifaka yol açan şeylerden koru ki, kıyamette 

bizleri senin hoşnutluğuna ve cennetlerine götürsün; dünyada gazabından ve 

sınırlarını aşmaktan korusun ve katındaki helâlleri helâl, haramları haram kabul 

ettiğimize tanık olsun. Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve ölüm vaktinde, 



canlar "köprücük kemiğine dayandığı ve 'kimdir kurtarıcı?' dendiği"1 ölüm meleği, 

canları almak için gayb perdelerinin arkasından çıkıp, ölüm yayından ayrılık oklarını 

fırlattığı; canlara, tatmaları için, anında öldüren ölüm zehrinden bir kadeh sunduğu; 

ahirete göçmemiz yaklaşıp, amellerimiz boyunlarımıza bağlandığı ve buluşma günü 

gelip çatıncaya kadar kabirlere sığınmaktan başka çare kalmadığı zaman Kur'an'la, 

can verme üzüntüsünü, inleme zorluğunu ve can çekişme hırıldamalarını bizlere 

kolaylaştır. Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve yıpranma evine (kabre) 

girişimizi ve toprak katmanları arasında uzun süre kalışımızı bize kutlu eyle. 

Dünyadan ayrıldıktan sonra, kabirleri, konaklayacağımız yerlerin en iyisi kıl; 

rahmetinle kabirlerimizin dar oyuğunda yerimizi geniş et ve helâk edici günahlarımız 

sebebiyle kıyametteki kalabalığın önünde bizi rüsva etme. Her şeyin sana sunulduğu 

gün, Kur'an hürmetine yerimizin horluğuna acı; cehennem köprüsünün üzerinden 

geçerken köprü sallandığında, sürçmeye karşı ayaklarımızı sabit kıl; tekrar 

dirilmeden önce kabirlerimizin karanlığını aydınlığa dönüştür; bizleri kıyamet 

gününün üzüntülerinden, felâket gününün şiddetli korkularından kurtar; pişmanlık 

ve üzüntü gününde zalimlerin yüzleri karardığı zaman bizim yüzümüzü ağart; 

inananların gönüllerinde bizim için bir sevgi oluştur ve yaşamı bizlere zorlaştırma. 

Allah'ım! Kulun ve resulün Muhammed, senin elçiliğini ilettiği, emrini haykırdığı ve 

kullarına öğüt verdiği gibi, sen de ona salât eyle. Allah'ım! Kıyamet günü 

peygamberlerin içinde bizim Peygamberimizi –salâvatın ona ve Âline olsun– 

mevkice sana en yakın olan, en çok şefaat etme hakkına sahip bulunan, katında en 

kadri yüce ve nezdinde en çok sayılan peygamber kıl. Allah'ım! Muhammed ve Âl-i 

Muhammed'e salât eyle ve kurucusu olduğu dini yücelt; kanıtını (Kur'an'ı) ulula; 

terazisini ağır et; şefaatini kabul buyur; katındaki itibarını artır; yüzünü ak et; 

                                                
1. Kıyamet, 26-27.   



nurunu tamamla ve derecesini yükselt. Bizleri de onun sünneti üzere yaşat; dini 

üzere öldür; apaçık yoluna sevk edip izinde yürüt; ona itaat edenlerden kıl; grubunun 

içerisinde haşreyle; havuzunun başında ona konak et ve kadehiyle kana kana ondan 

bize içir. Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle; bir salât ki onu; lütuf, kerem ve 

ihsanından umduğu en üstün makama ulaştırsın. Kuşkusuz sen, geniş rahmet ve 

büyük lütuf sahibisin. Allah'ım! Mesajlarını iletmesinin, ayetlerini ulaştırmasının, 

kullarına öğüt vermesinin, yolunda cihat etmesinin karşısında, mukarrep 

meleklerine ve seçilmiş mürsel peygamberlerine verdiğin en üstün mükâfatı ona ver. 

Ve selâm ve Allah'ın rahmet ve bereketleri, ona ve onun tertemiz Âline olsun.”1 

  

                                                
1. Sahife-i Seccadiye, İmam Seccad’ın Kur’an hatminden sonra okuduğu dua.   
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