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YÜKSEL MERT, SÎZLERE SESLENİYOR!
M S (Milattan Sonra), 1954 yılında, Osmaniye'nin merkezine bağlı 

Issızca Köyü'nde, soğuk bir kış mevsiminin, nöbeti bahara coşkular dolusu 
sunduğu bir zaman diliminde dünyaya gelmişim...

Kendimi bildim bileli "Okur, düşünür ve yazanm biraz..."

Siyahla beyaz arasında, trilyonlarca ton farkı olmalıdır sanırım!

Herhangi bir konuda, "Kesinlikle!" demeden önce; bir daha, bir 
daha, bir daha düşünmelisiniz...

Adam  yerine koyduğunuz adam, "Adam  olur!" esprisince, çağımızda 
insan, doğa, yeryüzü, evren sevgisi ve dünyanın bütün güzel sevgileri, 
"Her türlü kötülüğe karşı olmakla başlar!" diyebilmek istiyorum.

Değerlerinize verdiğiniz değerce, değerinizin olduğunun 
bilincindeyim.

Bu anlayışla; bütün insani ilişkilerimde ve özellikle de kitap 
yayımlama çabalarımda dil değirmenimin bütün çarklarını, biraz daha 
beyinden ve yürekten geliveren ırmakların dalgalar coşkusuyla 
kanatlandırmaya çabalıyorum işte!

Belki de herhangi bir insan için olağanüstü yetenek denilen kavram, 
"Gerekeni, gerektiği yer, zaman ve biçimde söyleyebilmek mi acaba?" diye 
soruyorum şu alçakgönüllü kendime!

Yanlışlarım da vardır, herkeslerde olduğunca! Dört dörtlük, eksiksiz, 
yanlışsız kaç kişi bulabilirsiniz ki? Çünkü insanız, çünkü ben de sıradan 
bir insanım. Ülkesini seven, yurtsever bir kalem olmaya çalışıyorum.

Çalışkan bir karıncayım belki de! Bir melek ya da robot değilim! 
Azrail, hiç değil!

(HBY'nin ya da Oymacızade Şeyh Bülent Hazretleri’nin kulağını mı 
çınlattım yoksa?)

Öyleyse yaşıyorum. Çünkü yalnızca ölüler yanlış davranmazlar. "Irk, 
renk, din, dil, sosyal konum, güzellik ve çirkinlik..." demeksizin...

"Kapısı sonuna değin insana açılmış berrak bir yüreği taşımak gibi, 
soyut varsıllıklara büyük bir tutkum var..."

Aslında, elle tutulacak herhangi bir yanım bulunmaz, sayılamayacak 
eksiklerim olabilir!



"Doğum günüm, uğurlu sayılarım ve renklerim; fal, nazar, yükselen 
burçlarım gibisinden saplantılarım yoktur!"

Övünmek gibi olmasın ama Fenerbahçe'liyimdir.

"Ne kölelerin efendisi ne de zalim sultanların hizmetçisiyimdir!"

Zorunlu olmadıkça susmayı ve konuşmayı sevm em ...

Bu kitabımdan önce;

"Özden İman Etmek, Mertçe Paylaşmak"

"Okurdan Okura Sizin Kitabınız"

"Çukurova Kültüründen Esintiler"

"Kuran-ı Kerim'in Aydınlığında Büyü Bozma"

"Gönül Ağası"

"Ben Yüksel M ERTO ĞLU, Atatürk'ten Özür Diliyorum!"

"Allah'ın, Yürü Ya Kulum!' Dediği: İşte, O  Başbakan!" ve

"DELİCE" adlarını taşıyan sekiz kitabım yayımlandı. Diğer 
kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımda da "İNSANI İNSANA, İNSANLA, 
İNSANDA ve İN SA N C A " anlatmaya ve yazmaya çalıştım.

Dünya İnsanlık Ailesi'nin bilgi birikimine ne kadar katkım olabilirse; 
kendimi o denli mutlu sayacağıma güvenebilirsiniz.

BARIŞ, SEVGİ, SAYGI ve GÜVENİN EGEMEN OLACAĞI BİR DÜNYA 
ve GELECEĞİN ÖZLEYİŞİYLE; "YARADILIŞIMDAN GELEN BÜTÜN 
HAKLARIMIN, EN AZINDAN YÜZDE ELLİSİNİ KULLANABİLEYİM, 
BANA YETERLİDİR..." KALAN İNSAN HAKLARIMIN ÜSTÜ, SİZLERE 
KALSIN!

Sözlerimle herhangi bir inşam, elimde olmaksızın incittiysem eğer 
çok özür diler, bağışlanmak isterim.

SONSÖZ olarak; çok ünlü bir düşünce adamının, bir bilge dehanın 
söylemiş olduğu o çok özel ve güzel özdeyişi burada bir kez daha 
vurgulamak istiyorum:

"İNSANLIĞIN BÜTÜN HALLERİ, BİZİM İÇİNDİR..."

Yüksel MERT, hepinizi çok seviyor...

yukselmertoglu@hotmail. com
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Büyük Türk Milleti

Bu kitap, neden yazıldı?
Ulu Ö nder Gazi M ustafa Kem al A tatürk; daha ilk çocukluk 

dönemlerinden bu yana, din ile iç içeydi. Tıpkı bizim gibi... H e
pimiz; bağrında hayat bulduğumuz bu cennet vatanda anne ve 
babalarımızla karşılaşır karşılaşmaz, aynı anda onların tinsel, 
m anevi tutumlarıyla da karşılaştık. Onlarla ağlar, onlarla güle
riz. Emekleme zamanımızda ellerimizden tutup da bizim ayakla
rımız üzerinde durmamızı onlar sağladılar. Zaman oldu, onların 
yaptıklarını bir bir yineledik. G ün geldi; biz de onlar gibi düşün
meye, konuşmaya ve m anevi güçlerin varlığına inanmaya başla
dık.

Her anne ve baba, çocuklarına kendinden önceki maddi 
inanışları miras bırakır. Sosyoloji bize; insan elinden çıkan her 
ne varsa, bu onun kültürüdür demekte, insan  için, insanın elin
den çıkan kültür ve bu kültürün oluşmasında etkili olan manevi 
(tinsel) değerler; hayatın olmazsa olmazları. Bir görünmeyen gi- 
zilgücün varlığına inanmanın tarihi, pek çok eskidir, insan var 
olalı beri, bu gerçek yaşam akta. İnsan yaşamındaki bu önemli 
gerçeğin bir başka yönü de onu geleceğe taşıması. Yaşam  gerek
sinimleri değiştikçe, insanın m anevi (tinsel) duygularındaki ni
telik de değişmekte. A m a elbette sorunun özü, daim a var ol
m akta yatıyor...

Yer yuvarlağında yaşamını sürdüren toplumlar içinde en es
ki olanlarından biri elbette ki Türk Toplumu'dur. Tarihin baş
langıcından bu yana, daim a dünyada başrolleri üstlenen Türk 
Milleti, karakteristik özelliklerini korumasını bilmiştir. İlk Türk 
M illeti'nden günümüze; cesurluk, ataklık, dürüstlük, akıllılık ve 
kararlılık daima var olan değerlerimizden olmuştur.
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Türk Milleti, kendi karakteristik özelliklerindeki kararlılığın 
etkisiyle diğer milletleri çoğu zaman etkilemeyi bildi. N e var ki, 
kimi toplumlarda yaşanan bazı gelişmeler; iyi ve güzel yanlarıyla 
birlikte Türk Milleti'nin karakterini bozan zararlı birtakım de
ğersizlikleri de birlikte getirerek Türk Milleti'ne o eski günlerini 
aratır oldu! Çünkü Türk, tarihin gösterdiği kadarıyla bilinen en 
eski insan topluluk olmasının yanında, millet olma bilincine 
varmış en eski insan topluluğu özelliğini de taşımakta.

A l yüzlü geçmişine hiç kara leke sürmemiş olan ender mil
letlerden biri olan Türk Milleti; gün gelmiş, başka toplumlardan 
doğası gereği etkilenmeye başlamıştı! Bu etkileşimler içinde 
onun dürüst karakterine Allah'ın en son dini olan İslam bir baş
ka onur kazandırdı. İslam'ın temeli olan barış ve güvenceyle, 
Türk M illeti adeta kendini yeniden buldu. Bunda elbette en bü
yük etken, A llah ’ın apaçık, çelişkisiz, korunmuş, kolay, açıklan
mış ve detaylandırılmış kitabı Kuran-ı Kerim olmuştur.

Kuran-ı Kerim’e muhatap olan o zamanki A rap Toplumu, 
ne yazık ki sosyal ve ekonomik yönden en kötü günlerini yaşı
yor, hayatlarında ne akıl ne bilim ne de mantık bulunuyordu! 
Aile gibi toplumun çekirdeği olan bir kurum içinde; bir değil, 
beşten fazla eşler bulunuyor, doğan her çocukta kız ve erkek ay
rımı yapılıyordu. H er kabile, kendi aşiret reisinin iki dudağı ara
sından çıkan sözlerle yönetiliyor; insanlar, koskoca A rapistan ’ı 
saran küçük küçük kabilelerde yaşıyorlardı. K ısacası Kuran-ı 
Kerim le ilk m uhatap olan bu A rap toplumu; ancak kendilerine 
gelen kutsal buyrukların verdiği dersle, bir araya gelmek için 
adımlarını atıp millet olabilme yoluna gitmişlerdi!

Oysa Türk M illeti için bütün bu sayılanların çok küçük bir 
bölümü geçerliydi. Çünkü gerek Hz. Peygamber'in ilk N ebi (yal
vaç) olduğu sıralarda, gerekse de Kuran-ı Kerim'in indiği dö
nemlerde Türk Milleti dünya üzerindeki çok az sayıdaki büyük 
imparatorluklardan biri olan Göktürk İm paratorluğunu kur
muştu. Onasya'dan Japon Denizi’ne, Kuzey Buz Denizi’nden
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Büyük Türk M illeti

Çin'in Türkeli'ne değin Türkçe konuşan bütün boylar, Göktürk 
Devleti altında bir araya gelerek, dünyanın o zamanki en büyük 
milletlerinden birini oluşturmuşlardı.

işte Türk Milleti bu büyük şan ve onuruyla Kuran-ı Ke- 
rim'in bütün buyruklarını karşıladı. Kuran-ı Kerim'in buyruk ve 
yasaklarını akıl süzgecinden geçirerek kendi özündeki şan, onur, 
cesaret ve yüreklilikle tarihin en büyük uygarlıklarından birini 
oluşturmayı bildi. Ya sonra? Türk Milleti; zaman içinde karşılaş
tığı en büyük kültür emperyalizmi olan A rap Kültür Emperyaliz
miyle akim  kurallarından giderek uzaklaşmaya, gerilere gitmeye 
başladı! Gerek kendi anadilini küçümsemesi, gerekse de Tan- 
rı’yla kendisi arasında birtakım kullan aracı etm esi Türk Mille
ti'ni tarihin derinliklerine gömülecek bir millet (!) olmaya değin 
götürdü. Bu durum ne kadar sürdü? 1923'ün A tatürk Cum huri
yetine değin...

Türk Milleti; Gazi M ustafa Kemal'in öncülüğünde, 1923'te 
kurduğu Cum huriyetle o eski güçlü günlerine yeniden döndü. 
Cum huriyetle birlikte Türk Milleti hurafe, A rap Kutsallığı ve 
din diye yutturulan bütün akıldışılıklarla savaşarak adeta kendi
ne geldi. Yüzyıllar önce etkisi altına girdiği A rap Kültür Empe- 
ryalizmi'nden sonra, 19. Yüzyılda karşılaştığı Batı Emperyaliz
miyle Türk Milleti aklını, yürekliliğini ve kararlılığım kullanarak 
bağımsızlığına kavuştu.

21. Yüzyılın şu ilk günlerinde, az da olsa Türk M illeti’nin 
bağrında kendini gösteren akıldışı anlayışların ortadan kaldırıl
masını A tatürk öncülüğündeki uygarlaşmada buluyoruz. Bizce 
uygarlaşma yolu, önce kim olduğunu ve ne olmak istediğini bil
m ekten geçmekte. Biz, bağrından çıktığımız Türk M illetinin 
nasıl bir millet olduğunu ve inandığımız en yüce m anevi değer 
olan Kuranı- Kerim'in aslında ne olduğunu bilmemenin en 
önemli sorunumuz olduğuna inanıyoruz.

İşte bu koşullarda bu kitapta biz, güzel yurdumuzda Türk 
Milleti' nin kim, Kuran-ı Kerim'in aslında ne olduğuna dair ka
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lem oynatan Türk çocuklarının yazdıklarını araştırmaya çalıştık. 
Uzun süren araştırmalarımızda gördük ki; aslında elimizin altın
da ne de çok kaynak varmış da biz bunları fark etmemişiz ya da 
fark ettirilmemiş, unutturulmuşuz! Biz bu unutulan ya da unut
turulan gerçekleri, Türk Milleti adına bir araya getirmek için 
çabaladık.

Gördük ki, Allah'ın işareti olan Kuran-ı Kerim; aslında bizi, 
Türk Milleti'ni işaret etm ekte... Kendini apaçık, korunmuş ve 
çelişkisiz olarak tanımlayan kutsal kitabımızdaki ulusun anlamı, 
meğer Türk M illetinin  ta kendisiymiş. Bunu biz bulmadık; bu 
zaten bilinen ya da bilinmesi gerekendi. Biz yalnızca Türk Mille - 
ti'nin bilmesi gerekenleri bir araya getirdik.

N e mutlu Türk'üm  diyene!
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BÖLÜM 1

KUR’AN GERÇEĞİ NEDİR?
KUR’AN NİÇİN İNDİRİLDİ?

"Böyle gördük dedemizden!" sesi titrek titrek!

"Böyle gördük dedemizden!" sözü dinen merdûd;

A caba sahai tatbiki neden namahdud?

Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik,

Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.

"Böyle gördük dedemizden!" diye izmihlali 

Boylayan bir sürü milletlerin olsun hâli,

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!

Yoksa, bir m aksad aranmaz mı bu ayetlerde?

Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kur'ân'm:

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın:

Ya açar Nazmı Celîl'in, bakarız yaprağına;

Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına.

İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin,

N e mezarlıkta okunm ak ne de fal bakm ak için!

M. Akif Ersoy

Kur'ân'm hakiki gayesini, niçin indirildiğini gölgelendiren, 
hatta zamanla unutturan birçok davranış ve fiilleri İslâm top- 
lumlarmda m üşahede etmekteyiz. İşte, Kur'ân'm ölüler için in
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dirilmiş bir kitap olduğu imajım bir anlayış olarak ve İslâm açı
sından kötü bir zihniyet olarak yerleştiren bir davranış biçimi de 
bid'at diyebileceğimiz, 'ölülere Kur'an okuma' olgusudur.

...Bu kitabı Türkçe'ye kazandırmak isteyişimizdeki amaç; 
M üslümanların bu konuyu artık gelenekler çerçevesinde ele al
mamaları hususunda bir hatırlatm adan ibarettir. Zira Kur'an'ın 
nâzil oluş gayesini lekeleyen ve onu insanın sadece bu hayatta 
rehberi olması gerektiğini adeta engelleyen her türlü anlayışa ve 
zihniyete derhal karşı çıkılmalı ve toplumda tam am en kökleş
mesi önlenmelidir...

Fesubhanallah! A llah bu Kur'ân'ı niçin indirdi?

M uska yapılıp hastalara ve çocuklara asılması için mi?

Mezarlıkta ölüler üzerinde okunması ve bu yolla Kur'ân 
okuyucularının halkın servetini batıl bir şekilde yemeleri için 
mi? Aciz ve sihire uğramış kişiler suyundan içsinler diye üfürük
çüler tarafından kaplara (kağıtlara) yazılması için mi?

Caddeleri dolduran tembel ve asalakların, m addî m enfaat 
karşılığında okumaları için mi?

Süs ve bereket maksadıyla, poster şeklinde duvarlara veya 
güzelliklerin korunması amacıyla kız çocuklarının boyunlarına 
asılması için mi?

Allah bu kitabı, cam i kapılarında oturarak, birkaç kuruş 
karşılığında Ayete'l kürsi, Felâk, N as sureleri ile necat ayetlerini 
bağırmaları için mi indirdi?

Gece kulüplerinde söylenen şarkılar gibi okuyanların şarkı 
söylercesine okumaları, dinleyenlerin de namelerinden coşm ala
rı için mi?

Yıldız falı, rüya ve istiharelerde başvurulması gereken bir kı
lavuz kitabı olması için mi?

Düşünm ek ve anlamaksızın, sabah-akşam  papağanlar gibi 
tekrarlanması için mi?
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İlk m üslümanlara dünyanın kapılarını açan bu kitap, bugün 
karanlık bir odada üzerine tozların birikmesi için mi indirildi?

Ey Rabbimiz, sana sığınırız!

Sen  yüce Kitabını, bütün bunlar için indirmedin!

Şüphesiz insanların, ayetlerini düşünmeleri ve kendilerine 
aydınlatıcı bir meşale olması için indirdin!

İnsanları mesajıyla müjdelemek ve uyarmak için indirdin!

Ölülere değil, yaşayanlara ait kitap olması için, müslüman- 
larm ferdi ve içtimai yaşantılarında prensip ve sistemlerini edin- 
meleri için indirdin!

Ey Allahım!

Senin bizim için çizdiğin mutluluk yolunu kaybettik ve kay
bolduk. Kur'an'ın yolundan ve hedeflerinden yüz çevirmemiz so
nucunda, ayrılık ve anarşi belasına düştük, hayatın basit değer
leri içinde eridik.

İlâhî kitaplarını inkar eden geçmiş ümmetin başaramadığı 
derecede, onun kavram ve hedeflerim değiştirdik. Ölülere oku
ma karşılığında alman birkaç kuruşu geçim vasıtası yapan her
hangi bir kimseyi daha önceki topluluklarda görmüyoruz.

Doğru yola girebilmek ümidiyle, tebliğ için bizden söz bekle
yen milyonlarca insan kitlesini de kaybettik.

Resulullah (s.a.s) 14 asır önce, şunu hatırlatarak bizleri 
uyarmıştı: "Sizlere, tutunduğunuzda sapmayacağınız bir şey bı
raktım: Allah'ın Kitabı ve elçisinin sünneti"

Bizden öncekiler, bu uyarıya kulak vererek K itaba sarıldık
ları ve onu yaşam  sistemi için bir yöntem, gündelik hayatlarında 
bir mihenk noktası kıldıkları için, çok kısa zamanda insanlığın 
lideri ve dünyanın efendisi olmuşlardır.

Evet, Kur'an'ı çokça okuyoruz; ancak bu okuma ses telleriy
le okum aktan öte geçememektedir. Bizden evvelkilerin okudu
ğundan daha fazla okuyoruz; fakat anlamaksızın ve düşünmeksi
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zin!... Bu yüzden seleften bazılarının söylediği, "Nice Kur'an 
okuyucusu vardır ki, Kur'an onları lanetler" sözü, bizim hakkı- 
mızda gerçekleşmiştir. Öyleyse, gafletimizden tevbe etmeliyiz!

Hatam ızdan dönmeliyiz!

Alimlerimizin bu tür bid'at ve münkerlerle savaşm aları bir 
görev değil midir? Bu tür çabalara katılmıyorlarsa bile, bu saha
da çalışanların önünü açmaları, onlara lakaplar takmak, dinden 
çıkmakla itham etmek gibi engellemelere kalkışmamaları gerek
mez mi?

Artık daldığımız bu derin uykudan silkinerek siyasî, İktisadî, 
İçtimaî ve ailevî problemleri ve tehlikeleriyle bizi kuşatan bu zor 
asrı anlamaya çalışmalı ve Allah'ın kitabına dayanmalıyız. O nu 
hayatta takip edilecek bir metot, hayatı bütünüyle kuşatan bir 
nizam olduğunu düşünerek okumalıyız...

Sen  ey müslüman! Kavrayış ve yaşam ında Kur'an hikmetini 
elde etmediğin müddetçe, din simsarlarına ve bilgiyi gizleyenlere 
esirliğin devam  edecek!

Gerçekte bu kitap, senin hayatının ve gücünün kaynağı 
iken, senin onunla ilişkin ancak ölüm vakti geldiğinde, kolayca 
vefat edebilmen için üzerine okunan Yasin sûresi olmaktadır.

Hayret, nasıl oldu da sana hayat ve kuvvet bağışlaması için 
indirilen bu Kur'an, şimdi kolayca ve rahatça ölmen için okun
maktadır?!

işte, Islâm'dan uzak bu öldürücü geleneğe karşı devrim ge
reklidir!

Şirkleri ile Kur'an öncesi Arapları geçen bu taifeyle uğraş
mak gerekmektedir. Bunlar çok kötü bir durumda bulunan ölü
lere ve çürümüş kemiklere koşmaktadırlar, halbuki onlar cansız 
değil midir? Allah'ın aşağıdaki ayette nitelediği cahiliye Arapla- 
nnın aksine, A llah ’a daha çok yaklaştırmaları için bunları dost 
edinip kurban keserek adaklar adıyorlar. Ya da ihtiyaçlarını ar-
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zediyorlar: Gemiye bindiklerinde dini Allah’a  has kılarak, O'na yal
varırlar. Am a onlan karaya ulaştırınca hemen ortak koşarlar. (An- 
kebut 29/65)

A llah ’ın kitabını bırakmaları yüzünden, şirkleri kalplerinde 
kökleşen vicdanları körelen, düşünme yetenekleri kaybolan bu 
kabircileri A llah birçok ayette alaya almakta ve böylece onları, 
yardım istedikleri ölülere bırakmaktadırlar:

"Kıyamet günü kendisine cevap veremeyecek Allah’ın dışındaki 
kimselere yalvarandan daha sapık kim vardır?" (Ahkaf; 7/5)

'Allah'ın dışında taleplerinizi ilettikleriniz, hiçbir şeye sahip değil- 
dirler!” (Hacc; 22/73)

Düşünürlere ve âlimlere sesleniyorum: Gelenek ve görene
ğin, bid'at, hurafe ve efsanelerinden dinimizi arındırmamız şart
tır!

Kalkınm a ve yükselmemizi sağlayacak olan dini anlayışı ıs
lah meşalesini tutuşturmalıyız...

AYET ANLAMLARI
Sen ölülere duyuramazsın! (Rum; 52)

Sen kabirlerde bulunanlara işittirecek değilsin! (Fâtır; 22)

insana ancak çalışmasının karşılığı vardır! (Necm; 39)

...Sizler ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz! (Yâsîn; 54)

Herkesin kazandığı iyiliğin sevabı kendine, yaptığı fenalığın zara- 
rı da yine kendinedir. (Bakara;286)..

MEZHEB İMAMLARININ GÖRÜŞLERİ:
İmam M olla Ali elKâri Fıkhu'l Ekber (sh: 110) şerhinde: 

"Kabirlerde Kur'an okumak Ebû Hanife (V. 150/767), İmam 
M alik (V. 179/795) ve bir rivayette de Ahm ed b. Hanbel 
(V .241/885)'e göre mekruhtur. Çünkü kabirlerde Kur'an oku
m ak sonradan ortaya çıkma bir şeydir." Bu konuda herhangi bir 
sünnet de yoktur.
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USÛL ALİMLERİNİN GÖRÜŞLERİ:
Tarîku'l Vusûl İlâ İbtâli'lbida bi ilmi'l Usûl isimli kitabm da 

yazarı, değerli usûl kaidelerini belirttikten sonra özetle şunları 
söylemiştir: “Bu kaidelerden sonra bilesin ki, halkın yaptık
larının çoğu kötülenmiş bid'atlerdir. Bu konuda örnekler vere
ceğiz.

Ölülere rahmet olsun diye, kabir üzerinde Kur'an okumak...

Hz. Peygamber (s.a.v.) ve arkadaşları bunu yapmayı gerekti
ren ölüye merhamet ve benzeri sebepler de olduğu halde, böyle 
bir şey yapmamışlardır. A çıklanan kaide gereğince, bunu terk 
etmek sünnet; yapmak, kötülenmiş bid'at oluyor. A llah elçisinin 
ümmetine fayda verecek ve rahmete sebep olacak bir şeyi terk 
ettiği nasıl düşünülebilir? Resulullah hayatı boyunca böyle bir 
şey yapmamış, bir defa bile bir ölü üzerine Kur'an okumamıştır...

Biliyoruz ki; Kur'an ölüler için değil, diriler için inmiştir! (Yâsin;
70) İtaat edene müjdeci, asi olana uyarıcı olması için inmiştir. 
Nefislerimizi terbiye etmek ve ilişkilerimizi onunla düzenliyelim 
diye indirilmiştir. A llah diğer ilahi kitaplar gibi Kur'an'ı da amel 
edenlerin onun gösterdiği yol üzerinde hareket etmeleri ve hida
yete ermek isteyenlerin onunla hidayet bulmaları için indirmiş
tir. A llah İsra Suresinde; "Gerçekten bu Kur'an en doğru yola 
iletir ve salih amel işleyen müminlere kendileri için büyük bir 
ecir olduğunu, Ahirete inanmayanlara ise, acı bir azap hazırladı
ğımızı müjdeler." (9, 10. ayetler) buyurmaktadır.

ilahi kitaplardan herhangi bir kitabın ölülere okunduğunu 
ve buna karşılık ücret ve sadakalar alındığım hiç duydunuz mu? 
A llah Peygamberinden şunu açıklamasını istemektedir: ‘De ki: 
Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ve ben kendiliğim- 
den (bir şey) teklif edenlerden de değilim. Kur'an, alemlere bir öğüt- 
ten başka bir şey değildir. Onun mesajını bir süre sonra daha iyi an
layacaksınız.’ (Sad; 86-88)

Yoksa onun sünneti, arkadaşlarından birini gömmesi ve 
herkesi yaptıklarıyla başbaşa bırakması mıydı? Evet, onun sün
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neti ve yolu bu idi. A llah ‘A ndolsurı ki, Resulullah'da sizin için ve 
Allah'a ve ahir et gününe iman edenler için güzel örnekler vardır.’ 
(Ahzâb; 2 1) buyurmaktadır. Biz de onu bir şeyi terk etmekte ol
duğu gibi, bir şeyi yapm am ada örnek edineceğiz.”

(Tariku'l Vusul) kitabının yazarının sözü bundan ibaret.

HADİS OTORİTELERİNİN GÖRÜŞLERİ:
İmam Şevkani (V. 1250/1834) (Allah rahmet eylesin) Mün- 

teka şerhinde: "Şafiînin ve arkadaşlarından beri grubun meşhur 
olan görüşleri; Kur'an okuma sevabının ölüye ulaşmayacağı şek
lindedir." demektedir.

(Biz diyoruz ki), Beyhaki (V .448/1056)'nin Peygamberden 
rivayet ettiği "Evlerinizde Bakara sûresini okuyunuz, onları kabirle- 
re çevirmeyiniz!" (Müslim de aynı mealde rivayette bulunmuş
tur.) ile "Evlerinizde namaz kılınız, onları kabre döndürmeyiniz!" 
hadisleri, Kur'ân'm ölülere fayda vermeyeceğini ve kabirler üze
rinde Kur'an okunm ayacağım  açık bir şekilde gösteren deliller
dendir. Hadisi Tirmizi (V .279/892), N esâî (V .303/915), Ebû 
Y ala  (V.307/919) ve Ziya elM akdisî rivayet etmişlerdir. Suyutî 
(V .911/1505) de Camiu's Sağir'de hadisin sahih olduğunu be
lirtmiştir.

Ölülere fayda versin diye Kur'an okunması meşru olsaydı, 
müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli olan Peygamberimiz 
"Evlerinizde Kur'an okuyunuz ve namaz kılınız, oraları kabirlere çe- 
virmeyiniz!” buyurmazdı. Çünkü, kabirler Kur'an okuma ve na
maz kılma yerleri değildir. Bunun içindir ki; Hz. Peygamberin 
kabirlerde Kur'an okuduğuna dair senedi sahih veya hasen ka
bul edilir hiçbir hadis gelmemiştir. Hayatı boyunca defalarca ka
birleri ziyaret etmiş ve bu ziyaretlerin keyfiyetini de insanlara 
öğretmiş olm akla beraber, Hz. Peygamberin bir defa bile böyle 
yaptığına işaret eden bir şey yoktur.

Kur'an okumanın sevabı, ölülere ulaşıyorsa o zaman niçin, 
gecegündüz Kur'an okuyan seskayıt cihazları götürüp kabirler 
üzerinde yerleştirmiyorlar?
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"Bu topluluğa ne oluyor ki, sözden anlamıyorlar?" (Nisa; 78)

M üslüm an için Kur'an, karşısına çıkacak her meselede ken
dine başvurulacak ana m üracaat kitabıdır. Bu nedenle Kur'an, 
sıradan bir eseri okur gibi bir defa okunup kaldırılacak bir kitap 
değildir. Yine alışılagelen şekliyle yalnız hastalar veya ölüler için 
okunup üflenen bir kitap da değildir. O ; ahire tin kitabı olduğu 
kadar, dünyanın da kitabıdır. O ; hastaların ve ölülerin kitabı ol
m aktan çok, hayatın ve yaşayanların kitabıdır.

Bu konuda halkın büyük bir çoğunluğunun muhalefeti kişiyi 
aldatmamalıdır. Çünkü doğru yola uyma ve amel ancak Allah'ın 
sözleriyledir. Kitlenin uydurmalarına ve bilgisizliğine iltifat 
gösterilmez.

Seçkin tâbiî Ebû A li elFudayl b. İyad'm sözü ne kadar yerin- 
dedir: "Doğru yolu tut, takipçilerin az olması seni aldatmasın, 
sapıklık yollarından kendim koru, helâk olanların çokluğuna 
kanm a!" (M enâsiku'lHacc isimli eser, sh: 268) D inen istenen, 
Kur'an'ı bölümler halinde anlayarak okumaktır.

istedim fikrini açmak; dedim: "Artık uyanın!

Memleket mahvoluyor, din de beraber gidiyor;

Sizce Kur'an, bakınız sâde uzaktan mı diyor?"

M. Akif

Kur'an N için indirildi; M uham m ed Ahm ed Abdusselam /
iktibas dergisi

KUR’AN HANGİ DİLDE OLURSA OLSUN 
HİDAYET ve ŞİFADIR
“Biz onu A 'cem i (yabancı dilde) bir Kuran kılsaydık 'Ayetle

ri açıklanmalı değil miydi?' diyeceklerdi. İster A cem i (yabancı 
dilde), ister A rabi (Arapça) olsun de ki: O , inananlar için bir 
hidayet ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında 
bir ağırlık vardır ve o (Kuran) onlara kapalıdır. O nlara (sanki) 
uzak bir yerden sesleniliyor.” (41:44)
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Kuran, diğer kitaplardan farklıdır. O nu anlam anın ilk şartı 
doğru ve dürüst bir niyete sahip olmaktır. Dünyanın en iyi 
A rapça uzmanı bile olsa, bu özelliğe sahip olmayan kimseler Ku- 
ran'ı gereği gibi anlayamaz. Kuran, "Ey A rapça bilenler!" diye hi
tap etmez, "Ey iman edenler!" diye hitap eder. Kuran'ı öğreten 
bizzat Allah'tır (55:2). Aklım  kullanarak iman eden (10:100), 
geçmiş atalalarm ı ve din bilginlerini putlaştırmayan (2:170; 
5:104), zanna tabi olmayan (10:36), hakkında bilgisi olmayan 
bir şeyi mukallitçe izlemeyen (17:36; 6:115) ve dini sadece A l
lah'a has kılan müminler Kuran'm  mesajını anlarlar. Allah, on
lara Kuran'ı öğretir. Kuran'ı hakkıyla öğrenmelerinin sebeplerini 
yaratır.

Aklını kullanmayıp heva ve heveslerine uyanlar, atalarını 
putlaştıranlar, zanni rivayetleri din edinenler, Allah'ın hükmüne 
başkalarm ı ortak koşanlar ömür boyu uğraşsalar da Kuran'ı an
layamaz. 41:44 ayetinde "İster yabancı dilde, ister A rapça olsun" 
biçiminde çevirdiğimiz bölümü, inceleyebildiğim tüm Türkçe 
mealler aşağı yukarı şöyle tercüme ediyor: "Arap olana yabancı 
dil mi?" Bizim verdiğimiz anlam ile bunu karşılaştırınız. Kuran'm 
diğer dillere doğru çevrilmesi halinde de hidayet ve şifa özelliği
ni kaybetmeyeceğini vurgulayan anlamı doğru buluyorum. 
A rapça konuşanların "Arab'a yabancı dilde bir kitap mı?" biçi
mindeki itirazları makul görülürse, A rapça bilmeyen milyarlarca 
insanın da "Yabancıya A rapça kitap mı?" biçiminde bir itiraza 
hakları bulunması gerekir.

M eallerin verdikleri yanlış anlam, yabancılara bu tür bir iti
raz hakkı yaratır.

Ayetin anlatm ak istediği nedir? Bu sorunun cevabını düşü
nerek dikkatlice birkaç kere okursanız, farklı tercümelerden 
doğrusunu tercih etmekte daha isabetli olursunuz.

Ayrıca Kuran, Araplar için çoğul ifade olan "A'rab" kelime
sini kullanır. (9:97, 98, 101, 120; 33:20, 48:11,16; 49:14). Arap
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olmayanlar için ise "A'cem" kelimesinin çoğulu olan "A'cemin" 
kelimesini kullanır (26:198).

A cem i (Acemiy) ve Arabi (Arabiy) kelimeleri ise sürekli 
olarak dil tanımında kullanılır. A rap ve A cem  kelimelerinin so
nuna eklenen "i" harfi bu kelimelerin anlamını A rapça ve 
Acemce'ye çevirir.

Nitekim , Arabi kelimesinin geçtiği bütün ayetlere bakarsak 
hepsinin A rapça anlam ına geldiğini göreceksiniz (12:2; 13:37; 
16:103; 30:113; 26:195; 39:28; 41:3,44; 43:3; 46:12). Aynı şe
kilde A cem i kelimesinin geçtiği ayetlerde de bu kelime, "yaban
cı dil" anlamında kullanılır (16:103; 41:44).

KUR’AN GERÇEĞİ
M aalesef inancımızın kaynağı Kur'an'a bakışımızda da bir yı

ğın çarpıklıklar var. Halk arasındaki, A m an  dokunmayın, çar
par' türü saçmalıklar bir tarafa, din adamı geçinen, 'alim', 'ule
ma' diye adlandırılan çok sayıdaki şahsiyetin, Kur'an'a yaklaşı
mında da bu çarpıklıkları görüyoruz.

Sözkonusu çarpıklığı özetlersek; Kur'an'ı anlam ak mümkün 
değildi. Belki belli şahsiyetler anlayabilirdi. Çünkü onu anlamak 
için çok şart gerekiyordu. A rapça bilmek de yeterli değildi. H a
dis, tefsir, tarih, fıkıh ve daha birçok ilmin bilinmesi gerekirdi. 
Öyle rastgele bir hadis, rastgele bir fıkıh veya tefsir bilgisiyle 
Kur'an anlaşılmazdı. H atta bir kısmına göre Kur'an vehbi bir 
ilim olm adan da anlaşılmazdı. Yani onu ancak A llah ile arala
rında özel bir hat bulunanlar anlayabilirdi. Ayrıca Kur'an'a do
kunmak, ona yaklaşmak da belli merasim ve ilkelere tabi olm a
lıydı. Artık kimse Kur'an'ın anlaşılmasından bahsetmiyordu. 
A nlam ak için okum aktan bahsetmiyordu. O  dönem kapanmıştı 
zaten. Bu, büyük günahtı. H âşâ ya bir kelimesini yanlış anlar
san, ya yanlış tefsir edersen, sonun belliydi artık. Yerin ateşti...

Bu merasim ve ilkeler sevap kazanmak için veya ölmüş ata
larımızın günahlarını hafifletmek veya affettirmek için Kur'an'ı
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yüzünden (anlamadan, düşünmeden) okumak içindi. Öncelikle 
abdestli olmak gerekir. Öyle yatarak, uzanarak, rastgele otura
rak okum ak olacak iş değildi. O nun için göbeğinden aşağı tut
mayacaksın. A dam  gibi diz çökeceksin. H atta takkeni, sarığını 
ve saireni giyeceksin. Hele kadınsan işin daha da zor. Istesen de 
bu şartları yerine getirsen de okum an çok zor. Bir defa sen ka
dınsın. Beyefendinin verdiği işler var, üstelik evinde olsan bile 
tesettürlü olman gerekir.

Velhasıl bunca problemi aşacaksın da sevap kazanmak için, 
atalarının günahlarını azaltmak için yüzünden Kur'an okuya
caksın. Oysa beyefendinin isteklerini karşılaman zaten sana 
cennetteki yerini garantilemiştir (!)

Neyse, uzun lafın kısası bu kadar engeli aşıp Kur'an'ı yüzün
den okuyacaksın. Gerçi bu kadar engelleri aşıp Kur'an'ı yüzün
den okuma savaşı verenler az değil!

Gerçekten bu insanların böylesine gayretleri ve samimiyet
leri gıpta edilecek bir davranış. İnsan, keşke bu gayreti ve sabrı 
Kur'an'ı yüzünden okumakla beraber O 'nu anlam ak için de gös
terseler diye arzu ediyor. A caba bu kadar engelden, bu kadar 
protokolden sonra onu anlam ak için okumayı düşünmek m üm 
kün müdür? Veya müslümanım diyenler böyle bir ihtiyacı hisse
diyorlar mı? T abi işin zorluğu bu kadarla da bitmiyor. H asbelka
der bu konuda bir hoca efendiyi veya Kur'an konusunda yazıl
mış bir usûl kitabını okumuşsanız, artık onu anlam ak için oku
m ak bir tarafa, bu konuyu düşünmeniz bile muhal olur. Herkes 
haddini bilmeli, birinin eteğine yapışmak.

N asihinden m ensuhuna... M uhkem inden müteşabihine... 
Zahirinden batınına... Özelinden geneline... Aşmanız gereken o 
kadar çok engel görürsünüz ki; bırak onu okumayı, ona elinizi 
sürmeye bile çekinirsiniz. Bir de Kur'an okum ak için aranan 
şartları bunlara eklediğiniz zaman Kur'an okum ak aklınıza gel- 
miyeceği gibi böyle bir şeyi kimseden de istemez veya beklemez
siniz. Eğer birileri de Kur'an konusunda konuşuyorsa ya onları
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