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CENNET TEKELCİSİ Mİ?
J

Can We Monopo/ize The Paradise?
Prof.Dr. Süleyman ATEŞ

19 Mayıs Üniv. ilahiyat Fak. Öğr. Üyesi
isıamr Araştırmalar Dergisi'niı;ı Temmuz 1989
sayısında

Prof.Dr.Talat Koçyiğit imzasıyla <<Cennet
Mü'minlerin Tekelindedir» başlıklı bir yazı yayınlandı.
Bizim, yine bu Dergide, bize saldıranlara cevap olarak
yazdığımız makaleyi red gayesiyle kaleme aldığı bu
yazısında sayın Koçyiğit, daha önce bize insafsııca
saldıranları da şiddet bakımından hayli geride bırakmış.
Profesörlüğe kadar gelmiş bir kişi, cennetin, hiç kimsenin tekelinde değil, Allah'ın mülkü olduğunu, Allah'ın,
dilediği kulunu oraya koyabileceğini bilmezJikten gelmesi ne kadar gariptir. Bu arkadaşımız, bu tutumuyla,
cenneti kendilerine özgü sanan Kitap ebiinin mantığını
kullanmış olmuyor mu? • 'YahQd~· ya da hınstiyM olandM başkıısı cennete giremez.' dediler. Bu onların Jamın
tusudur. De ki: 'Doğru iseniz delilinizi getirin.' Hayır, kim
işini giJzel yaparak iJzilnil Allalı 'a tesüm ederse onun
miiklıftltı Rabbinin yamndadır. Onlara korku yoktur ve
onlar ilzillmeyecekkrdir." (2.Bakara SOresi: ı ı 1-1 ı2)
Şimdiye kadar hiç kimse, cennetin, insanlardan bir
grubun tekelinde olduğunu sOylememi§tir. 17İsra
Suresi'nin 54. ayetinde, müşriklere hitaben: ·~ ~i ~;

~ !!li.) l.J ~.l..ı 'L!..ı .:ıı ji ~; 'L!..ı .:ıı Rabbiniz
sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder (acır), dilerse
size azab eder. Biz seni onUınn üzerine vekfl göndermedik." buyurulmaktadır.

').$'J

Hz. Muhammed Aleyhisselam dahi kimseye vekn
kimse hakkında kesin hüküm vermemiş
iken Bay Talat Koçyiğit, bu yetkiyi nereden almış da cenileti mü'minlerin tekeline sokmuş. Yani cenneti mü'minler mi dağıtacak? Ayeıte hitap, moşrikleredir. Ayeııen,
Allah'ın, dilediği takdirde mOşrikleri dahi cennete
kayacağı anlaşılmaktadır. Kim O'nun iradesine karışır?
Kim O'nun kahyasıdır? Ebu's-SuUd Efendi, bu ayctin
tefsirinde, Mtimeyi aneale Allah'ın bildiğini, mOşrik dahi
olsa hiç kimse hakkında kesin hüküm verilemeyeceğini
SOylilyor.
~1..::-ı :!" ~;. :~ : Allah, rahmetini dilediğine
has kılar." (3Aı-i İmran Süresi: 74)
gönderilmcmiş,
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" .!.1;'; ...;.; :.ı~
Rabbinin rahmetini onlar
( 43Zubruf SO resi: 32)
• ı~ ..,.wı :.ı;)ı'} ~;,ı.; .!.lÜı :.:' ~ ~ ri : Yoksa
onların, mülkten bir payı mı var? Öyle olsaydı, insanlııra
bir çekirdek zerresi bile vermezh!rdi " ( 4Nfsa' :53)
Sayın Koçyiğit, yazısının baş tarafına guya bizi cerh
için birçok ayet yazmış. Gerçekte yazdığı aycllerin hepsi
bizi değil cerh bilakis, desteklemektedir. Biz, Kur'an-ı
Kerim'in, evrensel düşünce getirdiğini, dlnin söz değil,
öz olduğunu , Allah'a ve ahirete inanıp yalnız Allah'a
tapan ve gUzel amel yapan herkese cenneti
müjdelediğini söyiUyoruz. Şimdi Talat Bey'in, bizi redd
için yazısının başına aldığı ayetleri n mealierine bakalım:
"Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik
değildir. Asıl iyilik, o (kimsenin iyiliği) dir ki Allah 'a,
ahiret giinilne, meleklere, Kitaba ve peygamberlere
inandı; sevdiği malını yakın/arn, yetimlere, yoksullara,
yolda kalmış/ara, dilencilere ve boyunduruk alJında
bulıman (köle ve esir)lere verdi namazı kıldı, zekôtı verdL
Antlaşma yaptıklan zaman antlaşmalnrını yerine getirenler; sıkıntı, hastnlık ve snı•aş zamanlannda sabrederlu,
işte doğru o[(llllnr onlıırdır,
(Ailah'ın azabından)
konmanlar da onlardır." (2Bakara: 177)
mı Mlilştiln'iyorlor?

"Erkek ve kadından her kim inMmış olarak iyi bir iş
yaparsa, onu hoş bir hayatla yaşatınz, onlıınn tıcretin~
yaptıklannın en gazeliyle değerlendirerek veririz."

(16Nahl SOresi: 97)
" Tii ki

Allnlı, inMıp

miJk!ifntlandırsın.

Çilnkü

iyi 'işler yapanlan ültfundan
kiifir(nan!Wr)leri sev-

Allnlı,

mez." (20Rüm: 45)
"Ancak teı•be eden, inanan ve iyi iş yapanlar; onlıır
cennete girecekler ve hiç Juıksızlığı uğratılmayacaklardır. •
(ı9Meryem:

60)

" Ve Ben, teı·be eden, inMan ve iyi iş yapan. sonra
da yola gelen ki1nscye karşı çok bağışlayıcıyımdır."

(20Taha saresi: 82)"
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" Ama /dm tevbe eder ve iyi iş yaparsa, o kurtuluşa
erenlerden olabilir. • (28Kasas: 67)
"Ne mallannıı;. ne de evltlılannız size katvruzda bir
yalanlık sağlanuzz. Ancak inanıp faydah iş yapanlar
başka. onlara, yaptıklmuım kal kal fazlası mükilf{U
vardır

ve onlar saraylarda gilven (ve huzur) içindedirler.»
(34Sebe': 37)

besieyenin iflah olmayacağını vurguladık. ASıl amacımız
da İslam'ın egemenliğini kabul eden Kitap ehlinin de
tevhfdden ayrıimamalan §3rtıyle cennete gidebileceklerini, Kur'an'a dayanarak belirtmek idi. Peygamberimiz
(s.a.v.) Necran hey'etine hoşgörü ile davranmış,
mOstomanları banndırmış olan Hı~yan Ha!Jeş Kralı
__.,..- """'"" .............~
Necaşrye gıyabr cenaze nam~ kıldırmıştır.
.-......,...'-'\...o...--.

-

...r-·~~

-

Kur'an'ın

"Ancak tevbe edip inanan ve faydah bir iş yapanlar,
işte Allah, on/ann kiJtflli1kleriıti iyilik/ere değiştirecektir.
Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.» (25Furkan: 70)

hemen her saresinde iyi niyetli, kendini
Allah'a vermi§ Kitap ehli OvOlmektedir. İ~te o ayetlerden bir bölüm: "Çllnkü on/ann içinde keşişler ve rdJtipler

"İnanıp yararlı işler yapan/ma, altlanndan ırmakim
akan cennetler verileeeğim miljdele!,. (2Bakara: 25)

vardır ve on/m btlyilkliık taslama.zlar. Res-U/'e indiri/eni
dinledikleri zaman, tanıdıklan gerçekten dolayı
gCJzlerinin yaşla dolup taştığını gCJri1rtlsiln.. Derler ki: 'Rabbimiz, inandık, bizi şaJıiılerle beraber yaz' . Biz, Rabbimiı:iıı, bizi iyiler arasına k.aımasını umarken neden
Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım? Bu sözlerinden dolayı Allah. onlara, alılanndllll ırmaklar akan,
içinde ebedf kalAcaklan cennetler verdi. Gazel davrananIann milMfdtı işte budur! " (5Maide SO resi: 82-85)

Ve aynı meatde birkaç ayet Şimdi bu ayetlerin hangisi bizim söylediğimize aykındır? Hepsi de dinin, söz
değil, öz olduğunu, Allah'a ve ahirete inanıp salih amel
yapan herkesin cennete gideceğini, zerre kadar
haksızlığa uğrattimayacağını söylemiyor mu? Ancak
bazıları salih arneli genel zikrederken, bazılan namaz,
oruç, zekat, sadaka gibi bazı salih arnelleri anmaktadır.
Aneaksatih amel sadece bunlardan ibaret değildir. Gerek
Allah'a ibadete, ger~k insanlara iyiliğe, güzel ahlaka
ilişkin bütün eylemler şalih amel kapsamına girer. Biz,
bundan ba§ka bir şey mi söylemiştik?
Daha sonra sayın Koçyiğit, sözü amentü'ye
getiriyor ve ilkolcul çocuklanna verilecek türden amentU
bilgileri veriyor. Bunlann, bizim konumuzia ~gisi yoktur.
neleri söylediğimizi, nelerin
ele alıyor ama sözlerimizi
amacından saptıracak veriyor. Diyor ki: " Şimdi sayın
Ateş'e şu soruyu yöneltmek vacib olur. Ayet, Hz. İsa'ya
inananların musaıman olduklannı söylediğine göre bu,
Hz. İsa'ya inanmayaoların müslüman olmayacakları
manasma gelir. Peki gerçek böyle olunca sayın Ateş, Hz.
Muhammed (s.a.v.) için de aynı şeyi neden dlişOnmemiş
ve ona inanomayanların müslüman sayılamayacaklarını
vurgulayarak söylemeyi neden ihmal etmiştir?" (s.88).
Sonra

bizim,

müdafaasını yaptığımızı

Belli ki sayın Koçyiğit yazımızı okumamış veyahut
okuduğunu kendi öoyargısıyla, istediği gibi anlamıştır. Biz
yazımızda, yalnız Hz. İsa'ya inananiann müslüman olduklannı söylemedik. Her peygamberin İsıarnı getirdiğini,
isıam•ın, sadece son Peygamber'in getirdiği dinden
ibaret olmadığını delilleriyle izah ettik. Bütün peygamberlerin mensupları (ama dinin özünden, tevbf~den
ayrılmamak kaydıyla), müslüman olduğu gibi Hz.
Muhammed (s.a.v.) in Tabi'leri de mosıomandır. Biz,
gerek tefsfrimizde, gerek söz konusu makalemizde daima
peygamberler arasında ayırım yapılamayacağını, Hz.
Muhammed (s.a.v.) in peygamberliğini duyanların, onun
peygamber olduğunu kabul etmeleri ve ona destek olmaları gerektiğini, herhangi' bir peygambere düşmanlık

"De ki: 'Siz, ister ona inalUJI, ister inanmayın; o,
önce kendilerine bilgi verileniere olaınduğu ZIJJ1Ullı
onlar, derhal çeneleri üstane secdeye kapanır/ar: ' Rabbimizin Şfinı yilcedir; gerçekten Rabbimizı'n sözü mutlaka
yerine getirilir 1 'Ağlayarak çeneleri ilstflne kapanır/m ve
Kur'an, on/ann derin saygısını artınr." (17İsra: 107-109)
daJıa

Kur'an'ın övdüğo bu insatıı Kitap ehli bilginleri,
kendi dinlerini bırakıp da müslüman olmuş değillerdir.
zaten bunların, "Kit~p ehli" diye vasıflandırılmalan,
kendi dinlerinde kaldıklarını bununla beraber Kur'an•a
inanıp saygı duyduklarını gösterir. Hz. Peygamber devrinde Kitap ebiinin kitle halinde müslüman olduklarına
dair sağlam bir ka~t yoktur. Ancak bunlar iyi niyetli insanlardır. Kur'an'l duyunca onun vahy olduğunu
anlamış ve onun Hak SÖZÜ olduğuna inanıp duygulanmış,
ona saygı göstermişlerdir. İşte Kur'an, öyle insaflı insanları övmektedir. 29Ankeb0t SOresinin 46. ayetinde bu
husus gayet açık olarak görülmektedir: " İçlerinden,
haksızlık

edenleri Jıariç, Kitiip elıliyle, ancak en gllzel
tarzda !artışın ve deyin ki: 'Bize indirilene de, size indirilene de inandık Tannmız ve Tannnız birdir. Biz de
O 'na tesüm olmılanz'. "
Sayın

Talat Koçyiğit, bizim sırf zevahiri kurtarmak
Hz. Peygambere
de inanılması gerektiğini
söylediğimizi iddia ediyor. İnsan biraz insaflı olur, yirmi
beş yıl süren arkada§lığı düşünür. Bizi tanımayan biri
böyle söylese belki hO§görülür ama arkada§ımız bizi
tanıyor. Biz, bu yaşımıza kadar hiç kimsenin hatırına bir
şey söylemedik, bundan sonra da söylemeyiz. Biz beş
ya~ımızdan beri Kur'an ile haşir neşiriz. Samimf
almadığımız şeyi söyleme}dz..ve. b.u tür_ithamtarı .~idd.e.tl~
ve nefretle reddcderiz. Bizi tanıyanlar, ailece nasıl
ıçın
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...
.. İslama- 6ıiğli0Iaüğümüiü;· liemen her kardeşimin de
bafız veya yarı hafız olduğunu, babamın çocuklarını,
köy hocasına "Eti senin, kemiği benim" diyerek teslim
ettiğini bilirler.
Bu bususu böylece vurguladılctan sonra sayın
Talat Koçyiğit'in bir iddiasına geleceğim: Gaya biz, "Biz,
Nuh 'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik» (Nisa: 163) me31indelci
ayetten son~a: "Yüce Allah, ilk elfisi olan Nuh 'a neyi
vahyetmişse son elçisi Hz. Muhammed'e (ikisine de

selam olsun ) de onu vahyetmiştir» demekle büyük hata
(!)ya düşmüşilz.
Neden hataya düşmüş . olalı~ sayın Koçyiğit?
Allah, bütün peygamberleri tevhldi yerl~~tirmek Ozere
görevlendirmedi mi? Nuh başka bir din, Ibrahfm başka
bir din mi getirdi? Enbiya SOresinde peygamberler
sayıldıktan sonra: " İşte bu sizin dininiz bir tek dindir, ben
de sizin Rabbinizil7ı, bana kulluk Jjlin !» (92. ayet)
huyurulmuyor mu?
Yüce Allah, Hz. Peygamber'e bita~n: " Ben,
elçilerden bir tilredi değilim. ". (46Ahkaf: 9) demesini emretmektedir. Yani Hz. Peygamber önceki peygamberlerin söylemediği şeyleri söyleyen, bid'atler ortaya atan bir
elçi değildir. O da insanlara, öteki peygamberlerin tebliğ
ettikleri esasları tebliğ etmektedir. Bu bususu her yerde
vurgulayan Kur'an, 42Şura Suresinin 13. ayetinde daha
·
net olarak ortaya koyuyor:
" O, size dinden Nuh 'a tavsiye

ettiğini,

sana vahyet-

tiğimizi, İbralıfm'e, Mılsfi'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi
şeriat

(din)

yaptı. Şöyle

ki: dini

doğru tuhm (AIIah'ın

birliğine inanın

ve Q'nun buyruklarına teslim olun.
Hurafelerle dini yozlaştırmayın) ı~e onda aynlığa
dilşmeyin ..."İşte Allah tarafından gönderilen biltOn dinlerin esası bu tevhld inancıdır.
« .
.!.ll,i .:r J-- ).!: ..w. li ı.. \'ı .!..l! J~ \.. » : (Ey
Muhammed), sana s8ylenen .senden ()nceki elçilere
söylenmiş

olandan

başka

bir

şey değildir.

"

(41Fussıtet

Süresi: 43) ayetinin, peygamberlerin dinterinin aynı
olduğunu vurgulamaktan başka bir anlamı var mı?
Sayın Koçyiğit, "Hz. Muhammed, kendinden
önceki peygamberler gibi belli bir kavme gönderilmiş
değildir" diyor. Gerçekte her peygamber, ilk hitabettiği,
dilini konuştuğu topluma gönderilmiştir. İbranice
konuşan Hz. Masa ve Hz. isa, kendi dillerini konuşan
topluma gönderildiJeleri gibi, Hz. Muhammed Aleyhisseıam da kendi dilini konuşan Arap toplumuna gönderilmiştir. Çünkü Cenabı Hak: " Biz. her elçiyi, kaı•minin
diliyle gönderdik ki onlara (gerçekleri)
(14İbrahlm SOresi: 4) buyurmaktadır.

açıklasın."

Bu ge_n~l prensibin ~st.isnası yoktur. ~ğer Peygamber Aleyhissetam, Icendi zamanında başka millellere de
Joumal of /slamic Rescare/ı Vol:4,
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gönderilmiş olsaydı

ona Arapçanın yanında aynı prensipierin İbranrce, Farsça, TOrkçe, Hintçe, Japonca Vs. dillerle de indirilmesi gereleirdi Zira Kur'an'ın Arapça indirilişinin hikmeti, hitabettiği toplumun anlamasıdır:
"Biz onu, Arapça bir okuma

yaptık

ki

anlayasınız."

(12Y9suf Su resi: 2)
"Eğer biz onu, yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık,
derlerdi ki: '.Ayet/eri, anlayacağıtrnz biçimde açık/annuıh
değil miydi? Araba yabancı s(jz mü geliyor? '" {41Fussilet

SOresi: 44)
~Bu da Anakeni (Mekkey)i ve çevresindeki
(kasdba)/an uyarman için sana indirdiğimiz feyz kaynağı
ve kendinden önceki (Tann Kitab )m doğru/ayan bir
Kitfibdır." (6En'am Su resi: 92)

"İşte bu (Kur'an) da mübfirek bir Kitôbdır. Onu biz
indirdik, ona .uyun ve kornnun ki~ size rahmet edilsin.
(Onu size indirdik lci) 'Kitôh, .yalnız bizden önceki iki
ıophıluğa {yahudilere, hırıstiyanlara) indirildi, . biz ise
on/ann okumasından habersizdik (o Kitabı ok:uyamıyor,
dilini bilmiyorduk)' demeyesiniz İşte size de Rabbinizden
açık deli~ hidfiyet ve rahmet geldi." (6En'am Saresi: 155-

157)
Bu ayetlerde hitabedileo toplumun, kendi dillerinden başka dil bilmeyen ve bundan dolayı daha önce inmiş
bulunan itahf Kitabı okuyamayan Araplar· olduğu gayet
açıktır. Esasen onlar, Icendi dillerinde konuşan ~ir
peygambere şiddetle ihtiyaç duyuyorlardı:
"Yemin/erinin biıh1n gücüyle: 'Andolsun, eğer kendilerine bir uyancı (peygamber) gelirse, herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklar' diye Allah 'a
yemfn ettiler ..." (35F3tır Su resi: 42)
"Atalan uynnlmamış, bu yüulen kendileri de gaflet
içinde kalmış bir toplumu uy_annaiı için (seni gönderdik).

" (36Y3sin sa resi: 6)
Evet, bu ayetler, Hz. Peygamber (s.a.v.) in, Arapça
konuşan ve İlahi' bir Kitaba s3hib bulunmayan· Arapları

uyarmak için gönderildiğini, gayet açık olarak anlatmaktadır. Ama bu, mesajının dili bakımından böyledir.
Mesajının içeriği, evrenseldir. BütOn peygamberlerin
mesajları da muhteva bakımından evrenseldir. ÇünkO anlattığımız Ozere peygamberlere verilen mesajlarıo
sadece dili farklıdır, içerik ııynıdır. Bu içerik tevhld, All3h'
a ibadet, güzel ahlaktır ki bunlar, bütün insanlar için
geçerli prensiplerdir. Bundan dolayıdır lci Kur'an bir dizi
peygamberi {hepsine selam olsun) andıletan sonra: "İşte
bu sizin dininiz bir tek dindir, ben de Rabbinizim, bana
kulluk edin!" buyurmuştur.

Gelen her peygamber de yepyeni, daha önce hiç olmayan bir din geıirmemiş; yozlaştırılmış olan daha öneelci
dini, ası.! saflığına -döndOrerek toplun1una anlatmıştır.
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Peygamberler arasında ayının yapmamak Kur'an'ın
temel prensiplerindendir. Bunlardan herhangi birine
tabi olup, onun getirdiği tevhid dinini uygulayan mUslimdir ve felah ile mev'Qddur. Peygamberler birbirini nakzetmez, doğrular. Eter Hz. İsa'nın ~!eti tamamen, bitmiş
ise: "
.;r- .!l ;ı... J J! .!,WIJJ .!.l.,t p Jl ~~ illi j li :ı)

~I:AJI
Jl IJ_,AS' ..:1-JJI J} ..!l_,...,1 ..:~-.ÜI ~~J IJ_,AS' ..:1-JJI
:Allah, demifti ki: 'Ey İsd, ben senin canını alacağım,
seni bana yükselıeceği,f, seni ink.nr edenlerden temizIeyeceğim ve sana uyarılan. t.d /Uyllmet gi1ni1ne kıular
ink.nr edenlerin tıstilnde tutacağım. SoJVa bana dtJneceksiniz. AynLğa dlıştüğiıni.lz şeyler Juıkkında aranızda ben
hiıkmedeceğim. " (3Aı-i İmran SOresi: 55) ayetine ne
diyeceksiniz? İsa'nın risateti surmoyorsa Allah neden
ona uyanlan, ta Kryamete kadar, onu inkar edenlerin
Ustünde tutacaktır? Ona uymak, onuiı getirdiği dine
uymakla olur. Demek ki ta Kiyamete dek ona uyanlar ve
onu..,inkar edenler olacak ki yüce Allah, ona uyanlan,
onu'inkar edenlerio üstünde tutsun ! Kur'an'ın söylediği
ge~çeklerden kaçmanıo, onlan te'vll etmenin ne yaran
var'!:.·

ry.

Ancak vurgulayarak: belirtmek · isterim Id İsa
dininde olan bir insanın da eğer duymuş ise Hz.
Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğine inanması ve
onun getirdiği tevhld çizgisine gelmesi lazımdır. Bu,
isıamın egemenliğini kabul etmek demektir. İslam,
. böyle insanlara hO§göıil ile muamele etmiş,onlann
ma'bedlerinde özgürce ibadet etmelerini sağlamıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.), Hınstiyan Necranlılan, kendi
m~dinde konuk:. etmiş ve kendi dinlerine göre ibadet
etıri~lerini hO§ karşılaml§tır. Kitap ebiine hoşgöıilsU o
kadar fazladır ki .İslam, Kitap ehli kadınla evlenmeyi
helaı kılmıştır. Bu durumda kadın kendi dininde kalabilir,
haua ma'bedine gidip ibadetini yapabilir. Fakat şirk ebline bu hO§göıil tanınmaz.

· "Bugtın size iyi ve temiz şeyler helıü kılındL Kendilerine /(jfdp verilenierin yemeği size he/.ôl, sizin yemeğiniz
de onlara hel/ildir. · Ve inananiann ndmuslu, har
kadınlan-zina ·. etmeksizin,
gizli dost tutmaksızm,
ndmuslu, biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde- size ..
helfildir. "
Sayın Koçyiğit, bizim, ayetleri siy"ak ve sibakı içinde
ele almadığımızı, bu yüzden yanıldığımızı söylüyor.
Bizim kanaatimize göre tefsir yapabilmek için hafız
1
olmak şarttır. Elhamdütillah hıfzım vardır ve tazedir.
Ayetleri hep siyak ve sibakı içinde dUşUnürüm. Öyle ise
şimdi cennetin, laf ile · değil, rman ve salih amel ile
kazanılacağını bildiren ayetlere bakalım:

Nisa SOresinin 116-121. ayetlerinde Allah'ın birliği,
O'na ortak kO§anlann affedilmeyeceği, kendi .kendilerine· din hUkOmleri kOyaniann ve bu hUkOmleri

Allah'ın dini sananiann şeytanın yolunda olduklan,
aniann tanetleneeekleri ve cehenneme atılacaklan vurgulandıktan sonra devamla şöyle buyuruluyor:

"İnanıp iyi işler yapanlan da, alılanndan ımuıJdar
akan cennetiere sokacağız, orada sürekli kalacaklardır.
Bu. Allah'ın gerçek va'didir. Allah'tan dlıJuı doğru stJzliı
kim olabilir? (İş), ne sizin kwwıtulannıza, ne de /(jtdp ehlinin kuruntuZanna göre olmaz. Kötülük yapan, onunla
cez!Jlandın}u ve kendisine, Allah'tan başka ne dost, ne de
yardımcı bulanuız. Erkek veya kıulından her kim,
inanarak gtız.el işler yaparsa, işte tJyle kimseler cennete
girerler ve ze"e kadar haksızlığı uğratılmazlar. Hangi
insan, din yönlinden ·iyilik edici olarak yilzilna AllaJı'a
tesilm edip dosdoğru İbrôhfm dinine tabi olarıdan daha
gilzel olabilir? Allah, İbrôhlni'i dosi edinmiştir. "
2Bakara 62, Maide 69. ayetler üzerindeki açıkla
da ele alan sayın Koçyiğit "Sayın Ateş'in bu görtışleri deın olarak zikrettiği ayet-i k:erımenin siyak ve sibaki içinde değerlendirilmediği, onun nerede ve ne maksatla nazil olduğuna hiç bakılmadığı kolayca anlaşılmak
tadır. Oysa buna biraz dikkat edilseydi, gerek Bakara
SOresinde ve gerekse Maide SOresinde kendilerine sayısız
nimetler verilmiş olmasına rağmen yine de kUfürlerinden vazgeçmeyen yahOdilerden ve hırıstiyanlardan SÖZ
edilirken bu ayete yer verildiği .görUiürdo,. diyor (s.89).
mamızı

Siyaka

bakmadığıını

nereden

çıkarmış

sayın

Koçyiğit? İyi ya, kendisinin dediği gibi, sayısız nimetler
verildiği halde küfürlerinden vazgeçmeyen yahOdilerden
ve hınstiyanlardan söz edilirken zikredilmiş olan bu ayet,
aniann içinde nankör olmayıp Allah'a, ahirete inanarak
salih amel ~Jeyenleri ebedi saadetle, itahr mUkafatıa
müjdelemektedir. 1 Bu, eskimez ve ebedi bir va'ddir.
Kur'an, Kitap ebiinin hepsini aynı kategoriye solonaz.
Peygamberlerini tanrılaştıran, yahut Allah'ın oğlu sayan
veya Allah'ıo, uç varlıktan oluşmuş bir tanrı olduğunu
söyleyen Kitap saniplerini katir olarak nitelerken (Bkz.
5Maide: 72-73. ayetler), tevhide bağlı kalan ve güzeldavranl§ içinde bulunanları öğmektedir:

"Ama hepsi bir değildir. /(jtap ehli içinde, gece saatkalkıp Allah 'ın ayetlerini okuyarak s ecdeye
kaparum bir topluluk da vardır. Onlar Allah 'a ve ôhiret
gilnüne inanırlar. İyiliği emreder, kötü/iıkten menederler,
hayır işlerine koşar/ar. İşte onlar da iyilerdendir. Yapacakları hiçbir iyilik inkfir edilmeyecektir. Ştıphesiz ·Allah,
konınanlan bilmektedir. • (3Aı-i imran sa.resi: 113-115)

Ierinde

Kur•a.n, Kitap Ehline, Kitaplarının hUkümlerini
emretmekte, bu hUkUmleri uygulayanlan övÔıektedir: "İçinde Allah'ın htılana bulunan Tevraı
yanlannda dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da, soJVa
dtJhüyorlar'!
··- ·· ··• ·· -- ····---- - · ·· ·.--uygutamalannı
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- - MGerçekıen-T-evrat'ı- biz indirdi/c, onda yol gösterme
ve ntır vardır. İsMm olmuş Peygamberler, ' onunla
yahudilere hald1m verirlerdi, kendilerini Tannya vermiş
z!Jhidler ve dbidler de Allah 'ın Kitabını korumakla görevlendiri/di/derinden (onunla hflJdlm verirlerdi) ve onu
göıleyip kollılrlardL " (5Maide SOresi: 43-44)
• İncil salı ipleri, Allah 'uı, onda indirdiğiyle Jıilkmet
sinler ...» (5Mfıide: 47)
"Eğer Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni uygulasalardı ·muhakkak ki, iJstlerinde (ki
ağaç/ann meyvalannda)n ve ayaklannın altında (ki
tıra)nlerden yerlerdi. İçlerinde doğru yolda giden ılunb
bir ıopbıluk var ama, çoklan ne klJtil işler yapıyor/an.

(Mrude SOresi: 66-68).
Görüldüğü gibi, Kur'an, kendinden önceki iJahf
kitabı kaldırmıyor, onlan övüyor, kendisinin de onlara
uygun olarak indiğini söylüyor. Kitaplarının göSterdiği
yoldan ayrılanlan Jonarken, kitaplarını~J ruhuna bağlı
kalan Kitap Ehlini övüyor. 7A'raf SOre:Sinde bu h·usus
daha açık belirtilmektedir:
"MQslJ Kavmi içinde Hakk'a uyup, Hakk ile_adilJet
yapan bir topluluk vardır. " ·
" Yarattıklannuz içinde Hakk'a 'uyup, hak ile adlilet
yapan bir topluluk vardır. "(A'raf SO resi: 159, 181)
Kur'an, iıahr Kitap sahibi olup Tevhid'e inanan
bütün insanları birliğe, kard~liğe çağırmak üzere·: " Bu
sizin ümmetiniz (dininiz) bir tek ümmettir, Ben .de sizin
Rahbinizim, Bana kulluk edin. " (21Enbiya SOresi: 92)

demektedir. .
öyle ise; Peygamberlerin getirdiği dinler arasmda
ayrıcalık yapmak, peygamberlerden birini diğerinden
üstün tutmak, ilahi iradeye ay/andır. Yarar değil, ıarar
getirir.
Allah'a inanan insanlann, hep birlikte Tevhid'e
sanlıp kardeş olmaları, kar§ılıklı sevgi, saygı ve hoş
görüyle huzur içinde ya§amaları gerekir. . Çünkô,
Tanrıları birdir, amaçları da birdir. Hepsinin amacı,
O'nun rızasına ermektir. O Yüce ve Güzel Mevla kullarının boğazlaşmasındıin, birbirlerine düşman olup ateş
püslcürmesinden değil, kardeş olup sevgi ve saygı içinde
yaşamalarından başlanır. zaten, dinleri de insanları birbirine dost etmek, mutlu k.ılıİıak için göndermlştir. O, ne
güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır !
Kur•an, Allah'ın birliğine bağlı kalıp yalnız O'na
tapan Kitap sahiplerini övüyor, bOtün iıahf Din mensuplarının ibadet ettikleri mabedierin korunmasını
öğütiOyor: • Eğer Allalı, insarılan birbiriyle savunmasaydı, içinde Allah'ın adının çok anıldığı manastırlar,
kiliseler, havralar ve mescidler yılalırdL Ama Allalı, dinine
yardım edenlere yardım eder. Kuşkusuz O, güçlildllr,

tıstilndiır." (22Hac SO reSi: 40)
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Bu ayet, YahOdi, Hınstiyin ve MOslüman mabedIerini Allah'ın adının çok anıldığı lrutsal yerler olarak
tanıtmak ve bunların korunmasını öğütlemekle, bu dinlerdeki ruh ve amaç birliğini ortaya koymuştur. Birçok
ayette, Tevhide bağlı YahOdif ve Hırıstiyanlan öven
Kur'an, bu ayette de onların mabedierini koruroağa
teşvik etmektedir. Bu mabedierden herhangi birini
yıkmak, Allah'a kulluk değil, isyan olur. Bundan dolayıdır
ki, Osmanlılar, egemen oldukları yerlerde YabQdi ve
Hınstiyanlann inançlarına saygı göstermişter, mabedIerini yapmalarını ve mabedierinde özgürce ibadet etmelerini sağlamışlardır.
Kur'an; • Eğer seninle tartışırlarsa, 'Allah yaptık
Jannızı daha iyi bilir' de. • (68) buyurmaktadır. Bakınız,
sözün değil, eylemin önemli olduğunu vurgulamak:tadır.
Hatta cenneti kendilerine özgO kılanlara da: "Doğru iseniz eklilinizi getirin 1 " (2Bakara SO resi: lll) diyor. Kur'
an•a göre dinlerin ruhima bağlı kalan ilahi din mensuplarının hepsi de Allah katında makbuldür. İşte: " Biz,
her ümmete, uyduklıın bir ibtıdet yolu (= Şeriatı) yaptık.
Onun için (din) iş(in)de seninle asM çekişmesinler."
(22Hac SOresi: 67) ayetinde olduğu gibi: " Sizden her
biriniz için bir şerfat ve bir yol belirledik" (5Maide
SOresi: 48), "Her~sin yöneldiği bir ylJntı var:dır. O halde
hayır işlerine koşun." (2Bakara: 148) "Biz her ilmmet
için bir kurban ibMeti koyduk ki Allah 'uı, kendilerine
olarak verdiği hayvanlar Uzerine O'nun adını
an(arak hayvanı boğazla)sınlar." (22Hac Suresi: 34)

nnk

anlamındaki ayetlerde de her milletin bir dini, bir şerfat
düzeni olduğu ve bunların Allah tarafından vaz'edildiği
realitesi vurgulanmıştır.
Kur'an, bu şeriatierin birbirini nakzeden, ·kaldıran
değil, fakat ber millete kendi diliyle verilmiş, aynı r:ıhu
taşıyan ve bundan dolayı birbirini doğrulayan ııahf
şeriatler olduğunu bildirmiştir-.
:':

., ·Tevrat ve İncil'in tahrtfata uğramış olduğu
sorununa gelince: Kur'an kendi devrindeki Kitap ebiinin
ellerinde. bulunan Kitabı doğrulamakta ve bunları
Allah'ın Kitabı kabul etmekte, kendisinin de ona uygun
olarak geldiğini vurgulamaktadır. Maide SOresinin 43.
ayetinde Tevrat'ın içinde Allah'ın hükmünün bulunduğunu
söylemekte
ve
YahOdilerden
onu
uygulamalarını istemektedir. Aynı SOrenin 47. ayetinde
de İncil ehline, Allah'ın, İncil'de indirmiş bulunduğu
hOkümlerini uygulamalarını emretmekte, 48. ayette de
Hz. Muhammed (s.a.v.)e hittaben:"Sana da kendinden
e>nceki KiMin doğrulayıcı ve onu koUayıp koruyucu
olarak JWIJbı gerçekk indirdikArtık onların aral.annda
AlJalı 'm indirdiğiyk hilkmet ve sana gelen gerçelden
ayrılıp onlann kqifkrine

uyma ! •

buyurulmaktadır.

Kitap ebiinin birçok olumsuz davranışına işaretten
sonra - ·tekrar -onlara, Kitaplarının hükümlerini

! .
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uygulamalan emredilmektedir: " De ki: 'Ey J(jttıp ehli,
siz Tevrdı 'ı, İncU'i ve Rabbinizıkn size irıdirikni

Kur'an, doğru yola ileten Tevrat'ı da, İncil'i de tasdik etmektedir.

uygulamadlkça bir esas tızeriruk değilsiniz'». Bir ayet
öooe de Tevrat ve inen'in balcOmlerini gereğince
uyguladılclan takdirde ağaçlana meyvalanndan, yerin
Ortınierinden bol bol yiyecelcleri, bolluğa ltavu~cakları;
~lerinde ılımh, orta yolda giden bir topluluk olmalcla
beraber çoğunun kötü işler yapıılelan belirtilmektedir.
BUtOn bu ayetler, · Kitaplannın hO kO mlerine tayıkıyle
bağlı kalan Kitap ebiinin fetaba ereceğini vurgulamalc-

Sayın Koçyiğit, bizim, 16Nahl SOresinin: "DiJ.
lerinizin, yalan yere nitelendimıesinden Dlf1rll 'şu helAJdir,
şu haramdu' dem~in; sonra AllaJı 'ın Qstfbıe yalan almll
olursurwz. UydwduJcJan yalatu AllaJı'uı Qsttıııe atarılaT
ifWı olmazlar." meaıiodeki ayet manasebetiyle M. R~rd
Rıza'dan yararlanarak yazdığımız görü~ten dolayı da
bize çatıyor. Biz dem~tik ki:

tadır.

Şimdi Kur'an böyle dediğine göre demele ki kendisi indiği zaman, mevcut Kitabı doğru kabul etmektedir. Aksi takdirde olmayan §eyin uygulaqmasını istemesi, tenakuz olur.

Ama bu sözOmOz, Tevrat ve inen'de hiç tahrifat
gelmez. Kur'an, kendi zamanında,
·:YahOdnerio ve Hırıstiyanların ellerinde bulunan Kitabı
]ıoğru kabul etmektedir.
. olmadığı anlamına

'"'
Faltat daha sonra geçen zaman içinde Tevrat ve
:iocnde deği~meler olmu§tur. Matbaanın olmadığı uzun
zaman içinde mostensihlerin elinde bilerek veya bilmeyerek bazı değişmeterin olması doğaldır. Bunu,
Kur'an'ın anlattığı İsrail oğlu peygamberleri lossalarını,
bugOnkO Kitabı· Mukaddes ile lta~ıla§tırınca daha iyi
anlarız. Bu kıssalann, Kur'an'da bulunan bazı bölümleri,
Kitabı Mukaddes'te yoktur. Halbuki Kur' an, Kitap ebiine
hitaben bu anlattıklannın, kendi kitaplannda bulunduğunu,
istedileleri takdirde Kitaplannı getirip
··lta~ılaştırmalannı; Hz. Peygambere bitaben de: Ken~'bisine indirilenden kuşku duyuyorsa, bunlann kendisinden önce Kitap akÜyaniardan sormasını emretmektedir.
·(lOYunus SOresi: 94)
Şimdi Kur'an'ın anlattığı kıssalar, YahOdilerin ellerinde bulunan Kitaba uymuyorsa, bunların doğru
olduğunun onlardan sorulmasının anlamı kalmaz. Zira
onlar, bu söylenenlerin, kendi Kitaplanna aykın
olduğunu söylerler ki bu da Kur'an'ın aleyhine bir kanıt
olurdu. Oysa Kur'an'ın her yerinde Kitap ehli alimlerinin Kl!r'an•ı kendi Kitaplanoa uygun bularak onun
vaby olduğuna inandıklan anlatılmaktadır. Demek ki
.Kur'an,
kendi devrindeki Kitabı Mukaddes'i

"Kur'an'ın i.şaret ettiği bu eylem, yalnız yahOdilere
veya mO~rilclere mOnhasır ltalmam~tır. Zamanla her dfne
böyle katmalar olmuş, din adamlannın zanna dayanarak
verdikleri bUicOmler, Allah'ın hOkmO kabul edilmiştir.
MOslUrnan falôhler de bu konuda yabOdilerden geri ltalmamı~lardır. Zaten onlann bu, dinin ruhundan uzalc
aynntı hOkOmleridir ki kolay dini goçl~tirm~, din
hakkında ku§kular uyanmasına sebep olmu§tur. •

Sayın Koçyiğit

bu SOzOn, mOslarnan fakihlere
çolc çirkin bir iftira olduğunu sOytoyor. Neden
iftira olsun? Kendisi herhalde fılcıh kitaplan'nı ·
ltanştırmağa vakit bulmam~tır. Bu kitaplar, insanı dinden ~Opheye dO§Orecelc aynntılarıa dolu değil mi? Şu
bOile meselesi nedir? Şer'f hileler, faizi bela! kılmak için
başvurulan yollar, iğne deliği kadar ayaklarda bir yerin
kuru kalmasından bilmem ne kadar gonah:ın hasıl olacağı,
ne kadar yıl cehennemde yanılacağı vs. vs.
yönelmi~

Biraz önce söyleldiğimiz gibi bu gör(lş, bizim kendi
orijinal göCO§OmOi: de değildir. Biz onu, kendisinin de
elinden dO~Ormediği Tefsfru'I-Menar'dan alm~tık..
Şimdi ei-Menar'daki ibareyi aynen alıyorum ve kendi
ifademi kaydediyorum:

l,.mll.!.l.:lJ(<# .;'6" 1ı 4>......; ı.S.;! .:.ıi ~u .:r :r~..o~ı :ı~.;..~ı Jü
~.ı.JI ..llW. J ..;..&li 1.,5 I.S.) .~ ....._.,IJ l.l..ıı .;\i '!~ ~ \..,t

p

~ ~J ~i ,_,.Gı };. \.. Jl l.)ı> J •.ı...,..U.. 1r-t l j ? ""~iJ
•

s
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doğrulamaktadır.

Faltat sonralan o Kitaba birçok değişme girmiştir.
Hatta Luter zamanındaki inen ile bugilnko inen
arasında bile bazı farklar tesbit etmiş durumdayız.
Esasen inen, Hz. isa'nın yazdırdığı bir Kitap
değildir. Sonradan şakirtleri, ondan duydulcları itahf .
sözleri, kıssalan, va'z mahiyetindeki mektuplarla çevrelerine iletmişlerdir. İşte onlann yazdıklan bu mektuplann' derlenmesindeıi inenter meydana gelmi~tir.
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İşte üstad'ın bu görüşü monasebetiyle demişiz ki:
" Kendi kendilerine koyduktan bOlcOmleri Allah'ın
hOicmO diye gösterip Allah'ın asıone yalan atan moşrik
ler onmazlar. ÇOnkü bu tür hülcOmler, .o zaman için
birkaç kişiye çıkar sağiasa da Hakk'ın yolunu daraltır,
dini yoztaştırır, sonuçta toplumun sızlanmasına, bozulmasına yol açar.
Bu konuda Reşfd RızA, hocası Muhammed
Abduh'a dayanarak yahOdi din adamlannın dini
yozl3§tırdıklannı belirttikten .sonra aynı yolda olan şim
diki müstomanlann durumuna temas ederek bazı
kadılann, me'zunlann alimterin ve vaizlerin nasıl
Rablerinin buyruğu dışına çıkıp şer'f hflelere başvurduk
lanna, yaptıkJan te'villeri de kamunun yararını gözetme
amacıyle yaptık.lannı, böylece milleti zengin olsun diye
kat kat riba yemeğe cevaz veren yahOdiler gibi davrandık.larını, bunlardan kiminin de bu işi, şeyıanın
iğvasıyle, bile bile yaptığını anlatıyort(Tefsfru'l-Kur'ani'l1
hakfm: 1/361)
Arkadaşımız, bize aid olmayan, Reşid RızA'nın
görüşü olan bir sözü neden bize mat ederek kendisinden
beklemediğimiz katı hükmü veriyor? Bir profeSOre,
arkad3§ının sozterini, amacı dışina çıkarıp başka torlü
göstennelc yakışır mı?
· Sayın Koçyiğit, Kitap ebiini cehenneme doldurmak
için epey isteklidir. Ona göre cehenneme gidecekler, cennete gidecek.lerden çolc çok fazladır. Çünkü Kur'an'da
cehennemin ağzına kadar doldurulacağını, ama cennetin
dolmasından söz edilmediğini söylüyor ve 50Kaf SOresinin, Kıyametıe cehennemin "Doldun mu?" İlahi hitabı
karşısında " Daha yok mu?" dediğini anıyor. (s.90)
Evet, doğrudur, Kur'an'da cehennemin doldurulacağı, cehennem hallemın sılcışacağı vurgulanır, cennetin dolmasından söz edilmez. Ama bu, cehenneme
gireceklerin, cennete. gireceklerden ·fazla olacağı
manasma gelmez. Muhakkak ki arkadaşımız, buradaki
inceliğin farkında olmamıştır. Cehennem, zindandır, zindan. Zindan geniş olmaz, dar olur. Oraya suçlular doldurulur, sıkıştırılır, birbiri üstone yığılırlar ki sıkışsınlar,
azab üstüne azab çeksinler.
"Allah, murdan temizden ayıklasm ve batün mur-

tkirlan birbiri ilstüne koyup yığsın da hepsini cehenneme
atsın. İşte ziyô.nri uğrayanlar onlnrdır." (8Enfal SO resi: 37)
" Bu ateş 'on/an UZIJk bir yerden görllnce onlar
bunun (kendilerine kDrşı) iJfkesini ve hamurrusunu işitir
ler. (Elleri boyunlarouı zincir/erk) Bağlı olarak onun dar
bir yerine atıldıklan zaman orada iJlümLJ çağınrlar. Bugan
bir iJlilm çağınnayın, birçok iJlü çağınn!" (25Furlcan: 1214)
"Hayır, andolsun Id o Hutame'ye arı/acaktır.
Hutame 'fiifı ne .. olduğunu sen nereden bileceksin?
AllaJı 'm tutuşturulmuş ateşidir. Gönülkre işleyen bir
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ateş.

O,

Uzatılmış

onkınn Uzerine
direkler arasmda

kapatılıp
(bağlı)

ldlitknecektir.
olarak (kalacak-

lardır).»

(104Hümeze SOresi: 4-9)
Cehennem, sera yeri değil, cefa yeri olduğundan insanlar, her bakımdan sıkıştırılmaktadır. Yerleri dar
gönblleri dar. Herşeyiyle çekilmez olduğu için orad~
bulunanlar, ölmeyi yaşamağa yeğterler.
Ama cennet sefa yeridir. Onun dolmasından söz
edilse, yerin sıkışıktığı anlamı çıkar. Cennet, öyle uçsuz
bucaksıLdır ki orada dolma, sıkışma diye bir şey söz
konusu olamaz.Zira " ._;.~~ J .:..ı;_ıı 4--<>./' <.:..,. J Geniş
li~ gökler/e yer arası kodtır olan bir cennete koşun.." ( Al-

i Imran SO resi: 133) ayetinde bçlirtildiği üzere sadece bir

tek.cennetin genişliği, göklerle yer arası kadardır. Uzayın
sonsuztuğunu düşünün. Sadece bir tek cennet o kadar
geniştir. Cennetin bir değil, sekiz kat olduğu
düşünOIOrse (bkz. İbn M~ce. Taharcı : 57,60) orada
dolmanın, sıkışmanın söz konusu olamayacağı, korunan
her Allah kuluna yer bulunacağı anl3§ılır. Fakat
Kur'an'da Cehennemin genişliğinden söz edilmez,
dar.lığı vurgu tanır.
·
Sanıyorum ki cennet tekelcileri, cennette kendilerine yer kalmaz korkusuyla oranın kapılarını hemen
kapatmak istiyorlar.

Dünyada bugün beş mityar insan var. Bu beş milyar
içinde sadece bir milyara yakını mOslümandır.
Bunun takriben iki katı kadar hırıstiyan var. Geri kalan
da çeşitli diniere mensup: · altıyüz milyon Hindu,
birbuçuk milyar nüfuslu Çin Şintoist, .Budist vs. İnsan
lar arasında bir ·dine b~ğlı olmayanlar da var ama ben yine
de bunların içinde, kafasında Allah düşüncesi olmayan
bir insan tasawur edemiyorum. Çü.nkO her insanın
hamuruna Allah'ı . taoım_a ve O'na yönelme eğilimi
katılmıştır:
·
insanın

· " Rabbin, Adem oğıtllıırıruUırı, on/ann be/krinden
zilrriye.tlerini abnış ve: 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?
'diye on/an kendilerine şahit tutmuşllL 'Evet, şahidiz'
dediler. " (7A'raf SO resi: 172)
·
D~mek ki Allah'ı tanıma, insanın mayasında mev-

cuttur. Insanda bu inanç vardır ama o, çevrenin etkisiyle
şaşırtılır: ya tamamen putperesl!iğe, ya da başka varlıkJan
da Allah'a Örtale koşmağa yön.eltilir. Kimi putlara tapar,
kimi Allah'ı asıl yaratıcı bilmekle beraber, Allah'ın kızları
sandığı meleklere, yardımcısı sandığı insanlara vs. tapar.
işte peygamberler, ansantan bu inanç sapmasından
kurtarıp

sadece Allah'a kulluğa ulaştırmak için görevlenKur'an•a göre büiOn peygamberler, aynı
amacı gerçekleştinnek Ozere göndçrilmiş, birbirini
doğrulayan Tanrı elçileridir. 26Şuara SOresinde anılan
peygamberlerin hepsinin misyonunun, insanlara:
Allah'tan korkmayı, O'nun elçisine itaat etmeyi
dirilmişlerdir.
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oğutledilderi anlatılmaktadır. Kur'an, peygamberlere
vahyedilen sOzlerin birbirini doğruladığını, Allah'ın
elçileri arasında bir ayırım yapılamayacağını, bu peygamberlerin yolunda gidenlerin kurtuluşa ereceğini vurgulayıp, cenneti yalnız kendilerine ozga lalan yahQdileri
ve hınstiyanlan, bu dO§Oncelerinden OtürO lanarken
masıaman din adamlan da -Kur'an•ın, bUtUn tevhfd ebline lcurtuiU§ va'deden ayetlerini gormezlilcteo gelerelc,
yahut şartiandıidan gelenelesel dO~Unceye gore te'vil,
hatta anlamını tabrif ederek- cenneti tekellerine almak
istem~lerdir.

Kur'an•ın, çağlan kucaldayan gen i§ gOrü§OnU, hiçbir
te'vtl yapmadan, bir şey katmadan, olduğu gibi
yaosıtmağa çalı§mamızdan rahatsız olanlar, aleyhimde
müthi§ bir karalama kampanyası ba§latmı§lardır. Bu
kampanya, sistemli bir şekilde yürOtOimektedir. Tabii
bunliıf ne kadar tutarsız, çarak, hatta batı! şeyler olsa da
balk·.:bunlann etkisinde kalmakta ve şahsım hakkında
olumsuz dO§üncelerle dolmaktadır. Ama biz, gerçeklerin' ortaya çıkması için şahsımiZI feda etmeyi gOze
aldı{ "Biz, Kur'an'ın, Hz. Muhammed (s.a.v.) e tebliğ
edildiği zamanki anlamıyle donytıya tanılılmasını istiyoruz. Çabamız, gayretimiz bunun içindir. Bundan
ba§ka hiçbir gayemiz, dU§üncemiz yoktur.
Asıl bizi Ozen, yıllarca aynı Hocanın kürsilsUnde
beraber çalı§tığımız ve sevdiğimiz bir arkada§ımızın da
bize eephe almasıdır. Nedir sebebi bu vaveytanın? Kimin
malını paylaşamıyorlar? Kendileri cennete gireceklerini
garantilediler mi? Kimin millleünü kimden esirgiyorlar?
Cennet AJiah'ındır, O, mOikilnü dilediğine veriC: "De ki:

Allah'tm, ey mülldln sOhibi ! Sen, dilediğine millkıl verirsin,_ dilediğinden millkı1 alırsın; dilediğini yı1celtirsin,
dilediğini alçaltırsın. İyilik Senin elindedir. Sen, herşeye
kadirsin!" (Al-i İmran SOresi: 26)

Ahiret saadeti, insanların . değerlendirmelerine
göre değildir (bkz. Nisa SOresi: 123. ayet). ~oruyorum
bu beylere: Be§ milyar insandan sadece bir milyara
yalanı mUsiUmandır. Bunların içinde de pratik mOsiiiman
%20 veya en bOyilk ihtimalle %30dur. Demek ki pratik
milsiUman, OÇY(lz milyonu geçmez. Gerisinin İstamı, çevreden aldıklan kUltUrden ibarettir. Bu Oçyüz milyon da
homojen değildir. ~itli bizipiere böiUnmU§tür: Kimi
sOnni, kimi §IT, kimi batıni. SUnnf çoğunluk da homojen
değildir. Biz illicemizdeki durumu dii§Onelim: I}imi
falancı, kimi filancı ve filancı. Bu gruplar da en doğru
milslümanın kendileri olduğunu iddia eder, hatta
bazıları kendileri dışındak.ilere -ne kadar ibadet ederlerse etsinler- cennet vizesi vermezler. Acaba onların
dediği doğru ise, mesela en doğru masıaman falanctlar
ise, onlar kaç k~idir? Yarım milyon mu? İki milyon kabul
edelim. Yani onlara göre cen)1ete girecekler, sadece o iki
milyondur.

CENNET TEKELdSI Mİ?

Diyelim biltOn fraksiyonlar, pratisyen old,uklanndan cennetlilderdir. Ama bunlann sayısını
toptasanız on milyonu bulmaz. Bu, Ullcemizde böyle
olduğu gibi İslam aleminde de böyledir. Birbirlerine sapıle
gozuyle bakan, cennet vizesi vermeyen fırkalar, fırkalar.
Ve yeni yeni tOreyen tekffr (ka tir sayma) cemaaıteri.
Acaba Allah, cenneti be§ milyar insandan sadece
§U birkaç milyon için mi yarattı? Peki o zaman: "Rahmetim herşeyi kaplamıştır. "(1A'rar SO resi: 156), "Rahmetim gazdb1111l geçmiF." (Buharf, Tevhfd: 55, MUslim,
Tevbe: 14-16), "Allah, rahmetiyaz parça yarattı, doksandokuzwıu yanında tuttu, yeryf.lz!lne sadece bir parçasuu
indirdi. İşte bu bir parça rahmet ile yaratıklar birbirine
acımakıadular. At, (süt emen yavrusuna) değmemesi
için ayağını o rahmet sayesinde kaldınr. • (Bu harf, Edeb:

19) mealindeki ayet ve hadislerin

manası

nerede kalır?

Yarattığı be§ milyar insandan sadece yaz milyonu
cennete ayınp geri kalan dört milyar dokuzyaz milyonu
cehennemde cayır cayır yakan Allah'ıo, nasıl rahmeti
herşeyi kapsar, gazabından fazla olur? Bu O'nun
gazabının, Mşa rahmetinden fazla olduğu sonucunu
doğurur.

beyler. Allah'ın rahmeti
doksandokuz kat fazladır. Esaseo bu da bir takribi ifadedir. İnsaniann kavrayabilmesi için böyle bir sayı zikredilmiştir. Yoksa O'nun
rahmetinin hadd-U paytı'nı yoktur.
Sizin

sandığınız

gibi

değil,

(acıması), yaratıldana acımasından

Bir baba, eviadının acı çekmesinden hO§lanmaz
iken Allah, kullarının acı çekmesini ister mi? Hayır, zaten
aniann ruhlannın ~cı çekmesini önlemek · için elçiler
gönderip kurtulu~ yollarını göstermiştir. Ruhun
selameti, Allah'ın elçilerinin izinde gitmektir. Onlann
yolundan ayrılan ruh, kendi kendisini azaba tutsak etmiş
olur. Haşa Alla~, kullanna zulmetmez. Kul, kendi yanlış
davranışlarının oluşturduğu azabın içine dOşer: "Evet,
kim Mtütak yapar da günôlıı, kendisini kuşatırsa işte
onlar aıeş halladır, orada sflrekli kalacak/ardır.» (Bakara
SOresi: 81)
Allah, biçbir yaratığı nı yakmaktan zevk almaz. Rabmetinin, gazabını geçmi§ olması, cennete göndereceklerinin, cehenneme atacaklarından fazla olmasını gerektirir. Zaten cehennem in yedi kapılı olması ( yı_;;ı ;...,.... 4i
Hicr:44), cennetin ise sekiz kapılı (yani sekiz böiUm)
olması

(Gllzelce abdest alıp ilç defa: AlUılı'tan başka
O'nun bir olup ortağı olmadığına
tanıklık ederim. Mulıammedin de Allah 'ın kulu ve elfisi
oldıığwta tanıklık ederim" diyen kimseye, cennetin
SEKİZ KAPISI AÇILIR. - dilediği. kapıdan -girer..) . (İbn .
tann

obnadığına,

Mace, Taharet, 57, 60, Cenaiz, 57. Hadisi MUslim, EbO
oavad ve Tirmizi de rivayet etmişlerdir) cennete
lslfimi Araştırmalar Ci/!:4, Sayı: 1, Ocak 1990
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!arına varırlar: 'Sabretmenize karşıhk, seMm size, (bakın)
dtlnya yurdu(un)un sonu ne gtı.zel!' (derler)."

gidecelclerin;-ı:ehenneme·-gittecek.lerden fazla olduğunu
göstermiyor mu?
Brezilya'da, Meksika'da doğup hırıstiyan bir ortamda yetişen ve o kültürle şartlanan insanın, dinini bırak
ması kolay mıdır? Bir de kendinizi onların yerine koyup
düşünün: Acaba müslüman ortamda yetiştiği için
müslüman olan bir insan, öyle bir ortamda yetişseydi
dinini bırakıp müslümün olacak mıydı? Şimdi Alemierin
Rabbi, o çevrede doğup yetişen o insaniann hepsini, hiç
ayırım yapmadan cehenneme mi atacaktır? Hele kendilerine isıarn da güzel tebliğ edilmemiş, Kur'an anlayacaklan biçimde kendilerine anlatılmam~ ise? Ama
Cenabı Hak, inanıp iyi işler yapanlarla müfsidleri,
korunanlarla tacirleri bir tutmayacağını söylüyor: "Yoksa

"Ama Alllıh'm ahdini iyice pekiştirdikten sonra
bozanlar ve Allalı 'ın, bitiştirilmesini istediği şeyi kesenler,
ve yeriazande bozgunculuk yapanlar. İşte l/inet onlara,
yurpun klJtfl sonucu da onlmadır." (13Ra'd SO resi: 19-25)

· Şimdi Allah'ın gerçek kullannın
25Furkan SOresinden okuyalım:

Hayır, hayır,

yüce Allah'ın fahmeti, yaratıkların
ölçülemeyecek kadar faZladır. Allah, yaratılış
yasasına uygun olarak kendisini tanıyan, bir bilen ve kendisine tapan insanları .ödüllendirecektir. O'nu
tanımayanlar ise eylemlerinin cezasını çekecelclerdir.
:..
Kur'an'ın getirdiği evrenSel düşünceler, maalesef
daraltılmış, tekelleştirilmiştir. Zaten lıep öyle olur.
Güzel idealler, evrensel düşünceler, pratisyenlerin elinde
acımasıyle

daraltılır, millileştirilir, yozlaştırılır.
Şimdi Kur'an•ın;

din

baktığını,

bir de

" Rahman 'ın kullan, yeryilztınde miltevaıi olarak
yürürler, ctıhiller kendilerine laf ataisa 'SeMm' derler.
Gecelerin~ Rablerine secde ederek, O'nun divdnına
durarak geçirirler: 'Rabbimiz, cehennemin aı:Bbını bizden
uzaklaştır, doğnısu onun azabı, stırekli ve ~argın bir
aziibdır !' derler. Ve harcadıklan zaman ne isrlif ederler,
ne de cimrilik ederler; harcamaları, bu ikisinin arasında
dengeli olur."
"Ve onlar, Alllıh ile beraber başka tannya yalvarmazlar. Allalı_'ın yasakladığı canı, haksız yere iJldilmıez
ler ve zina etmezler. Kim bunu yaparsa cezfisını bulur:
Kıytımet günü, onun için azfib iki kat yapılır ve o aı:Bbın
içinde hor ve hakir olmak kalır. Ancak tevbe edip inanan
ve yararu iş yapanlar; işte Allah, onların klJtflliıklerini
iyi/ikiere değiştirir. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder, ve yararlı iş yaparsa o, nwkbfll bir
kimse olarak Alllıh'a dlJiıer. Onlar yakın ve boş slJztın
yanmda
bulıinmazlar,
boş
laf
(konuşanlar)a
rastlıu:lıklarında vekar ile geçip giderler. Ve kendilerine,
Rablerinin ftyetleri hatırlallldığı zaman on/ma karşı sağır
ve -klJr davranmazlar. Ve: 'Rabbimiz, bize glJzler sevinci
(glJnilller) açan eşler, ve çocuk/m lııtfeyle ve bizi
korunanlara lJnder yap' derler. •
. " İşte onlar, sabrebnelerine karşılık saraylarda
lJdüllendirilecekler ve orada bir sağlJc dileği ve seMm ile
karşılanacaklardır. Orat:/4 tbedf kalacaklardır. Ne güzel
kararg/ilı ve ne gtızel rnııktlmdır orası!"
.
"De ki: 'Dudnız (ibtidetiniz) olmadıktan sonra Rabbim sizi ne ' yapsın? Yalanladınız. Bu yüzden
cezlilan.dınbnanız gerekecektir. • (63-77)

biz, inanıp iyi işler yapan/an, yeryiizilnde bozgunculıJc
yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa' korunanları, yoldan
çıkanlar gibi mi yapacağız? (38Sad Su resi: 28) .

line ne gözle

vasıflarını,

ayırımı yapmadan, tevhid ebyorumsuz olarak vereceğim:

·~ncak sağduyu sahipleri lJğiıt alu. Onlar, Allah 'ın ah4ini (verdilcleri sözü) yerine getirirler ve andiaşmayı boz~
mnzkır. Ve onlar, Allah 'ın bitiştirilmesini istediği şeyi
bitiştirir/er ·(akraba ile ilişkiyi sürdürürler), Rablerine
saygılı olur ve en klJtfl hesaptan korkarlar. Ve onlar,
Rablerinin yüzüniJ (nziLsını) arzu ederek sabrederler;
namazı /aZarlar, kendilerine verdiğimiz n.zıkJan gizli ve
açık olarak (hayır yoluna ) hmcarlar ve klJtalilğü iyilikle
savarlar. İşte bu (dünya) yurdu(un)un (güzel ) sonucu
onlarındır:
(Onlar) Adn . cennetlerine · girerler.
Babalanndmı, eşlerinden ve çocuklanndan iyi olan/m da
kendileriyle beraberdir. Melekler de her kapıdan yan-

· Gönlümüzün,

Kur'an'ın

aydınlanması dileğimizle .

•
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