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YILBAŞI  FELAKETİ 
 

(EVELEM YEKFİHİM) 
 

KUR’AN ONLARA YETMEDİ Mİ?  E. 
 

 
 

“Bizim sana indirdiğimiz bu kitap, (bu kur’an) onlara yetmedi mi ki, karşılarında okunup 
duruyor? Şüphesiz ki onda, iman edecek bir topluluk için rahmet, ilâhî ibret ve ikaz 
vardır” (Ankebut S.403 Elm.6-226) 
 
Başka delil, başka mucize mi istiyorlar? Karşılarında okunup duran mucizelerle dolu kur’anı 
kerim dururken nasıl o’na sarılmazlar, nasıl ondan istifade etmezler?.. 
 
Bu mübârek âyet-i kerime,  âhir zaman peygamberi Muhammed Mustafâ sallellahu aleyhi 
vesellem efendimize inzâl edilen kur’anı kerim’in hükümlerine itâat ve teslimiyetin önemini 
bildiriyor. Bu temel esâs ve sünnetin dışına çıkanların, taklitçiliğe kapılanların düşeceği büyük 
felâketi haber veriyor. 
 
Son peygamber Muhammed Mustafâ sallellahu aleyhi vesellem ve ona ihsan edilen kur’anı 
kerim geldikten sonra insanların ebedi kurtuluşu için TEK REHBER,  Allah’ın yüce kitabı 
kur’anı kerim olduğu bildiriliyor. Geçmiş ve geleceğe ait bütün ilim ve hikmetler kur’anda 
toplanmış olduğu hükmü ferman buyuruluyor.  
 
Bu sebeple bir kimse, Tevrat veya İncil’den bir ibâre veya meselâ Yusuf aleyhissalam’dan 
bir kıssa bulup; Kur’anda zikredilmeyen bir kıssayı benimseyerek okumuş olsa, Hak dinden 
uzaklaşmış ve sapıklığa düşmüş oluyor. 
 
Â Y E T-İ   K E R İ M E’ N İ N    G E L İ Ş    S E B E B İ  
 
Bu âyet-i kerimenin nâzil olma sebebi şöyle olmuştur  :  Kur’an-ı kerimin  ilk nâzil olduğu 
günlerde, müslümanlardan bazıları, yahudilerden işittikleri bazı şeyleri yazmış oldukları bir 
LEVHA ile Resulüllah’ın huzuruna  gelmişlerdi, bunun üzerine Hazret-i peygamber   : 
 
“Bir kavmin, kendi peygamberinin getirdiğini bırakıp da başkasının, başkalarına 
getirdiğine rağbet etmeleri, sapıklıklarına kâfidir” buyurdu.  (Sadeleşmiş Hak dini kur’an dili 6-227) 
 
Bunun üzerine bu âyet-i kerîme nâzil oldu ve Hz. peygamberin mübarek sözünü şöyle tasdik 
ve teyid eyledi.  
 

“Bizim sana indirdiğimiz bu kitap, (bu kur’an) onlara yetmedi mi ki, karşılarında okunup 
duruyor? Şüphesiz ki onda, iman edecek bir topluluk için rahmet, ilâhî ibret ve ikaz 
vardır” (Ankebut S.403 Elm.6-226) 
 
HZ.  HAFSA (radiyallahu anha) VÂLİDEMİZ  : 
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Mü’minlerin annesi  Hazret-i HAFSA radiyallahu anhâ vâlidemiz, bir levhâ üzerine Yusuf 
aleyhisselam kıssasından bahseden bir yazı eline geçirmiş ve onu peygambere okumuştu. 
Resulüllah’ın mübarek yüzü, renkten renge girerek buyurdu ki : 
 
“Nefsim,  kudret elinde olan yüce Allah’a yemin olsun ki, ben aranızda iken, size Yusuf 
aleyhis-selam gelse de siz ona uyacak olsanız, sapmış olursunuz. Ben, sizin 
peygamberden payınıza düşenim, siz de benim, ümmetlerden payımsınız” 
 
HZ. ÖMER radiyallahu anh : 
 
Hz. Ömer bin Hattâb, radıyallahu anh hazretleri de, bir gün bir adama uğramıştı, bir kitap 
okuyordu. Bir saat kadar dinledi, hoşuna gitti ve o adama :  
 
“Bana bu kitabı yazıver” dedi, o da, peki deyip bir deri aldı, onu hazırlayıp içine dışına 
yazıverdi. Sonra Hz. Ömer onu alıp peygamber aleyhisselam’a getirdi ve memnun olur 
zannederek elindekini okumaya başladı.  
 
Bu arada, Resulüllah aleyhisselâm’ın mübârek yüzünde acâyıp bir renk peydâ olmaya 
başladı. Ensâr’dan olan bir zât hemen eliyle kitaba vurdu ve:  
“Anan kaybetsin seni ey Hattâboğlu, bu gün sen bu kitâbı okuyalı-beri, Resulüllah’ın 
yüzüne bakmıyor musun?“  dedi.  Hz. Ömer  ara verdi. O zaman peygamber aleyhisselam 
buyurdu ki : 
 
“Vallahi Şayet Musâ (aleyhisselam) hayatta olsa, bana tâbi olmaktan başka yapacağı bir 
şey olmaz” ..  “Ben, hem ilk ve hem son peygamber olarak gönderildim. Ve bana hem 
Allah kelâmının tamamı, hem sonuncusu verildi. Ve bana söz sadeleştirildi. Ve 
kısaltıldı da kısaltıldı. Dikkat edin, sizi mütehevvikler helâk’e sürüklemesinler” (Hak dini 
kur’an dili 6-227) 
MÜTEHEVVİK demek ;  her işe dalan, kararsız, seviyesiz ve hayrette kalmış ve 
şaşırmış, özenti meraklısı kişiler demektir. 
Görüldüğü gibi, Resul-i Ekrem sallellahu aleyhi vesellem  :“Bana Allah kelamının tamamı 
verildi” buyurmuştur. Yani daha önce nâzil olmuş bütün kitapların ilmi, kendisine verilmiş ve 
kur’an-ı kerîmde hepsi özetlenmiştir. Geçmiş zamanların ve geleceğin bütün ilmi,  kur’anda 
toplanmıştır. 
HZ. ÂİŞE  (Radiyallahu anha)  VÂLİDEMİZİN  İLİM  VE  HASSÂSİYETİ 
 
Rivâyet edildi ki, Abdullah bin ÂMİR, Hz. Aişe radiyallahu anhâ vâlidemize hediye 
vermişti. Hz. Aişe (r.a) vâlidemiz,  bu kişiyi Abdullah bin AMR zannedip, reddetmiş ve 
şöyle demişti : “O, başka kitapları okuyor, Allah Taâla ise : 
 
 
“Bizim sana indirdiğimiz, kendilerine okunup duran bu kitap onlara yetmedi mi ki?” 
buyurmuştur. Dedi. 
Bunun üzerine yanındakiler; size hediyeyi veren Abdullah bin AMR değil, Abdullah bin 
Âmir’dir, dediler ve o zaman hediyeyi kabul etti.  (6-228) 
Bu kıssada, mü’minlerin annesi Hz. Âişe vâlidemizin, kur’an hükümlerine olan vukufu, hemen 
kendini gösterdiği gibi, âhir zaman peygamberine gelen âyetlere rağmen gereksiz yere eski 
kitapların, kur’anda yer almayan hüküm ve beyanlarına itibar edenlerin düşeceği felaket 
hakkındaki hassâsiyeti de, kıyamete kadar ibret olacak şekilde ortaya çıkmıştır.  
Demek ki, değil hırıstiyanların sapık âdetlerine uymak, evvelki ümmetlere nâzil olmuş fakat 
bu gün hükmü kalkmış ilahî kitaplardan bir bahsi ele almak bile sapıklık olacağı Hz. 
peygamber aleyhisselam tarafından bizzat ifade buyurulmuştur. 
Ayet-i kerimenin son kısmında  şöyle buyuruluyor :    
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Şüphe yok ki, kur’anda,  iman edenler için, mutlak bir rahmet ve ilâhi bir ibret ve ihtar 
vardır. 
Allahın yüce kitabı kur’an-ı kerim, son olarak nâzil olduktan sonra, başka levhâlardan ve 
kıssalardan ve bu gün hırıstiyanların elinde bulunan İncil ve Tevrat’tan fayda ummak 
kesinlikle haramdır, yanlıştır, sapıklıktır. Bu gibi sapmalar, Allah’ın son kitâbı olan kur’an 
hükümlerini anlamamak ve ona inanmamak demektir ki, “müslümanım” diyen bir insan için 
tam bir felâket olur. 
Y I L B A Ş I    T A K L İ T L E R İ 
 
 
Yılbaşı âdetlerine özenen ruh çöküntüsüne uğramış insanların davranışlarını bu âyet-i 
kerime ve hadîs-i şerifler çerçevesinde tahlil etmek gerektiğinde hiç şüphe yoktur.  Ve bu 
taklit meselesi, son derece ciddi ve tehlikeli bir iştir. 
 
Hazret-i Allah, bir  başka âyet-i kerime’de  bakınız ne buyurulmaktadır  : 
 

“Şânım hakkı için (ey insanlar!) size öyle bir kitap inzâl ettik ki, bütün zikriniz  (şânınız), 
şerefiniz, kurtuluşunuz, ebedî saâdetiniz ve her ihtiyâcınız) onda!  Aklınızı hâla toplamaz-
mısınız?”  (21.Enbiya 10 S-323 D.oğ.ve Elm) 

 
İşte gönüllerde LEVHA olacak bir ilâhî cümle!. Evet, ey insanlar! zikriniz bunda, muradınız 
bundadır, muhtaç bulunduğunuz nasihat.. ve destan olacak şân ve şerefiniz, Allahın bu 
kitabında, kur’an-ı kerimdedir.  
 
Geçmiş kitaplara göre hareket etmek aslâ mümkün olmadığı gibi, haktan sapmış insanların 
ve ehl-i kitap diye bilinen şirke saplanmış insanların âdetlerini taklit etmek de son derece 
tehlikelidir. Ve bu işin aslâ şakası yoktur. Çünkü, bu bir inanç ve itikat bozukluğu meselesidir.  
İman sermayesini yok edecek bir felâkettir. 
 
Nitekim Cihân peygamberi Nebiyyi Zîşan efendimiz bir hadîs-i  şeriflerinde  bakınız ne 
buyurmaktadır : 

 
Her kim, (hareket ve davranışları ile) bir kavme benzerse o onlardandır. 
 
Mü’minler için İslâmî kandil ve bayram , nasıl büyük kazanç günleri ise, müslümanların 
inançları için tehlikeli olan kötü âdet ve sapıklıkların yaşandığı günler de, ebedî felakete 
düşürecek tehlike anları olduğu aslâ unutulmamalıdır. 
 
Kendi peygamberinin doğum kandilini bilmeyen, islâm AY’ları ve İslam YIL’larını hiç 
hesap etmeyen zavallı müslümanlara acımaktan başka yapabileceğimiz şey yoktur. Ancak, 
“hakikaten müslümanım” diyen kıymetli kardeşlerimize tavsiyemiz; hırıstiyanların YILBAŞI 
âdetlerinden yangından ve ölümden kaçar gibi kaçmalarıdır.  
 
Bunun için de;  Bırakın HİNDİ modası ile küfre saplanma özentisini!.. Eve et alacak olanların 
ve çocuğuna ayakkabı, zevcesine bir  manto alma ihtiyacı olanların bile onu, o günlerde 
almayıp, üç gün sonraya tehir etmeleri, hakîki imânın bir gereği olmalıdır. 
 
Yılbaşı gecesinde vicdanları sızlatan münâsebetsiz yayınlardan ve TV. Programlarından 
şiddetle kaçınmak ve hatta akraba ziyaretleri ve komşu sohbetlerinde BİRİLERİNE benzer 
vaziyette kahkahalar içinde çerez yemek gibi hallerden inzivâya çekilip, o gecelerde yapılan 
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büyük ısyanlar sebebiyle insanlık âlemine bir felâket gelmemesi için yüce Allaha yalvarmak 
ve af dilemek lazımdır.   SON  Aralık 2005 
 
                                TEVRAT,  İNCİL VE ZEBUR,  KUR’ANDADIR. 
 
                                 YEGÂNE  HAK KİTAB,  KUR’ANDIR   



Sana vahyettiğimiz kitap da, kendinden öncekileri (n aslını) tasdik ederek gelen 
HAKK’ın tâ kendisidir şüphesiz.  Allah, kullarının bütün hallerinden haberdardır, her 
şeyi görendir. (36.Fatır Sh-439) 
 
Ayeti kerimesi, âhir zaman peygamberine nazil olan yüce Allah’ın son kitabı kur’an-ı kerim, 
daha evvel gönderilmiş bulunan bütün ilahi kitapları tasdik ettiği gibi, onların, geçerli olan 
hükümlerini de içine almıştır. Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri kur’anı kerimde 
toplanmıştır.  
 
Nitekim, Enes bin Malik radiyallahu anh hazretleri demiştir ki :  
 
Resulüllah sallellahu aleyhi vesellem hazretlerinden işittim, buyurmuşlardı ki  (mealen)  : 
 
“Yüce Allah bana, “Seb’i Tıval’i ( yani yedi uzun sure’yi)  TEVRÂT yerine verdi. 
 
 (Elif Lam Râ) dan,    (Tasin) lere kadar olanı,  İNCİL yerine verdi. 

TÂSİN’lerle,  Hâmim’ler arasını ....ZEBUR yerine verdi. (İki Tasin Sh-368 ve 378’dedir) 
 
“Hâmim’ler ve Mufassal sureler”le de, beni üstün kıldı. Bunları önce, hiçbir peygamber 
okumadı” buyurdu. (Elm.6-509) 
 
Bu hadis-i şeriften açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki, semâvi kitapların gerekli olan 
hükümlerinin tamamı, kur’an-ı azimüş-şanda toplanmış bulunmaktadır. Bu hususta bir ayet-i 
kerimede  şöyle buyuruluyor : 
 


“Ey ehl-i kitap !  Size Resûlümüz geldi.  Kitap'tan gizlemekte olduğunuz (recm ayeti ve 
Hz. Muhammedin vasıfları gibi) şeylerin bir çoğunu size açıklıyor. Bir çoğunu da 
affediyor. Muhakkak ki size Allah'tan bir nur ve  apaçık bir kitap (kur’an)  geldi.  
(Maide S-111) 
 
 
Yeni ilaveler kırmızıdır  07 yılbaşından sonra ilave edildi. 
 

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Onu (ahir zaman peygamberini), kendi oğullarını 
tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar iman etmezler. (Enam Sh-131 
D.oğ-Elm.trc) 
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“O kur’anla Allah, kendi rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir ve ilâhi izniyle 
onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp, dosdoğru bir yola ulaştırır.  (Maide S-111) 

 
Bu âyet-i kerimenin açık hükmünden anlaşılmaktadır ki, âhir zaman peygamberi geldikten 
sonra insanların kayıtsız şartsız tâbi olup itaat edeceği peygamber, âhir zaman peygamberi 
Muhammed Mustafa (sallellahu aleyhi vesellem) hazretleri olmuştur.  
 
Bu Risâlet güneşi doğduktan sonra hiçbir kimsenin artık : 
 
“Ben eski peygamberlerden falan zata tâbi olabilirim  demeye imkanı kalmamıştır.  
Yine bunun gibi, âhir zaman peygamberine ihsan edilmiş bulunan kur’an-ı kerim nâzil 
olduktan sonra artık geçmişteki semâvi kitapların hiçbirinin hükmü yoktur.  
 
Daha önceki ilâhi kitapların, insanlar için lüzumlu olan hükümleri son nâzil olan kur’an-ı 
kerimde yer almış ve birçoğundan da vaz geçilmiştir. 
 
Bu husus, yukarıdaki ayet-i kerimeden açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 
 
İnsanlar, yaratıldıkları zamandan beri kendilerine Allah tarafından birçok peygamberler 
gönderilmiştir. 124 bin veya 224 bin peygamber gönderildiği rivayet edilmiş ise de adet 
hususunda emin olunmak mümkün değildir. Çünkü, âyet-i kerimede bu hususta şöyle 
buyurulmuştur. : 
 

Kıssalarını evvelce sana naklettiğimiz  peygamberleri ve kıssalarını sana haber 
vermediğimiz nice peygamberleri gönderdik. Ve Allah, Musâ’ya kelâm -(ı nefsi) ile 
konuştu”. (Nisa 164 S-105  Elm.3-124) 
 
Bir başka âyet-i kerimede de şöyle buyurulmaktadır : 
 

”Andolsun biz, senden önce birçok peygamberler gönderdik.  Onlardan kiminin  
kıssasını sana haber verdik, kimini de anlatmadık” (mü’min 78 S-477)  

 
Bütün peygamberler bildirilmiş olsaydı, müslümanların bunlara geniş bir şekilde inanmakla 
mükellef olmaları gerekecekti. Bunda da, bir zorluk olabilirdi. Şu halde, ilahi seçimin en 
yüksek mertebelerinde bulunan büyük peygamberlerin açıklanmasıyla yetinilmesinde, 
insanlar için icmâli  (yani özet olarak) imanın kâfi gelmesi gibi, hususi bir lütuf vardır. (Elm.129) 

 
Kur’anı kerimde ismi geçen peygamberlerin adedi 28 olduğu bilinmektedir.  
 
Müslümanların, âhır zaman peygamberine iman edip ona tâbi olmaları gerektiği gibi, kur’anda 
ismi zikredilen ve zikredilmeyen bütün geçmiş peygamberlere de iman etmeleri şarttır. 
 
Bu inanç olmadıkça, müslüman olunmuş olmaz. Yine bunun gibi, evvelce, Allah tarafından 
gönderilmiş bulunan bütün kitaplara kesin olarak iman etmek şarttır.  
 
Bu inanç, islâmda hayâti önem taşır. Nitekim, müslümanların her gün yatsı namazından 
sonra teberrüken okuyup dinledikleri “Amener-Resulü” âyet-i kerimesinde müslümanların 
bu geniş imanı tekrarlanmaktadır.   Şöyle ki : 
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Peygamber, kendisine Rabbinden indirilen (kur’an)’a iman etti. Müminler de iman 
ettiler.  
Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar.  
“Biz Allah’ın peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırdetmeyiz” dediler.  
Şunu da söylediler: “İşittik ve itâat ettik. Ey Rabbimiz, senin affını dileriz; dönüşümüz 
de ancak sanadır!”  (D.oğ.trc) 
 
İslâm’ın, “Olmazsa olmaz” inanç esası işte budur. Yoksa, Allah’a gerçekten inanmış bir 
insanın; peygamberlerden ve ilâhi kitaplardan bazısına inanıp, bazısına inanma-ma gibi 
kendine göre bir DİN edinme hakkı olamaz. 
 
 
Hz. peygamber sallellahu aleyhi vesellem, bir hadîs-i şeriflerinde meâlen şöyle buyurmuştur: 
 
“Bana kur’an nâzil oldu,  bir o kadar da başka nâzil oldu”   
 
Mücmel, müfesser ve mu’ciz ifâdelerle nâzil olan kur’an-ı kerim’i doğrudan doğruya 
anlamakta, insanlar âcizdir. Bir defa Allah ile sevgili peygamberi arasındaki bir kısım şifreli 
âyetleri sadece Allah ve Resulü bilir. Resulüne ayrıca bizzat veya Cebrâil (a.s) vâsıtasıyla 
bildirdiği hikmetler çerçevesinde kur’an-ı hakîm’in muhkem cümlelerinde murad olunan 
mâna ve maksadı da  yine peygamber aleyhisselam’dan öğrenmek şarttır.   Hatta  : 
 
( )  ()  gibi, müteşâbihât denilen harflerin manalarını, Hz. peygamberden başka 
insanlar bilemediği gibi;  bunları, taraf-ı ilâhîden Hz. Cebrâil kendisi getirmiş olmasına 
rağmen, o bile bu kelimelerin manasını bilemez. Kur’an’in ilk indiği yer Resulüllah 
aleyhisselam’ın kalbidir. Nitekim Ruhul-beyan tefsiri 8. cilt ve 350. sahifede izahı 
yapılmaktadır. 
 
O bakımdan Allahın yüce kitabını anlayabilmek için, Allah Resulünün izahlarına; sünnet ve 
beyanlarına başvurmak şarttır. Sünneti bilmeden ve Hz. Peygamberin açıklamalarını 
incelemeden kur’an-ı kerimden doğrudan hüküm çıkardığını iddia edenler, kesinlikle dalâlet 
ve sapıklık içindedirler.  
 
Büyük müfessir İmam Suyutî hazretleri, “Sünnetin islâm’daki yeri” isimli kitabında; “Kitap, 
sünnete yani, Hazret-i peygamberin izâhına muhtaçtır” demek suretiyle, bu hassas 
noktaya dikkat çekmiştir. (l992 ümran yayınları sh-93 ) 
 
Kur’andan bir şey anlamak demek; sünneti kavramak ve Hz. Peygamber’in açıklamalarını 
öğrenmiş olmak demektir. Arapça bilmek, kur’anı anlamak demek olsaydı ozaman, her 
arapça bilenin, islam âlimi olması icap ederdi. Kur’an, arapça üzerine giydirilmiş İLAHİ BİR 
LİSANDIR. Sadece lafzı ile değil, manasıyla birlikte kur’andır. =Lafız-maal’mâna= kur’andır.  
 
 
Her devirde İslam’ın en azgın düşmanları, zâhiren kur’ana inanır gibi görünüp sünnete ve 
dolaylı olarak peygambere saldırırlar. Kur’nda varsa inanırız, kur’anda olmayanın doğruluğu 
kesin değildir, gibi sapık sözler kullanırlar. Halbuki İslam esaslarını belirleyen şer’i deliller 
sadece kitaptan ibaret olmadığını onlar da bilirler fakat, bilmeden gelirler. 
 
Müslümanlar için  dört  temel KAYNAK vardır ki  Bunlar : 
 
KİTAP, 
 
SÜNNET, 
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KIYAS-I FUKAHA   
 
İCMÂ-I  ÜMMET’TİR. 
 
Buların her biri kesinlik ve kat’iyyet ifade eder. Her müslüman, islâm inancını bu dört esasa 
göre tayin etmesi icap eder.  Elbette ki her hüküm kur’anda yer almaz. Sâdece kitaba 
inanırım, başkasını kabul etmem demek dalâlettir, sapıklıktır.  İçten görünerek İslâm’a 
yapılmış hâince düşmanlığın sinsi bir plânıdır 
 
 
 
 
 
 
 
KUR’AN,  GEMİŞİN  VE GELECEĞİN  İLMİNİ  KENDİNDE  TOPLAMIŞTIR 
 
Bütün mesele, kur’anı anlamaya ehil olabilmektir. Ehlinden başkasına örtüsünü açmayan 
güzellikler de ne kadar incelense o kadar faydalı, o kadar lâtif olur. Mesela : 
 
Kur’anın başı diye, besmelenin  (BÂ) sı ile başladığı,  
Sonu da,              diye (NÂS)  suresinin  (SİN)’i ile son bulduğu düşünülünce, 
bunun, =BES” yani kâfi. Size KUR’AN yetişir, işte o kadar demek olduğu anlaşılır. (Elm. 10-

194)               Bunun da : 
 
... 
Biz o kitapta (Kur’anda) hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra hepsi, Rablerin toplanıp 
haşrolunacaklardır.  (Enam Sh-133 D.oğtrc) 
 
Muhkem mefhumuna uygun olarak Kur’anın başka bir kitaba, diğer bir delile ihtiyaç 
bırakmayacak derecede DİN esaslarının hepsini ihtiva eden, yeterli bir HİDAYET rehberi 
olduğuna bir remz (sembol) teşkil ettiği anlaşılır.  yani  : 
 

“Bizim sana indirdiğimiz bu kitap, (bu kur’an) onlara yetmedi mi ki, karşılarında okunup 
duruyor? Şüphesiz ki onda, iman edecek bir topluluk için rahmet, ilâhî ibret ve ikaz 
vardır” (Ankebut S.403 Elm.6-226) 
 
muhkem manasına da işaret olması gibi anlayışlar, son derece hoş ve ibret doludur.  Nitekim 
farsça bir beytin manası şöyledir :   (Elm.10-194) 

 
“Evvel ve âhir-i  Kur’an,   niye bâ, sîn geldi? 
Yani rehber?  iki âlemde bize kur’an bes” 
 
Bunu, bizde bilinen “ALLAH BES, BÂKİ HEVES”   (Allah kâfidir, geri kalan hevestir) 
Sözünün manasıyla anlamak da, bu BES kelimesinin kur’anın baştan sona bütün 
maksatlarını kapsayıcı olmak itibariyle daha derli toplu olacağını hatırlatmak da şüphesiz ki 
faydalıdır...  Bunda Tevbe suresinin   : 
 

(Ey Muhammed! inanmaktan) Eğer yüz çevirirlerse de ki: bana Allah yeter. O'ndan 
başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O'na güvendim. O, yüce Arş'ın sahibidir.  (Tevbe 9-129) 
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Yasin suresinin sonundaki :

O halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu yed-i kudretinde olan Allah, noksanlıktan 
münezzehtir.  Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz.   (Yasin 36-83) 

 
Gibi âyetlerle özellikle işaret bulunmakla beraber, En baştaki Fâtiha suresinde YARDIM 
İSTEME ile  başlayıp, bitişte, NAS suresindeki ALLAHA SIĞINMA emirlerinin; TEVHİD  ve 
İHLAS gayesinde toplamanın bir neticesi vardır ki, insan için ANA HEDEF olan son nefeste 
güzel bitiş, yani (hüsn-i  hâtime) nin ancak kur’an ile olabileceğini ihtar eder. 
 
İşte, kur’ana başlarken (b), bitişinde de  (  sin) harfinin bir tesadüf olmadığı  ve bunun 
Kur’anda, çözemediğimiz sayısız mucizevi ifadelere bir örnek ve işaret teşkil ettiği de 
unutulmaması icap eder.  (Elm.10-194) 
 
Y E T M İ Ş   Ü Ç   F I R K A 
 
Bir hadîs-i şerifte; “Tevrat ehli (71) fırkaya ayrıldı. İncil ehli (72) fırkaya bölündüler. 
Benim ümmetim de ileride 73 fırkaya ayrılacaklar. Hepsi cehennemi tadacak, ancak bir 
tâife müstesnadır. Buyurulmuştur.  
 
Bu hadis-i şerifte haber verilen fırkaların,  asrımızda iyice zuhur etmiş bulunduğu, Hülâsatül-
beyan tefsiri  sahibi, eski şer’iyye vekili merhum Mehmet Vehbi efendinin “Akaid-i Hayriye” 
isimli eserinde ifade edilmektedir. Birçok müslümanlar da ne yazık ki, yılbaşı ve hristiyan 
âdetlerine kapılır olmuştur. 
 
Hz. peygamberden bil-itibar, 1400 seneden beri, bize ulaşan islâmi bilgiler ve esaslar, gerek 
her biri birer hidayet yıldızı olan sahabeler ve gerekse Müctehid derecesine ulaşmış yüksek 
ulema tarafından, kur’an ve sünnette belirtildiği şekli ile günümüze kadar muhkem bir 
şekilde korunmuştur ki bu, Kur’anın açık bir mucizesidir. 
 
Asırların teyidi ve yaşanan 14 asrın ulemasının mütevâtiren tebliğleri ile bu günlere kadar 
bütün saffetiyle, tertemiz olarak ulaşan islâm’ın mübarek hükümleri, zaman zaman dalâlet 
fırkalarının tasallutuna uğramış ise de, her asrın başında, bu yüce din’i tecdid için bizzat Allah 
tarafından gönderilen Vâris-i Resul kutup’lar ve onların yetiştirdiği ilim ve mâneviyat ehli 
kişiler tarafından islâm’ın içine sokulmak istenen bid’atler izâle edilmiş ve bir mucizevî vâkıa 
olarak kur’an, 1400 seneden beri, noktasına bile zarar verilmeden bu günlere gelmiştir. 
Kezâ, kıyâmete kadar da aynen devam edeceğinde şüphe yoktur.  
 
Burada, önemli bir nokta vardır ki, O da şudur : 
 
Kur’anı ve islâmı yaşayabilmek için mutlaka sünnete baş vurmak ve sünnetin izah ettiği 
şekli ile islâmı kavramak lazım geldiği gibi, her asırda yaşayan müslümanların mutlaka kendi 
ehl-i sünnet vel-cemâat yolunu bulup, kur’an  ve sünnet hükümlerine cemaat halinde  
sarılmalarında zaruret vardır.  
 
Elmalılı tefsirinde bu mühim husus bakınız ne güzel  ifade edilmektedir : 
 
“Bir kimsenin “Ben kendi başıma, yalnızca dinimi, imanımı koruyabilirim” demesi, 
tehlikelidir. Kendi başına kalmak isteyen fertlerin, iman ve islâm üzere “hüsn-i 
hâtime” ile âhirete gidebilmesi şüpheli olur. (cemaat ruhunun maddi ve manevi 
desteğinden mahrum olan) fertler, zorlama ve baskı altında her şeyini 
kaybedebilirler”  (Hak dini kur’an dili tefsiri 2-405) 
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Bilhassa, “Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacak”  hadis-i şerifi ile haber verilen fırkaların, bütün 
dehşetiyle zuhur ettiği zamanımızda ve her fırkanın, kendisini “fırka-i Naciye” ve sâhib-i 
selâhiyet görmesi karşısında 73 fırka içerisinde, kurtuluş yolundaki O, TEK müstesna  
fırkayı bulabilmek ve onda sebat etmek, her yiğide nasib olacak kolay bir iş değildir. Onun 
için de burada söylenecek söz şudur ki, bu bir nasip meselesidir vesselam. 
 
Ezelî şekaaveti olmayan ve ömrünü, haramlarla geçirmeyen ve nesebinde karışıklık 
bulunmayan kişiler, BAL ARILARININ, birer birer havalandıkları yerlerden inerek, her biri 
kendi kovanını buldukları gibi,  fırka-i nâciye messupları da ehl-i sünnet vel-cemâat 
şemsiyesi altında birer birer toplanacaklarında şüphe yoktur.  SON   (28-12005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Büyük  İbret ) 
 
KIYÂMET,  ANCAK  NE  ZAMAN   KOPAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(2175) Ebû Hureyre ve Ebû Saîd-i Hudri (radiyallâhu anhumâ)’dan ayrı 
tariklerle rivâyet edilmiştir ki,   Nebî Sallellâhu aleyhi vesellem : 
 
“Kıyâmet kopmaz. Tâ ki ümmetim, kendisinden evvelki ümmetlerin 
yolunu; karış karış, arşın arşın takip etmedikçe” buyurmuştu. 
 
(Ashâb-ı kirâm  tarafından) :  
 
-Yâ Resûlellah! (yollarında gidilen) Fars ve Rum gibi milletler midir? Diye 
soruldu.  Resul-i Ekrem de : 
 
-Onlardan başka insanlardan kim var ya? Diye cevap verdi” 
 
 
İ Z Â H I  
 
Müellif  Buhârî, Ebû Hureyre hazretlerinin rivâyet ettiği bu hadîs-i şerifin, Ebu 
Saîd-i Hudrî (radiyalahu anh)’a dayanan bir tarîkini de rivayet etmiştir.  Bu 
rivâyete göre,  
 
Ebû Saîd-i Hudrî hazretleri şöyle demiştir : 
 
Resûl-i Ekrem Sallellâhu aleyhi vesellem buyurdular ki  : 
 
“Muhakkak siz, kendinizden önce gelen milletlerin karış karış, arşın arşın 
yolunca gideceksiniz”   Biz de : 
 
-Yâ Resûlellah, bu ümmetler, Yahûdilerle hırıstiyanlar mı? Diye sorduk. 
Resûl-i Ekrem efendimiz  : 
-Onlardan başka ya kim olacak?  buyurdu. 
Bu hadîs-i şerifte,  Yahudilerle hırıstiyanların,  
 
Ebû Hureyre Hadisinde de Fars (İran) ve Rum’un, gayri ahlâki hâl ve 
hareketlerini tâkip ve taklîd etmekten İslâm ümmeti tahzîr buyurulmuştur. 
 
İslâm dîninin, İslâm ümmetinin de hiçbir dîn’i ve hiçbir milleti taklîde ihtiyacı 
olmayan üstün bir esası ve medeniyeti vardır.  
Bu bedîhî hakîkat itibâriyledir ki,  Resûl-i Ekrem sallellâahu aleyhi vesellem 
efendimiz, (geçmişteki bütün ilâhi kitapları içine alan) kur’ânımızı, bu yüce 
varlığımızı muhâfaza etmemizi emredip, (hükmü kaldırılmış şeraitlere ve kendi 
uydurdukları kitaplara sarılan) Yahudi ve hırıstiyanları takip etme felâketine 
düşmekten ümmetini men etmiştir.  (Buhari No=2175)   
 
Aynı manada diğer  bir Hadisi-i Şerif de şöyle vârid olmuştur  : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebu Saîd-i (Hudrî r.a) hazretlerinden rivâyeten bu mübarek Sahâbi şöyle 
demiştir: 
 
“Mutlaka ki, sizden evvelkilerin yollarına, karış karış ve adım adım 
uyacaksınız.  
Hatta  o kadar ki)  keler deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz” 
 
Biz dedik ki : 
 
-Yâ Resulellah, Yahudi ve Nasarâ’ya mı (tâbi olacağız) ? 
 
Buyurdular ki  : 
 
-Başka kim olacak.  (Sahih-i Buhari cilt 11 sh-272) 
 
YETMİŞ  ÜÇ  FIRKA 
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YILBAŞI NEYİMİZ OLUR? 
 
O, haçlı seferlerinden kalma bir kılıç artığıdır. O zaman silahla giremediği yerlere  şimdi 
beyaz SAHTE saalıyla saygılar ve sevgiler toplayarak girebiliyor... Kardeşlerini 
mülevves SAVAŞA hazırlamaktan  geliyor...   O, adıyla sanıyla bir misyonerdir. Kılığını 
değiştirmiş, ve bizi avlamaya geliyor. Bizi en nazik noktamızdan ve kucağında getirdiği 
oyuncaklarla  çocuklarımızı avlamaya, onları zehirlemeye geliyor. ...  
 
 
Vela terkenu ilellezine zalemu... (...   ) suresi sh 
 
 
 


