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T.C.
SL|N GURLU KAYMAKAMLIĞI

İ|çe Y azı İşleri Müdtlrlüğü

Sayı :68493472-|56-E.882
Konu : İskender EVRENSELOĞLU'na Ait Eserler

DAĞI..fl\,1ı.l
29l03120|9

SUNGURLU iLÇE NıÜprÜrÜĞÜvE

Gizlilik derecesi 'Gizli ve Çok Gizli'olan evrakın içeriğine ilişkin hususlar, dağıtım
birimlerine ayrrca evrakı hazır|ayan birim tarafından k6ğıt ortamında iletilecektir.

lr,litat GÖzpN
Kaymakam

Ek: Yazı ve ekleri

i.llt§ijRi..lj i. .., 'Dağıtım:

Sungurlu Belediye Başkanlığına
Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Sungurlu İlçe Müftülüğüne
Sungurlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne
Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne

. i,.! ,._;.jü,:

.li ı: ;. 
1

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için hltps://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek ( c+ FpBs -GKx 3os -KvRoQl-RvdB LS - ? 7 Us zmoe ) kodunu yazınz.
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Htıkiinlet Konğ Smgulu / Çom
TelefonNo: (364)3ll 800l FaksNo: (364)3ll 55 27

e-Posta: gug:rlul@içidğigoyJE İntemet Adıtsi: uııly.lgi§lgiggy]E

Bilgi için:Enh DUMAN
Şef

Telefon No:

l(,1 ı",rT

,]i§liı. i. ol rtHAi,.qLİ

DaSYil,i.ti}

E}(i.iiii
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T.C.
SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :

Konu:
68493472-249-88L
İskender EVRENSELOĞLU'na Ait Eserler

28lo312079

Sungurlu Müftülüğüne

Çorum Valiliği İl Yazı İşleri Müdtirlüğtinün "İskender EVRENSELOĞLU'na Ait
Eserler" konulu, 25.03.20L9 tarih ve 4549 sayıh yazısl ile eki olan İller İdaresi Genel
Müdtlrlüğünin2}.l3.2019 tarih ve 5668 sayılı yazılail ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

EK: Yazı ve ekleri

DAĞITIM:
Gereği:
Sungurlu Belediye Başkanlığına
Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Sungurlu İlçe Halk Kütüphanesine
Sungurlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne
Sungurlu Müftülüğüne

Hükümet Konağı Sungurlu / Çorum
Telefon No: (364)311 80 01 Faks No: (364)311 55 27
e-Posta: sungurlu@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Emin DUMAN
ŞEF

Telefon No:

,



l j"'} { *-' . t{ .dğ f ,1j ':
!l.c l'd',..l | ..:

§ayı : i90|45|7-249- 454q _

Konu : tskendeı HVRENHSOCLLI'na ait
e§,erıeİ

f,§ıü1O0l9

SUNCURLU KAYMAK^MLIĞINA

İskender EVRENEsoĞı-tj'na ait esericre ilişkin İller İdaresi Genel Müdürliiğiiniiıı
20i0320l9 tarihli ve 5668 sayılı yaası ekleri ilişikte gönderilmiştiı,

Bilgi ve gereğini rica ederim,

.t}u be|ge elcktronik ilnzıkdıı. iınzalı suretinin ıslııı görmek için hııps:irvwıv.ı:-icisleıİ-g<ıv-ılEvrahüngnılana

adresine gİıerck i f Bf Ccaj-irli.G5E-ü!,ikıir3-hd9.cb-6wVıhgı5 } koeluııu yaz:ılz,

vııilikHiaüğ( §iğ§ü
Iğl.fğı No (]6.1)? t-t 52 0; s)t s 1{o (364}22,ı ]E 49

c_Pcn: ç9sEıi4üiçis!g'rgçy,ıj| lnmğ( Adr.si: $:§,i§jİk]i,ğE 8

Bil8i içiıi :!ıelımed ÇAKlŞ
tıği ll@İIıma Vğ Koat§t lşbrm6i {Ş)

Tclcfon Nol

w

.** f*_ ı

T.C.
ÇORUM vALiLİCil

İl Yazı İşleıi Müdürliığtı

ğı

ffi
Stüiiiffi3ı.ttt

Ek: Yzızı ve Ekleri
DAĞITIM:

vıli yaıdımcısı

\**_rŞ



ÇORLJM vAt.İt.iĞİNE

ilei ; Cıuıhurbaşkanlığr Diyıınet İşleri Başkanlığnn27iö210l9 tarihli ve 46921 sayılıyazısı,

T.C.
içlŞLERİ Bıil(ANLıĞI

İilcı ldaıesi Geııel Mtldııriüğü

Sayı :

Koıu :

2ısısaaq:+ç-Satl
İskendeı EV}tiNE§OĞi,[i.nı aiı
eseıleı

. {.]umhuıbaşkanlığıDiyaıetİşleriBaşkanlığıudaualıııan
eit eserler konulu ilgi yazı ve ekiEıi ilişiktc göıdeİilmiştiı.

ililgi ve geıtğiıi rica edeıim"

29ıoıızoıs

lskender EVRE]ıESOĞLU'ııa

lvfiıdür

A, Bilgi
Ijak§: +90 (3 12) 4 ı 8 96 ğ9
li lcktronik Ağ: rı-y4ljçjsiejlgo v.iı

a.

Dağıtrm:
Jandırma Genel Komutanlığına
Emniyet Cenel },f üdüıJüğiine
81 İ Valiliğine

?

, Kavaklıdu"rc İı{ahall*i, Atüüttrk Bulvrı,
Telefnı; "ı90 (3 12) 422 42'i4 . 427?
i-posla: glk_,Lllçıidar_Lsj@ilrll9tijoylx

Na:l9l C Btok

İlgi yazı ve ekieri (12 sayfa)



!ııtınıuıııı ruhuj biı, ıiıııeı ılııık ıiıerc (oııkırın .ırııitıı,ındır, kenli kuıiınleri iÇinı.lti

keııı!iieriııılrı biı, rısııi betıı etlcr" şcklinıle ıercüme edilıniştiı,

2§.i,,liitilil'ın "Itcsui" Leiimesiıin gcçtiği ıyetleri, Krınu t:ihrisıinde "lvlehdi Resul" bışlığı

oiıında elc alc|ığı göıülrnektedir. Biiylc bir lıuşlıklındırmınııı ııııksatlı biı çnrpıtııı

oidığu gİ}rülınekıetlir. Çiinkü ilgili ıyctleı.cle kastcdilen Aİl.ü,ın (c_c) g(inderdiği

pğyglnlbericr oiup tefsir Ye nlılıcber mcallel,de konu bu şckilde orı;ıyı krınmakıaılır,

Dolıyısıylı \,tehdilik anl.ıyışı ile söz koniısu ıtyeılerin hir alakası bulunıııamıkıadır.

t4üellif'iı moüİiııin §önuüıda yer vurriiği l {aıinı ıIuısınıla kullaııdığı "şiııdİki Rcsul. \4chcii

(iı.s)" iiıdetüti tJc bu ııçıdan «likkı1 çğkırıuktedir.

Sonılç ıılarık; 1.1z. l)eygımlıer,ie (s.e.s.) bitlikı* ıixılcıin.sona crmcdiğini ve kcndisinin dc resrıl

ve üevrir, içrgını tılduğunıı iddia eden iskeııdcr A{i Mihr (llvrcııtısoğltı) adlı şahsa ıit bu nıcali:ı,

v1!1llş ıeıçıınİıetle dolu olduğıı. Kıır,ıı vc Silnnetin nıuhıeva Ve mes{ıjı iIc bağdaşnıayın. (ıırih

bcyunca iiobııl gtİ.on genet İslami yıklaşırnı ıykırı, kısaca islıııı tlışı diye nitcleyebileceğinıi;ı

intli vi lıiitıni y<ırıımltrl ihtivo cıtiği ıtspil ctlilnliştir. Ayrıcı cscrrıc, ilave tnIomıııı gclctrilccek

tırır.la §cilcre meullcr vuri[diği. nıealin pck çok bilgi hatosıyla ve çaıpııma1,la dtılıı oltluğıı,

lıızı Kur.an.İ vc ı{ini kavraııiıınn onlaşılmu Ye indirgcmeci bir :aızclı terciime etlildiği

5elirlr,nmişıir. kııısal kiıabımız kur,ın,ı ilmı ıısullerden ıan]arncn uank. kendi lıcvıı ı,e hevesirıe

gilrc geliştiıtİiği supku <!irıi ıtilılyışınl Kı:r,ııı,lt S(lyjclnıçyc yuliıııeıı, huııun için dt Ktıı,ın,ı

tclııİit, ıağyir vc taiırit'cııcklcı çckinnıeycn bıı şalısıı ;neaIiııc dc rJini kınulınla söylcdiklerin,ı

de itihar edilmez. Niıckinı Dhı işleri Y[ksek §ıirulu tluşkunlığt i993 yılıırlı, hıı şılısın

c§erlü:rinc,c saYunduğu görüşlcriı. islaııı tlininin değişnıez csas[arıı,.a, Kur,an ve Sünneıin ten,ıei

lıükiimtcıinc ıykin öidılğtıntr yönüııde karaı ıhnışlır,

|ıg; :l 1,0].20l9ıırihlivc2457 sıyılıyazı.

Din İşlcri Yüksck Kurulu. İskendcr §yrcnosoğlu'nun csetletini gı,re,k resııi ınalamlardon gcien

ııltpleıe geıekse ıle velundıışlırıınızdan gelcıı şitiycılerc istinadgn tnuhtğlif türihlerdğ

iıiccleııişıir. Bu iııceleırıeler neıiçesintle ilk olaııık Diıı İşleıi Yüksck Kurulu 26.0ll^l99j turilıli vc

?8 Noltı kııarı aIrrıı§tır. Bu karüırdı Kııı:ül, İskcndeı Evrenosoğlu'nuıı IUsalet Nıırları ıdlı cscrinde
geçın yc Allıh'a isnırl eıJilen bazı il'adelerl örnek gir§lğrğrek'oıııtırın lslum lJirinİı değişnıez

tsa§lar:na, Kııı'an ve Siinnetiı ıenrel hükümlşrine kesin olarak aykırı olduğunu hüknıe bağlaınıŞlır^

A<lı gıçen şahsın "resui" olduğu y§nitıde tıir takı;ı iıidialan]a hulıınduğu bllinm*ktğdir.
jslanıi liıcratürtiu "resııl" kclimesi 'gcnel <ılaruk peygomtıer dehe ('zel ıılarak da'Keıxlisiıe kilıp
indirilıniş peygmber" anlamına gelnıekttdir. Nirekiıı İslam'ın teıı*i iki ka_vnığı Kur'anı Kcriııı
ve llz. i'eygımber'iı siinnetinde peygaııhcrlik iki ıerim ile ii'ade edilmiştiı. liunlardın birisi
,t(tsu1,'Aliaİ'nı *lçisi' diğeri ılc ,NehilAliıhtıı haber geıiren'retinlerirlir, İslam inaıcııa gör*

I'eygaınbcı,lik 1-1z. Mııhamıned (s.ı.v.) i|e sona ermişıiı, Niıekim bütün İslaıı İıiiııieıi, Hz.

Pcyğaııtcr'in vefaııntl;ıır sonra ()rlnyiı çıkmış rcsulliik veyq nebilik iCdiiılarını hiÇt]it lcr§ddOdC

,natiıl lrırakmayıcuk açıklıkra sahıc iıeygımbertik olarık ııitclcnııirmişlcrdir. Yine islam inancıııa

görc llz.. Peygaıntıer'in vefaıııı.lan soıııa vahiy 5ona ermiştir. Doioyısıyla son pcyganıheriıı

İclıııni.inn sonİa hcr kim Yüce Allah'ıaı vahiy aIclığıııı vc_l.,n Allch'ın kcndisine kiıap yazdırdığın:

itlılia tdcr vc }cndisinin kurgulıdığlı u;,durmt [ıiilüuılcıc Kıır'in,ı Kcrim'e b€dzetğreh,siıre aıiıııı

voriısc bı _vapiığı, ilindc sıilııcıilikıcn bışka bir şc;- ılcğikiir. lşlami lıiikümlcıc göre bıı i<idiasııırı

lıiçbir gcçcrliligi yühtrlİ_ Aynl şckilıle lıcr kiın Kııı'anı Kerim'de gcçen "Resul" terinıini kendinc

niİpeı eılertk ltcsullük iddiosını{a tııılunıırsa bu iddiası ile Kur'aı:-ı Kcrinı'i ıahrif etıniş r'c iıOylc bir

.siiyleııı ile dinde sıüıecilik 1,apnıış olur.
/rjı geçcn şahsın "Kır'ını Kcrim ve'[ilrkçe ir4cıii" isinıti eseri,vie il11ili tı]arık Din İlleri YükSck

KıırJuııın'ekıe sunııiın iııceleıııe füpo:unda saiz koııtıstı ıııeı|de maksıtlı bir şckildc aoğyii, teb.lil

ve ı;ı'ırilie bulı:n<ltığu ıespit cdilmiş, ilgili nıealin hılk ırısında inıişarının sahih islam inaııgııı
zartr veüeceği Vo halkın z.ihinlerindc kaıışıkiığa sebebiyeı vereöeği m[ltİıiaa o'unnıuştur.

ö2.0].20t8 iarihli 703 ı*o,1u Kl1K ile Din işleri yilksek Kuruluna vcrilen göıcv ye ytrki
kıpsamınttı islam'ııı tcnıel esaslırır,o ıykırılık tcşkil etriği gcrckçosiylc İskcnder L)vrcnosoğ!u'nıın

ııoııliıin toplııılıı:asl ve iRtcrııet oılamlnda cı:işinıc kapıııtnıaıı için yapılın lıışvuruıııtız
neıicusindğ Ankara 3. Sıılh Cezı llatinı)iğinin 20l9/24l sayıiı kararıylı kabul ııtitmiŞ ve ilgi|i

şıiut aiı nıcalin yayıı,ilandığı iıtemcı silclerino trişiıı cngellcnmişrir.

3onuş olurık iskcı,<lcr ljvrcnosoğltı vc üıtinrğsipieri ıaı,atindan gcrek cserleri gerck inlc_rncl §itelcii

gerekie de üIkemizin ınulıreliİycrlcrindc "Mııtasavvıl'lar Demcği", ""I-ısıvvuf l,)cmc§i". "]\,1aneı,i

T.c.
CtlMHURBAŞK^NLIĞı
I)iyaneı İ,sleri ttaşkınlığı

El§qİiE]

ffi
ı-;^rüı/a

27,az-2ül|,

tÇiŞLEıl,i
(lller idırosi

ı]^K^Nl.İĞtN^
ceırğı iril(dür[üğü}

iJii"tırrğı.. A|ü Dffiıü»İM ı1.1t. N§ : ı l?,'A Lıl/İ ça.LuyajAnl*,
l!kli!.|}İl!]eJı5?9 lj*r:0]ll29rüj3|
t,Fuı Jin*lr,ryIiiidivrİ.l sı1 t ıİl.rno Aüsn] *ltB dlurtİl slY.l,

lç'{ ıhlBin ijç,lR
${

'ıil:{oiı.] |]}2oJ sl i

ıq031
<ı.{,ü]3,LOtİ

llü ıİl:. _trq Irrilı Xınoo !c.ril diJ.nlt İt(tü.cilt ililr it ııı!ılıUlr|rılr. Doğnnıol. xdo - til_\1-21,ı lJtı01-1]3i

Sayı : 6994203tl-tü-i-f,.ıl692l
Konu : lskçnı.lcr EVRDhNDSOĞl,tjtıa ait

eserler.



kı;i!tı,ıtnçı orrı.şiıııı.gır" olar;ık ıeı-cikrıt edi!ıııişlir.

I9.|.,eY1 9üresi 6 ıe i, uyetleıiıı ılcüiiüde ilıni biı gurekçc clıııııksızın "riüiilı'şı zrııııi;
gürııeii", ".1llııh'ııı:ııııııı kaia3ııı trlihııtıi" gibi iI'ıı<ie|erıı ycr v§riimişı;r.

20.1-il;ı:il §ürı::i 4. ayeıie gğçen ye ki},aıılğı glinüııii ilıde için kıiilunıl*n '.o gün/ıi"r.' tıtıi(i

YanllŞ lılr Şeki:de !c nlüelli{ln Arıpça diJ bilgisi scvi_vcsini g(lsıcr;rcesin.J "i:iıı ,ı:iiııiı"
ı:ılıriık ieıciiınç cılilmişıir, [Ju anloıntlı ııügllilin r\rap riiii açıuındon rıygıın olıııavın
(cıciint§|efiüe şınlar da iirnğk §österilğbilir: İyiiik anlanıındaki '.j;c vc j_._ı*'.

kcliııeiçri "irlın" şcklintle (hkz. A'ı,at'7ll9{): 

^li 
İınrin ii l l1), cihad için hazıı.|ıklı vt

uyaıık olııı ınlaıııınduki "lA|_ı'" lteliıııeıi "ıılıılıı kuruıı'' (bkz. Ali irnı:ın _il200) şııklincc
ıcıı:iiıne *ıliini;tir.

1l. Aıı Sa:ttsi -}. ı}ıııg ' 7lrıfı ,ir]dı.l oİankı- |i[k ? hıışuınıığı ıışan!ııri. ıtf.i leıkllusi yıyıııkır
{ik{ıci 7 husıııııağı ışıınlıri, .liloh'u ruhıı ukıyp i{akk'ı ıaı,ıiı* edeııler (iıçıiüdii i
huııını§ı ı.ıııJı».i ı,e .rnfırr /ııı,.ü.e ıüeıılğ ltliiı4lilrltli 7 basııuağı o:1ıuı!«ri hıtiç..
Şckii:rrle ltrrınıneıı kişisel vehimlere doyalı tıııinİ bir ıııua! verilmiştiı. GiirülCiiğii üzcre

i,ııııııiJı da nı(giliiiı kcnılisiıiı ııyıJııriıığu lıir hısuınık hiyeıırşi*i geliştirdiği ı.c hı:tı
ıyi}İ; ıiet eııiğ' görülııcktedir"

X2. A'rtl'Sfııesi l57. aycıindc "ümmeliıı zör sorunıluluklııını haii{]etiı" anlam]nd?ı ıcttiiüıle
etlilııesi ııygun tılan tıöliiın ''iizerltrinı!çki ılıı:iriıı.i, {ruhu rüeııJa htıİlayaı bıığ vc./blih

kt4»:tııııı ii:gtiııtle&i ? bakİu!ı alıııı ziııc,ir" kııjdırır" ş*ilin<!e liiğıvi, i|nıi ve ıJini eçı<l«n

kıhul ttji{nıesi ınlinlhün olıııyacık ınrzda 1eri:iiınc tıtlilınist ir.

2.}, Ali İnııin Sircsinin 82. ıyeli itlruır :naıcın açıııııclaıı kabul cıiilııesi ııümküıı clıııyııcık
Şeki!je Yılıİöııılıııl:ıııırn,kim.yiizç,cvirir,ıı:{nıhiknitıı,ıanıııgoiecı:kııitnbuRe.ıftj'ii

İııktır edtrsıj İşrc i,ırlıır, oıı!ııt.{d.ııklıu,ıiı,'' şeklinde ieı,cüııe eıiilmişıir. Bıı şekilı,ltlıi hir

ıerüij[ilne 
'ılaielliİn 

ıırnBr}ığü ııtğsne!§iz. lıiı şekildc ıytlıııılu!ıı ttesüllıik itlciiusını Kııi'tı:'ı
ıai}lütıne ca[ıaı:ndı:ı bışia bir şey r.lcAilılir.

21.t\lız3lı Si'ııeıi ıl0, ayeiıüj xçlkçğ beliııiicn rş iılııı inaıcıaıliı yerlcşik, kcsiı kribule ğ(lft
!]lz. iı,lulııınııgd (s.a.v.) ocyganılıerlcriıı sıııuııçıısü ülup kğıldisinden sonrı bir

pcygımlıer kıyunlete kadıı gelııeyectkıir. iiıı açık ve k*siıı islaıni kabıit* ıcr; çlarak

mütllil; ÇcŞilIi İyel ıı'ıeallcrİ ırasındıtki paranlez ciiııiclcriıclc !,aptığı aı:ıkiaııalaıla ilz.
lr{ul.ımnrcd [s.a.v.)'den sotırı seçilı:ıiş vt gönrlcrilı:iş !:iı ptvıuınlıcr (Resul" Nctıi,
[Jeçıin İınaını} ıılcluğuııı iıntı ı,e iüarci ci{Oektcdir. {:hn.tiıı 

^li 
inıriı Süıe:iııin l*?..

ıictiıiı !:evi;ishrdc iıı aÇıkç;ı zikıııılii;şekleııir. ''..iı.ıık hunılıııı sOırr.! kiilı _ı!ı:i{ tavliir.\t
| ıı:İıilerıİeı .Çıııırıı ytİeı;ek o!ıırı bı iiesıilii iııi«r çılxr.tıJ !şıe oıiııı,.|bııikırlır". Y;,ııc tli
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Diynnct lşteri Başkiınlığt

'tbkaın ii l Dern*ği", "! i iriaycı Derneği", "0snıııılı -|"asıvyıı 
f l]emeği" vb. isinılcrle iirllil{lcııl ilıieri

dcrıekier aracılığıy-'la "'I'ısavr,ııi". "'l'iısavı,ııt've lvltitlııluk", ''Allah Dostlııı". "Kuı:'ıı, l:ısın ve
'[isıvvuf'' vh" lıaşlıki:ırla düz*ılıııiikltri koıferanslır eııcılığıvlı ıJirı istismnrı yapııak ıiııcli1"le
hı}kıırız::l sıhi'c i^*lanı in«ncıaı zeıje[edikItri, onları iğlar!nö dtişi!rdiiklc:i güiriilnığktedil. I]u
iıihırlı l}in İşlcıi Yüksek Kı.ırrılııırın ehtc sünulıtn kurıır ı,c rıporiırı ııiuvacehesiı:tlc sie krınuıu
{oı!iy,:ılt:riı; engcl[cnnıesi, din isıisı,ırarıun dinlenıntsi ve ha]kımızın §dhih l§la!,:ı iniıncıııu:
ııuiiıiiıza edilııcsi ıç:sııdaı} ijncilı aırğimel(iedir.
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gtlybi hiİ ki]ilildtlr.

1 3, I}akııo Sİııesi l ], 52 vb. ayttlcre 8cçcn, "iııan c<liır./inanın" lb. şekilde ıeıtiime edilmcsi

gğ$Jken ..i.lHi,, kEİiııesinı: "iııgıü olışı (ı\llıh,a uloşııayı dilcyin)," ş*kiineic nıe;ı}

velilnıişıiı. iı»m etmck, gaıip tıir şckiide Allıh,a tılaşıııl.ı dilı:ııc1_,e iıdirgenıııiş

oinıok ır,lıı.

I,1.t}akııla SOrtsi {7, flyc{, ",çlJlı? i,triııizı: cıı'ıııı,c",f,iil,," şekliııdJ, lsıi -l(i, a!,eı "(,lriı?",:,

İılıİİ" şeklindc. Kehf 57. ılveı "o,tıcıg r:rııı:" ştklinde, Miiniüutı 82 vc lt)0. ıyğt "Iü.i.İ.ç

cıııc" şcklindc, Siid 57. ıyct "srr.ş.ü(ı(,| l(ıtJu,l.ü,"'şeklinıle, Z(lnıcr 2], ayct 'ıiııste/

buğtaınık" şcklin<ic, C6ıiyc 14. ayct ",ncyıııığ d,ğş,ir" şeklini'ğ. N6s Siıroşi d, ıyet ı{*

',İİ.ınüOsıtıııeıl,ssc[eriıilıştrrinıkı.'şeklinıJc.|.ürkçuıçısındünanlnşılnıasıüii;ı]kiln

»iııayaoak şekiltlc ıcrcüııe erlilnıişıir_ Siiz konusu tluıtınıun belİi bir uma*a iİ.t!ıi1,olaraL

kasıılı yapıitiığı ıIeğerlenıliıilmiştir-

l5,}!eiıe, Süıcsi jQ. a),cliıeİe ııea[çn; "İşıc bx hı* ııltıı gıiruİiir." huyrılmakİad;r. i,}urad,ı

kasıcdi[cnhesnpgiinüyuıiKıyımcıgiiürüdiır.I}uıyuıinmealinJ*uıilcltiİ..pnrantcz"

içiıJe;,,,iy'iir,rİjıııcliIkıl:k,aılış»ı*kıiaurcöpiılıIüğüvcııatı,ııİsio!undığıışşın',

açikiınıusını 1,upaıak al,crin n,ıanasını çarpılırıakıadır,

ı6,gs,:rde.,,l,tidaytt,,,,,"I,cvhe,,^ "iııan" vb. Kuı,aılıı iemel kairamları,ı,Ia ilgili ıeitir

kal;naklaıındıı ıastlaflıııy(n, lsla:n,ın inınç vc ıie§rrleri konı.t§unda tı:reddıitlel,c, kalı

kırışıkiığına yol ıçacnk türdcn _vorıln] ve asılsız ictiIler bıılunmaktaıiır, lı{eselı Töhli

Sİırtıi!l3.ayriilıdetcvi:cdenhaiıscdilııakıedir,ivlealsıhibiburadadapııra]]ıezırçliıakıü

ıc ,\.ııİiı,şkİiı ijtıilntle ın iki ilııtılltı ıcylic cıııe*" gihi islaın,ın temeI kaynokiılrında },eıi

o|ınayan bir ıçıklınıı yapnıaktaCır, Bu vc b,cnzeri izthlar, A[lalı-ku! ilişkİsinde İslııı'ıı

teJncl yilklnşınınx 6a ıcrs d(işcn bir suııııç orııya kormakladu" 03,sa bıı koıu(|a lslanl'ün

inıınlığageıirtliğitnönenılidıığerİerılcnbirisi.kişiııin<loğrut{;ınR:ıbbiııcyQnÖ|cı,iin]::;'

haliııiıİoğnuİaııAllıh,aı,,zcdchilmcsiı.ekulluğununracıslzbirşekildeyıpniıilınesidir.

ı.7. ı}.kİraı §iı;esi ?5ti. syettc ğ*çen. Kur,aıı vt sınüüi }Öiıl rılırak ıei]çir editnıc$i mümk,in

olan. iılanl,ın tliısdoğıu yulıı.ıu it,ııde eden ,,rİ.Jlıl;c" ıerkibi, nıi,icllii taraljntlan ditıj,

ilırivcluğıvihiçhh,gcrekçeıılnal-sııınpııüntez3ı?§ı'"ıııİirşiıliıırii,,şekliıır{e

ıçıkl:ınaıık tıi!inçli biı cırpıın).1 ylp!lmüştır,

l8.\4çıi sahilliıilı "Kiıı sııuıinıi bir ;;tkikta AIi(ııi,.j ıt.s!i,ıı lıiıiı,rrı" şckliııiie ltrciiııic

eıliiebilcçek üakaıı §iıresi i12. ayetine isloın inııolna ııykırl bir şeliilc{e ışın yoruııtı

giıleızk .'.{iı ,*ıı,iıini {!i:ik ı,ituıhşıı) trüddıı lcsİinı t:tİersa..," şeklindc ;ıt:ı[ vi'rnıişlİr,

ljecr Siıresi 29. ayeti ıio ilıııl vu dini krit*ılçıtieıı vok,sun lıiı şcliilde "(li.ı'./i:if vıicıı!) (}

zı,ıuı<ıı'{n.f.çinİıaıki;,aeıiiğiıı,iırııİııınııy'!!ıı!ı.ıırİuşıırı,İığıır1mı'''ıB.Üıı'kıİİrİxrİıüı}

|ll a

.RAllrAr.,1il!,T,i

ıltYışıı:ı, İ;iı.ııı:t ll*şılıNııÜl
ijj.e] İ al eri Yii!:şe!ç tlııf ı}].u,.Siıi',:!ın

, İiı;l i:ilıiı:İ lii!,§li|: i:,llixii,li 
':,ı;:iı]

il.Qj: ] ..!ı:iı!l i,'rr.;: :,iilı vg |!-l-]?,!.,ıili-t,,}:ı,ı,j,f,::l:l",n-lı{,]i:1 gjıyr lı :lı;,!,

l1iı :slü,üj \iitlsr:!, l,ıııııllı ;li,.':.l,_r.:" ,1iiı:l i'ulııl il,|,i|,:ın: :"","i ,:,:'';'i,,

l,,;,lru,,la''r,,l,, i,>1ıi.ııııar;ıiı, i ]1i qj,ai ,,,ıj eijl,ı:' 1:iiiiiı;ıii1,1ii,

i.;l...1;:.,ç ",l;:1'lll.ıl11,1l':,ıı|: 'lni,,'ll-! "ıı-]1:1'' i"ı,ll, l,,:,,;,;ı, l ı,1,1 ,|:i |,

iı:ııiç: İi,e,riıiri }:.,l1ıiii";i ;j-,1" ",u, 
ıiiı:ıi:iiıı]ı,} :,! :;:ı|,ii;"];'ı 
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3Lq
ilıı ']urUsla Pöı'e. "!lai;l!ııl iiıırlırıı! nı,lşki *ürıı}eri!r nii3,ı1 ııiiılıJçı,i 4 :ıt,ı*

1ı ıy lıcdordrr.
oiıı,lıır. tr'e bıı ıehcplo) ),lrvüziiıı.lü Jesıd çıklı,ıriur... '' şeklincle rıenl verilnıişlir.
Oi'iüldilğü ilhıc "Ye" dtn soııra iıiç gııek »inııdığı hılıIe pıraiıtüz arıisı ilavu vçrınt:lt

§iıl.gtıı-.le İl*ı! ilzırindeı lreıı.li inaneını tcİ!iğ elnğ},c çalışğıkıadif.
6, Batııa §ün:si27. ı!.ğırc gcçün l;'.iJ;,i,!i;tJ{ ,işit ıınlar (kııttınt!ıkü.ı.ı pıır!!iJ,ıiercı:ci«r

negılii ılırt:celtrılaıı ıız olap) hüırııncı ıı.cnlertİiı." şektinüJ€. Kıri'ii Sfiıesi (ı. ayctc tlc
''F«koı ın'lk kıııı!n kırl'lrıı'ı ilİıı ir!!iI,ı? {püıziiij ılereteleri ııı:gaıi'ritre*ierılen ıkıiıı çok
rılıl:ılı " Şc!tlinıic mcıİ verilnıiŞtiı,. i}ıırıJa prıziıil've ı]cglıtiirltıccei$rin ııüelliiln tcrnıtk
isıtdiği sıpkıı dini ınlıyışıı unsutiarı clt!uğı anlışıiııakııciır, Müulliijn pozitil'-ıısgııii'
deı*ct stiyIenıiııi h..r ürsatıa kııltannııı guyretinc.le olduğu r*aiiıı başka ıyctlcrine
b:ıkılc.lığındı da anlaşılııaktedır (bkz. 14nııtlilin 8j/20)

7. §akırı Silrgsi 4J^ ıyüe "llikiı'iıı,ı sıılınla y,ı ıüınıı:!tı iıtiıım ki:t! .ıııı!ını) ista.l,in. li,
ııtıiııik*ı* ii o (iıııcer ntımazı i[c ilklı'ıı u!ı:ı,|ıu.ııcık xıiirşiılini.ırıı»rı*J lıçıı.ıııi;iöi
ıİıııİtıııkıı hıŞkıııına. ulbct ıığır gelir " ştklinciı: moıl verilnıişrir. Ayeıin iırijinıl ın*ııi*iie
"lıltect nırnı{zı ile Allıh'ı ulaşıııcalc nıüşiıJini sorırıak" şeklinde ınlaşıh*ıilecek
hcriıangi lıir kelirıc vcvı cü:ııle hulunnıaınak.tırlır. Bu ilyeıtü üü ıııiicliilln kentli s*Jılıı
tliıı; anlııyışıı,ıı Kur'an'ıı ıö},ittrncye çalışıığı ıniişhede edilmckıtCir.

8. Balıırı §ürcsi j?. il}.et{c gcçeıı "o Rahiııtiiı'' ifadeıi pıraııez içiıırJc ')ıılııcl ışıfı
yi}ıxfurtnıiir" şıkiinde izııh ediluıişıir. ı\lluh'ın "tahimlınçıühaıııe.|i 0lmgs:"nın hir ışık
giindeınıesi oiarık giısıcrilıncsi yine ınOcllilin kend! sııpkın tiiıi aıılayışını kur'ın'ıt
saiyleul]e çıbası olarak dığcrlıındiri irniştiı.

9, ljahırıı $ürcsi "14. ı;ycıre gr:çeı "biırlgcıçek iyilik" keiinıesi parantoz ı.rasııı<|a ''ıezİiv* şe

icsliııı tılırıak" olarak ıçıkiannrışıır. tJı nçıkIama kendisine tabi olaıılrrı

irııicsizlcşi,iııncyu ve dnktıı ıcslinı almıvn ;,önelik bir izuh olııak ılcğcılendiri!n.ıişıir.

10,i:!aitııı Stıresi 62. ilyattğ ı]tçoüı "§ııiih ıtıı*l işlcnrtk".'üıei'sini ı*z.kiye sıııek" şekliııtla

i;ııiiı,gcn:eci bir yaklşınılı ıercüıne edi!ııık surc{iyle İ§lı,rl'ııı anıel bo_şuııı ilınııl
etiiiıı iştiı.

l 1. l}akır:ı Siırcsi 8. Scbe' Süresi 2i vb. ıycılere "!Jiı,.4ikıh'ıı ı,c nhii.ı:ı ?iitl|iırc (hrr\ı!,il

i7eıı ruhın.Alkıh'a ılaşoctıl|ı 14i!ne) iııııın cııii " şek linde nıeai ı;*rilıııişi.ir. Ahi ret güniıııin

pırııtct içindeki ciimic ilc lınımlaıınıası ıloğıu.Jeğiltiiı. zira isiını inancır,dı ılıireı
ha;,aıı, 0liınden sn*ı"ı lrışlayaıı sürcci iihdc ttmckıedir. (ivsa i»ratlı hflratiı ijil-ı. ruhuı

Allıth'ı lcsjim cdilrıcsin;Itri lıahıedilmtkır<liı,. Siiz krınusu 1,uklışıırıın isisrıı iıikadın,la

bir irı]ri tJı.,Irnmaüakıadır.

[ 2. []ıkırii Si'ıresi Z8. syele "kıirnai 9ilııü :ğııürıi,ı ıur;ine çıılışlığı icııı " şckliııue bi:, kıı_t ıt

tliiŞiilıııiiŞıiir. llctbuhi kıyınıcl giinü:ıııııan ıntlhumunuıı ıo§ıl <ılaçığı ırıesclesi ı(ınııiılç]1
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['isr:riu ııtı[ırc!ıŞınl biir.iin vçıcİıqlcrıi.yle ı:ahlil ue ı|cje;ten,iir1,..iı; i il,İ
rtı§ııılk l;;ici'İ,]j lı-iı !<j.tr!ı:ı itıti.yaç. §,c§lerec6İ:i lç,ıilüıjr !i 1-;.,,,iiii!:
iir.rcti.;oiluIn,ıı 1'ıı!:arrıIı !:aiıs,i ,,."-;'-.;"r;;İ"r, l,..r, iiaıielı"r nı;..l,:ıı,:'.i.
yct.iıı iyori:z.

[ivrı:nt,;o|lulı,ı;.;;;rı, İtİ1,1l, S|te!i-Sİ'nı|| ili:rnii}ılı|rrıhnıı,irrlılıi|ü',i,:ıi .:ir!ı.J

l l j;,tl Tn,rıı şt;i.1.,İ(:n,.::İerijr;

,;ıolışı) İttı'il 'j'iirl: (ııı. ı]ı?ıt.ıjıııı: .i iıılı,:*ıi, r-
hiı, ih$rıı.lır. [İi liitİP l,."hfj {|,.tr J,ilıItrJ,lıt.

iç i ıılc i,cve ııL t;l tıİi lluı l rı- ı j;oı: i }| 
l ıl*ıt :,..,ıı, ı

İ: i t;,r,r.a..."

!.;:İlrı,liııı lllll§rüü!., .611l*ı;,i ; | ü, l

i) "iiu il.:'.'rıiıii1 ii.jr.i.ıı i1]+f?.jİi
ı,] -ii|ihcr kllj,l|nüıı2n l n.l i r(l tİ imj ia

ne1 iıı,icı}' i.İg!:'fıırıiı iiİİiıiiı li,!tel,ı*
,iiiriır;ı i ::ili rfl,üi:t() tıl.Jııiıııııılıı l 1!.:

ıı) |'l;arl'f!ıü|] .fcı;İfi1.1şllııi.'|ı*il
lli t aptıı'.dır ) ü1!,İl)İ.ılnU şiİ.y] i:ı|,i |ıir,:i z ı ır{]
t*1,1.ii; Roliiiiııiı ı'i]]nh 1.,.11xŞ9n,i,11'l {f;rri|ı
i.:.'ı);

'!' ",..lrı:ı,]l llahhiniıiı
lr*li,i nyr nt;1|l. ( ır j 3 )

İ,rf i:rı | -İi-l.tl ı { Lı,r i;i i, 'j |*i ı :i ! i i.

hi
:'i

Lırrıı!. , l:*1,]ı,| . i,i,ılıııj;|,ııi l;1 i,ıı
llehiııl,tvE,.ı1. t :'riji ]:l.ı !it;iJi,

?) ''liı:ni İlcı*lcrr:, yerİ.*re vll g6!ll-*rıl iıi}ıiıi iı|li,ı i|),'liltli]]'!. i'!i,,1;11 l1|1.,;i1

vrıılj:!ı'ı, 't.l'lr:niııl,ı l.,Yoni, ı\liıiı it(,,},,.,aa[.fjüli,,]!ö ıııı l,.ılııı",:|ı,il.iıııiıı'!, f,ı'ı.I ''l,

r]) "i',iıi:,ı ı:.i(çlıi ftİiil,İığ İüı§i1,1t, {ı"!5!l ,

.l)' "lieıi ıj*fıı}ırco ;:iiı"tliiıı, (ii\ı,.i1'.','u1,,;g.,*,i} llul,ı,on;l,ı,..".i,,.ii!,;:

,,ilç.lııiİxiıı. 1ütiin i"lon]'erıicl:i..f:;iriin tiiii.jc.I: ir:ırı|j:ı ,-,tı.u}i,;;ııl'ı

'i

|?1 "Eıtı..İııı ıoıır;i'keJııii.İıı!ııa ıari!. ıÇ(x|,ir| r,i:l|iti }.:1,[1x,jı1.,,_'', (ı..,]:''!:

J
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,1,rğe§rali iş, ,iiş, tİE,if ı İ=E İlİ İşıığ;ış?i i3, Eii §ii*E i;İ ğİi :
ğİal.;€rİ f ı' ii şş: §;gitĞ ğ=,ı §şE{§ıışğİEİİi İİ Ş;E Şi;Ştş İi; şş;e€
İ?ğii*aşi "?'"4 §tı §!:ığı ğ;i §sai,ş
ii"ziişşği e ğğ iİğ ş;i 1ğğ §iİ .tiE*§aEqşPİ?,,ai,a: şğEİştğişi §liğğşİt§
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MnAL İ NCEı,Elvl E RAP()RU

is{iım inııncına göre Ktıı'an-i Kerim Ytice Al[uh'ın son peygiımbcri olan !Iz. \,Iı:hanımtd

(s.a.v.) aıacıiiğıv!a, insınlıra diinyn vc nhirct hayatında nıutltıluğu yıkalayabilıneleri için

rehbeılik euıek. varatıcıııın ernir ve yasskiırını biidiınck üz-ere Arap diIiylu göndcrıniş tılduğu

hir kiıapıır. l}rı kitap, }lz. pcygıımber'in yirmi üç yıllık pcygamberliği clönenıinde gt|işen

olıYlar,:ıorulan stı,uiur ve lıaten de Yücc Ailıh'ın lılzzıt kentlisinin takılir ettiği nıas]ahaı

doğruJtıısundı peytlerpey giinderiIıniş bir kitapııı,. l}u yiinüyle Kut'an, keıcli diiinde

göndcrilıJiği loplıım iaııliı,ıdııı gaytl iyi şekildc antaşıinrış, ıçıklaımaya ihtiyaç tiuyulan

tıraf]ar ise bizzat 1.1z Peygambeı tatofından ıavzih c<lilmiştiı.

}1z. Pc,vgı;nbcr'in soıı ci;ı olarak gtıirdiği islaın vı. o dinin kutsal kiıabı rı{an Kuı.'aı-ı Keı.im

vc bu kitlbın tef}iri say'ılatıilecek Hz. l)eygambcr'iı: acık|aıngları tlııha ilk asırdan ltihsıen kavüt

t!tına alıııınıŞtır. Ayrica diıe ait ilıhi mesajlar, kıvraıılar, ncsilden nesilc revarüs eden sözjtl ve

u!culrınaları lslanıi gclcncktc dc kıırunınuş!ur. isltııı iııaııcına göıt kur'aıı-ı kcrinı, yaklaşık

l400 i<,iiıur yıl önce I,1z. l)cygaınbcr'c Arapça indirilmiş hir kirap olnıasına rığnıı.n Lıvamele

kıı<Jar değişik nıilletlerden §{iislümın oitınlara cla yaşadıkları çağlaı<la ıehbcrlik clınukıctli:,.

kıır'an'ın bu eçıçnscl ytiırü, tuıun hcr çağda ve hcr rlilde anIaşılma.^ı için hir 1akıı ıııeai vc

le|iir ço'lışınalıtıııı:n yapılııasına ternel nıotivasyon kaynağı olıııtiştur.

ktır'ıın'ın cvrunsel nıesajının diığru an[aşı[ıp, değişik zıman dilimlerincle ve değişik dilleıe
*;ğıu akıarımının yapılabi{mesi içiı ttnceiikIe. ıneal ve iel'sirçalışmısı yapan kinıse!crin; "Arap

l)ili (irumcri'^ ve "Lügat" ilnıini. ayeılertleki edobi yönü anlaııayı yardımı oian .'ticlağıı..

iJıniıi, liur'an'caki L,aııı aycıleriıı hangi olayiıulı ilgili okluğunu bildiıen "Bsböbı Nlizııl"
ilıııiııi, []z- l'cygınıhcr'in ıcisiı ü]itciiğindeki açıklımalıı:ı olııı "l.{adislcri", ayetleriı inişinc vc

[,{z. l'cygımber'in açıklanıalarına şıhit olan sahabelcrin ayetlerie ilgili yoıı.unlarıtıı, islaııı'uı
vcrleşik nıutelıer ttrıniııolq;isini. biı,biıi]ün olnrak islanı'ın gcırtI anıaçları ilemtlç claıı
"\'Iakasıdu'ş-Şeıiı"yı, İslam İnanç llsıshrını ele atan "Kelııı" ilnıini, islaı:ı c{ininin anıeli

Yainiinil tJle alan "[ıkıh" ilmini ve diğeı İsitnıi ilirnleı ile kadim ve çağrlnş ııii{'essiıleriıı

görüşlerini bilnıesi gerekir. Bu ilnıi yeıkinIiğin yaııı sıra ay-rıca, biiyle birgayı.eıin içiıe girecek

kişinin, i)ncelikle sağlam bir ıkideye, sağlıklı bir psikolojiye (ıkl;ı ve ruhı) saiıip olııısı ve

Aİ|ah'ın rızısı dışında diiııyevi lıir maksıt giitıııcnıesi de clzcnıılir. Aynı şekiirie meıl ve tcfiir

ÇııIıŞınısı kişiıin vchiınlerini. indi, marjinal vc s:ıpkin göriişleriııi zoriııııa _yiıııınılnrla Kur'an'a
lısdik ct[irDığ vc ııevztıhur ıiini leşekküiünı. sütjekıii açıkiaınalarıy[a i!ahi mcsııcci aıuıııı
gay,retin in ktınusıı oImamalıdır.

ı!:Jİ iıglı,ilj*4ı yıiı.i.ııİiı ılI:ln iıir .i§iisliim"İl]üı, lkı'ıİı, nııitl!-ı:ı3ntvi 
_ 

;:cal.:lıa'ı

.111ç11,,,1- ,1]tıiısİ.l1ır 1,1ı 1 ç91|1_ı!1;1ıtc ]ırılııııllıilııeai'i. ı!ii;iinüIeniy*rıı-ıi ';it,i, illıi,:
|-ucu,;t, ifıılı,iııriıı t.:'çj] ili,it'irne:r.cetıiı:İi dc ouh,1|:\aktır.
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