1. Брошюр:
АЛЛАХЪН СьОЗЮ ДЕИШМЕЗ
Йерйюзюнде басълан хер бир китабън аркасънда бир
нумара язълъйор: ЪСБН нумарасъ (инигилиздже:
‘Ънтернатионал Стандард Боок Нумбер’ = ‘улусларарасъ
стандард китап нумарасъ’). Садаки ресимде онун бир
ьорнеини гьоребилирсиниз. Бу нумара девлетлерин
арасънда япълан антлашмалара даянарак верили-йор ве
онун амаджъ, язарън хакларънъ корумактър. Хем кимсе
о язарън ишини кулланарак пара казанмасън, хем де
язълан шейлер деиштирилмесин дийе бу нумара
верилийор. Не де олса, хич бир язар бунджа емек
вердиктен сонра изин вермейеджек китабъ башкаларъ тарафъндан деиштирилсин.
Там терси, ону корумак ичин елинден гелени япаджак. Ве ким бу ‘телиф хаккънъ’
чинейип бир китабън сьозлерини деиштирирсе, ким ону асъл язар тарафъндан
язълдъ дийе яярса затен джезая чарптърълъйор.
Девлетлерде де айнъсънъ гьорюйоруз. Солда
гьордююнюз бина, Казакистан’да япълан бир
девлет бинасъдър: Казакистан Девлет Аршиви.
О аршивде хюкюметин чъкардъъ бютюн ресми
язълар корунаджактър. Девлетлер, кишисел
язарлардан даха фазла биле диккат едерлер,
вермиш олдукларъ карарлар кайболмасънлар
я да деиштирилмесинлер дийе.
Мадем биз, фани, зайъф ве мюкеммел олмаян инсанлар сьозюмюзюн
деиштирилмесине изин вермийоруз, ебедийен вар олан, сонсуз гюдже сахип олан ве
бюсбютюн кутсал олан Аллах да айнъсънъ япмаяджак мъ? Аллах изин вереджек ми,
кенди кутсал сьозлерини башкаларъ тарафъндан деиштирилсин? Бу брошюрде
араштърмак истедиимиз кону будур.
Мюслюманлар дьорт китап ‘назул’, яни ‘Аллахтан индирилмиш’ оларак кабул
едийорлар. Онлара ‘семави китаплар’ дийорлар: Теврат, Зебур, Инджил ве Куран.
Ен яйгън анлайъша гьоре, Аллах бир китап индирийор, о китабън гечерлилии бир
сюре девам едийор, сонра ‘бешер’, яни инсанларън сьозлери она каръшъйор ве
бьойледже китап гечерлилиини кайбедийор. Артък лазъм башка бир китап
индирилсин. Ама дьордюнджю йерде индирилен Куран’а гелиндже, онун артък
Аллах тарафъндан ебедийен корундууна инанълъйор.
Бу дюшюнджейи даха фазла араштърмадан, диккатинизи хемен бу анлайъшън
ичиндеки терслие чекмек истийоруз: Аллах сонсуз гюдже ве кутсаллъа сахиптир.
Мадем ьойле неден юч дефа изин вереджек, кенди сьозю инсан тарафъндан
деиштирилсин, ве анджак дьордюнджю дефасънда буна каршъ ьонлем алсън?
Аджаба, Аллах хамуруну тутурамаян бир фърънджъя мъ бензийор: биринджи дефа
денеди (Теврат), тутурамадъ. Икинджи дефа денеди (Зебур), тутурамадъ. Ючюнджю
дефа яптъ (Инджил), гене тутурамадъ. Артък дьордюнджю денемесинде (Куран)
башарълъ олду. Бу бираз каба ьорнеи ишитиндже херхалде рахатсъз олдунуз,
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чюнкю ьойле бир дюшюнджейи Аллаха якъштърамъйорсунуз. Ве герчектен де
ьойледир: Еер дюшюнюрсек, Аллах кутсал китапларъндан юч танесинин
бозулмасъна изин верди ве анджак дьордюнджюсюню корумая башардъ, о заман
Аллахън кудретини инкар етмиш, хатта онун кутсаллъъна кюфюр етмиш олуруз.
Ве гене де, бугюне кадар мюслюманларън чоу бу дюшюнджейе сахиптирлер. Шимди
де бунун себеплерини араштъралъм.

1. Куран, даха ьонджеки китапларъ кабул едийор му?
Куран, бюйюк бир кесинликле даха ьондже индирилен Теврат, Зебур ве Инджил’ин
Аллахън сьозю олдууну сьойлюйор. Айнъ заман мюслюманлара да буйуруйор о
китаплара сайгъ гьостерсинлер. Бу конуда шу Куран айетлере бакабилирсиниз:
Бакара 40,136,285; Ал-и Имран 3,71,93; Ниса 47,136 Маиде 47-51; 69,71-72; Енам 91;
Йунус 37,94; Енбия 7; Анкебут 45,46; Фатър 31; Ахкаф 11
Сорумуз шу: Бозулмуш, инсанларън сьозлерийле каръшмъш я да гечерлилиини
кайбетмиш китаплара неден сайгъ дуялъм? Аллах неден ьойле китаплара сайгъ
дуймамъзъ буйурсун? Бу Куран айетлеринден анлъйоруз ки, Мухаммед’ин кендиси о
китапларън бозулдууна инанмадъ.

2. Куран’а гьоре инсан Аллахън сьозлерини деиштиребилир ми?
"Раббинин сьозю, дорулук ве адалетле тамамландъ. О'нун сьозлерини
деиштире-биледжек йоктур." (Куран - Ен'ам суреси 115)
'Аллахън сьозлеринде хич бир деишме йоктур. Бу бюйюк башаръдър.'
(Куран - Йунус суреси 64)
Куран бу конуда да кесин бир хюкюм верийор: йерйюзюнде Аллахън сьозюню
деиштиребиледжек кадар гючлю бир инсан, джин я да башка варлък йоктур. Бу да
Аллахън кудретине ве мутлак гюджюне уйгун бир сонучтур. Аллахън сьозюню
деиштиреджек олурса, о киши Аллахтан даха кувветли олур; о да мюмкюн
олмадъъна гьоре, ьойле бир киши йоктур.

3. Аджаба, Аллах китапларънън арасънда айръм япъйор му?
Белки де Аллах, Теврат, Зебур ве Инджил’ин бозулмасънъ истеди ве ьойлеликле
инсанлар тарафъндан деиштирилдилер. Бьойле дюшюнюнлере гьоре, Аллах
ьонджеки юч китаба, санки бир адамън базъ чоджукларъна ьоз, базъларъна ювей
гьозюйле бактъъ гиби, о кадар фазла ьонем вермеди, ама Куран’а гелиндже она
даха ийи бактъ.
Бу дюшюндже де бюсбютюн янлъштър. Куран’да мюслюманлара шьойле
буйурулуйор:
"Аллах'а, бизе гьондерилене, Ибрахим'е, Исмаил'е, Исхак'а, Йакуб'а ве
торунларъна гьондерилене, Муса ве Иса'я верилене, Раблери тарафъндан пейгамберлере верилене, онларъ бирбиринден айърт етмейерек
инандък, биз О'на теслим оланларъз" дейин.” (Куран - Бакара суреси
2:136)
Демек, Куран’ън буйрууна гьоре, мюслюманлар лазъм Теврат, Зебур, Инджил ве
Куран’ън арасънда айръм япмасънлар. Лазъм Куран’дан ьонджеки китаплара иман
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етсинлер ве айнъ дереджеде сайгъ гьостерсинлер. Бунун себеби де ортададър:
Аллахън кендиси де о китапларън арасънда айръм япмъйор.
1., 2. ве 3. алтънда яздъъмъз нокталаръ шьойле бир съраларсак, тек бир мантъксал
сонуч чъкъйор:

Бу сонуч качънълмаздър. Кимсе калкъп да “Ама Аллах катънда хершей
мюмкюндюр” гиби сьозлерле бу кесин сонучтан качънамаз. Аллах конушмакла,
инсанлара сьоз вермекле кендини балъйор. Инсанлара кенди сьозлеринин деишмез
олдууну сьойледиктен сонра, Теврат, Зебур ве Инджил де Куран’ън олдуу кадар
онун сьозю олдууну сьойледиктен сонра ве китапларънън арасънда айръм
япмадъънъ сьойледиктен сонра, инсана дюшен пай бу мантъксал сонуджу кабул
етмектир.
Дийелим кючюк бир кьойде Ахмет адънда бир илкокулу мюдюрюнюн яшъйор.
Бириджик сънъфънда садедже дьорт ьоренджи
калмъш: Тахсин, Зеки, Исмет ве Кадир. Сонра
Ахмет Бей ьоренджилерине десин: “Беним
ьоренджилерим оларак сизи хер заман
коруяджаъм. Аранъзда хич айръм япмаяджам”.
Сонра Тахсин, Зеки ве Исмет пармаънъ
калдъръп: “Муаллим, бизи де коруяджак мъсън?”
дийе сорарларса, мюдюрюн джевабъ не оладжак?
- Шьойле конушаджак: “Ех, насъл бир сору бу?
Шимди аз ьондже херкеси коруяджаъмъ
сьойледим я!”
Евет, о мюдюр бей Тахсин’и, Зеки’йи ве Исмет’и
насъл коруяджакса, Аллах да Теврат’ъ, Зебур’у
ве Инджил’и коруду, хер заман да коруяджактър.
Онларън ючю бугюнлере кадар вардър, хатта бир
тек капак алтънда ‘Кутсал Китап’ я да ‘КитабъМукаддес’ адъйла яйълъйор.
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Аслънда йукаръда вердиимиз кесин испат йетерлидир; башка башка фикирлер ортая
коймая герек йок. Аслънда бурада брошюрюмюзе сон веребилириз, чюнкю башка не
сьозлер булунурса, хич бир шей бу кесин испатъ бозамаз.
Гене де, окурларъмъзън яраръ ичин ве кону даха ийи анлашълсън дийе бу меселейе
ъшък тутан даха фазла билги вереджез.

4. ‘Теврат, Зебур, Инджил деиштирилди’ иддиасъ нереден гелди?
Мухаммед дини бир реформджу иди ве тек бир танрънън герчек олдууну сьойледи.
Ама онунла йетинмеди: Мухаммед’ин дюшюнджесине гьоре о танръ, ески
заманлардан бери кендини Йахуди пейгамберлере танътан танрънън айнъсъ иди. Ве
онун ичин меджбур оларак, о пейгамберлерин китапларънъ дору ве гечерли сайдъ.
Халбуки, о йълларда, китапларън хенюз басълмайъп елден язълърдъ. ьОйле бир
чада, Теврат, Зебур ве Инджили булмак сон дередже зор иди. Калдъ ки, онун
Арапча терджюмелери хенюз йокту. О йюзден Мухаммед Йахудилерин ве
Християнларън динини асъл кайнаклардан ьоренемеди. Садедже кендисине
анлатълан сьозлерден танъйорду. Йахудилик ве Християнлък хаккъндаки билгиси
чок сънърлъйдъ.
Херхалде о йюздендир ки, Мухаммед кендини ески пейгамберлерине бензер бир
пейгамбер сайдъ. Хатта Теврат, Зебур ве Инджил’де онун геледжеинин ьонджеден
билдирилдиини сандъ:
“янларъндаки Теврат ве Инджил'де язълъ булдукларъ, окуйуп язмасъ
олмаян пейгамбере уянлара язаджаъз.” (Куран - Араф суреси 156-157).
Буну сьойлемекле Мухаммед, Теврат, Зебур ве Инджил’ин метнинин
деиштирилмедиини кабул етти. Чюнкю бир киши о китапларъ деиштирмейе калкмъш
олсайдъ, херхалде ен биринджи йерде, даха сонра бир пейгамберин геледжеини
сьойлейен айетлер ортадан калдъраджактъ.
Мюслюманлъън илк йълларънда кимсе о иддианън герчек олуп олмадъънъ
араштърмая калкмадъ. Затен о йълларда мюслюманларън диккатъ даха фазла
башлаттъкларъ савашларъ юзериндейди. Кълъч зоруйла етрафтаки халкларъ
мюслюманлаштъръркен, Йахудилер ве Християнларла герчекчи бир диялог о
йълларда мюмкюн деилди, она герек биле дуйулмадъ. Факат тарих илерледикче,
мюслюманлар еле гечирдиклери топракларда яшаян ‘Ехли-Китап’ тарафъндан
рахатсъз едеджи сорулар ишитмейе башладълар. Аджаба, Мухаммед геледжеи ески
китапларда герчектен мюjделенмиш мийди? Артък мюслюманлар кенди гьозлерийле
Теврат’ъ, Зебур’у ве Инджил’и окума
фърсатъна кавуштулар. Ве о китапларъ
каршълаштъръркен араларънда бир
уйум олдууну гьордюлер, ама ючюнюн
Куран’дан чок фарклъ олдууну
анладълар. Юстелик Мухаммед’ин
геледжеи конусунда пейгамберлик
сьозлери хич бир йерде булунмадъ.
Бу челишки насъл чьозюледжекти? Бир
тарафта “Куран янлъш оламаз” дийе
дюшюндюлер. ьОбюр тарафта
Мухаммед’ин кендиси биле Теврат,
4

Зебур ве Инджилин метнини кабул етти. Бу ики дюшюнджейи кантарлаярак, тек бир
сонуджа варабилдилер: Теврат, Зебур ве Инджил Мухаммед’ин заманъндан сонра
деиштирилмиш олмалъ. Бу тюр дюшюндже, табии ки, билим ве акъла даянмъйор,
кьор бир имана даянъйор; “Иманъмъз елден гидийор” коркусуйла герчеклери
инатла гьормемезликтен гелийор.
Мюслюман алимлер кутсал китапларън метинлеринин инсан тарафъндан
деиштирилме теорисине ‘тахриф-и лафзи’ дерлер. Ишин илгинч тарафъ,
исламийетин илк йюзйълларънда хич бир язар я да алим, бу ‘тахриф’ теорисини
кабул етмеди. Ал-Табари (855), Амр ал-Хакиз (869), Бухари (810-870), Ал-Мас'уди
(956), Абу Али Хюсейин Бин Сина (1037) гиби, исламийетин ен бюйюк алимлеринин
хепси ‘тахриф-и лафзи’ теорисини редеттилер. Йахудилери шьойле сучлардълар:
“Теврат ве Зебур’даки сьозлерин анламънъ чарпътъйорсунуз” . Ама кимсе Теврат
ве Зебур’даки сьозлерин кендилери тахриф олду дийе сьойлемеди. Диккат един:
бу сучламалар садедже Теврат ве Зебур ичин япълдъ: исламийетин
башлангъджънда хич бир мюслюман Инджил’ин деиштирилмиш олдууну
сьойлемеди.
Бу теори илк оларак анджак Мухаммед’ден 400 сене сонра Ибн Хазм адлъ бир
мюслюман алим тарафъндан ортая койулду. Ибн Хазм 994-1064 сенелери арасънда
Ал-Андалус, яни Испаня’даки, Кордоба касабасънда яшадъ. 38 яшъна кадар везир
оларак деишик халифелерин алтънда гьорев яптъ ве ортая чъкан ич савашларънда
серт бир аскер олдууну гьостерди. Ондан
сонра кендини китап язмая верди. Кутсал
Китапл’ла Куран’ън арасъндаки
челишкилери язълъ оларак илк ортая
чъкаран о олду. Ве бу челишкилери ортадан
калдърмак ичин йукаръда гьостердиимиз
йола башвурду: 1. Куран’ла Кутсал Китабън
арасънда челишкилер вар - 2. Мухаммед
Теврат, Зебур ве Инджил’е сайгъ
гьостермемизи сьойледи - 3. Куран дору
олмалъ. Онун ичин тек бир сонуджа
варабилди: Теврат, Зебур ве Инджил
Мухаммед’ин заманъндан сонра деиштирилмиш олмалъ. Ибн Хазм’ън ьолюмюнден
сонра онун теориси мюслюман язарларън арасънда гиттикче попюлер олду ве
бугюне кадар санки тарих бойунджа мюслюман алимлерин анлайъшъ буймуш гиби
гьостерилийор. Халбуки, гьордююмюз гиби, бу ен башта ьойле деилди.

5. ‘Тахриф-и лафзи’ мюмкюн мюдюр?
Окурларъмъзън яраръ ичин шимди де ортая атълан бу сучламая даха якъндан
бакаджаз. Инсанлар Кутсал Китап’ън метнини деиштирмейе калкарса да бунун
мюмкюн оламаяджаънъ гьореджез, калдъ ки, буну япмая денейенлер олмадъ.
(1) Кутсал Китап не заман деиштирилди?
Темамъза гьоре бизи илгилендирен шудур: Кутсал Китап’ън деиштирилидиини
сьойлейенлер, бунун не заман олдууну санъйорлар: Мухаммед’ден ьондже ми,
йокса ондан сонра мъ?
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Еер Мухаммед’ден ьондже дерсек, Мухаммед’ин кендиси ондан хаберсиз мийди?
Йокса, Куран’ън шу сьозлери не анлама гелийор:
“’Ей Китаб ехли! Теврат'и, Инджил'и ве Раббинизден сизе индирилени
гереиндже уйгуламадъкча бир темелиниз олмаз’ де.” (Куран - Маиде
суреси 68).
Йахудилер ве Християнлар, Теврат ве Инджил’де индирилени насъл
уйгулаяджаклар ки, еер китапларъ тахриф олмушса? Хайър, Мухаммед’ин буна
инанмадъънъ гьостермек ичин бу Куран айети биле йетерлидир.
ьОте яндан “Кутсал Китап Мухаммед’ин заманъндан сонра тахриф едилди’ дерсек,
хемен гьостеребилириз бу насъл тарихтеки испатлара терс дюшюйор. Ески
китапларъ араштърмак, онларън юзерине хюкюм вермек, пейгамбер де олса,
херханги бир инсанън кейфи караръна калмъш бир кону деилдир, кенди башъна бир
билим далъдър. М.ьО. 200 йълларъндан, илк матбаанън япълдъъ 1439 йълъна кадар
бинлердже ел язъ гюнюмюзе улашмъштър. Билим адамлар онларъ тек тек
араштъръп каталог халине гетирдилер, араларъндаки балантъларънъ кешфетмейе
чалъшъйорлар. Ашаъдаки табло-ларда чок ески ве бугюнюмюзю улашан ел язъларъ
ьорнеклери гьорюйорсунуз.


ьОндже Теврат ве Зебур’ун ел язмаларъна бакалъм:
М
УХ
А
М
М
Е
Д



Мухаммед’ден ьондже:

Мухаммед’ден сонра:

Бу ел язмасъ М.ьО. 2.
йюзйълдан калмадър,
юнлю Кумран
маараларънда булунду.

7. Бу ел язмасъ да 10.
йй йюзйълдан калмадър,
.
Халеп кодекси оларак
билинир.

Шимди де Инджилин ел язмаларънъ гьореджексиниз:
М
УХ
А
М
М
Е
Д
Мухаммед’ден ьондже:
Бу ел язмасъ 4.
йюзйълда Мъсър’ън
Сина Даъ’нда булунду.

Мухаммед’ден сонра:
7. Бу ел язмасъ да 12. йюзйй йълдан калмадър,
.
Италя’нън Милано
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кентинде дуруйор.
Мухаммед’ден ьондже ве Мухаммед’ден сонраки сенелерден калан бу ел
язмаларънъ каршълаш-търдък мъ, араларънда хич бир деишме олмадъънъ
гьореджез. Бьойледже не Мухаммед’ден ьондже, не де ондан сонра Теврат, Зебур
ве Инджил’ин инсан тарафъндан деиштирилдиини гьормюйоруз.
(2) Изник Консейинде не олду?
ьОзелликле Тюрк мюслюманларън арасънда яйгън олан бир масал вар (херхалде
Изник касабасъ бугюнкю Тюркийе’де булундуу ичин): Бизанс емператору
Константин, ьонджеден чок фазла езийет еттии християнлара дини сербестлик
танъйор, даха сонра да християнлъъ девлет дини оларак илан едийор. Константин
деишик християн групларън арасъндаки ьоретиш фарклълъкларънъ дюзелтирмек
истийор. Онун ичин християнларън яшадъкларъ бютюн девлетлерден килисе
адамларънъ Никеа (бугюнкю адъ: Изник) касабасъна давет едийор. Мюслюман
масалларъна гьоре, о топлантъда йюзерледже ‘инджиллерден’ дьорт танеси
сечилийор, ьобюрлери йок едилийор.
Бурада сьоз конусу херханги бир дини инанч я да
каврам деилдир; ортада тарих вар: о консейде
тартъшълан конулар хемен о анда язъджълар
тарафъндан кайът едилди, онларън язъларъ бугюн
елимиздедир. Бу конуйу анламак ичин не дини китап,
не де вахий лазъм - топлантънън нотларъ елимиз-де.
Сърада 5 бюйюк кону вардъ, айръджа даха аз ьонемли
олан 20 тане йени курал юзеринде карар верилди.
Бюйюк конуларън арасънда шунлар вардъ: Иса
Месих’ин кишилии иле илгили сорулар, янлъш
ьоретишлери яян кишилерин вафтиз едилмеси, баскъ
алтънда Иса Месих инанджънъ инкар еденлерин
йениден топлулуклара кабул олунмасъ ве Иса
Месих’ин Дирилиш Байрамъ (Паскаля) ханги тарихте
кутланълмасъ геректии конуларъ вардъ. Бютюн 25
конунун ичинде Инджилин метни кесинликле сьоз
конусу олмадъ. Хатта, фарклъ ьоретишлери савунан килисе ьондерлери, айнъ
Кутсал Китап’тан айет чъкарарак тартъштълар.
Евет, тарихтеки верилер чок ачъктър: Изник консейинде япълан ишлер ве
конушулан конулар бунлар иди. Орада булунан гьоз ве кулак шахитлери
гьордюклерини ве ишитиклерини хемен каъда гечирдилер, о каътлар да бугюне
кадар арамъздадър. Буна каршъ бугюне кадар Тюркийе’де “Изник’те Инджили
деиштирдилер” масалъ сон дередже яйгъндър. Хатта окул китапларъна биле
гирмиштир ве бьойледже махсум чоджукларъмъз, не язък ки, бир яланла
бюйюйорлар. Тарихтеки герчеклере сайгъ дуяджакларъна дини пропаганда
лафларънъ соргусуз суалсъз кабул етмейи ьоренийорлар. Бу тюр дюшюндже ичин
илач ве чаре булунмуйор: “Дюня бир топ деилдир, дюздюр” дийен адама не
денилебилир ки? Сьозлеримиз калмъйор.
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(3) Кутсал Китап насъл деиштирилди?
Аллахън сьозлерини ташъдъънъ сьойлейен бир китап насъл ве ханги йьонтемле
деиштирилебилир? Бурада бир ексемплардан базъ сайфаларъ чъкаръп йерине
башка сайфаларъ такмак сьоз конусу олмуйор. Мухаммед’ин заманъна гелиндже,
Иса Месих инанджъ дюнянън бирчок йерлерине яйълмъштъ. Мароко’дан
Хиндистан’а, Ирланда’дан Етйопя’я кадар бинлердже дефа Инджил ве онун янънда
Теврат ве Зебур да копя едилди, онларджа ябанджъ диле чеврилди, онун
айетлеринден йюзлердже илахи язълдъ ве бинлердже дефа башка китапларда
алънтъ япълмъштъ. Юстелик, християнлъън ичинде бирчок фарклъ коллар
тюремейе башладъ; хепси де кенди Кутсал Китап’а сахиптилер. Бириси тек бир
айети биле деиштирмейе калксайдъ, башка коллардан олан ьобюр християнлар
еллериндеки Кутсал Китапларънъ корумуш олурдулар, деиштирилмелерине изин
вермейеджеклерди.
Бирчок мюслюман християнлъън тарихини билмедиклери ичин, мюслюманлъктадаки
олайларъ християнлара мал етмейе чалъшйорлар. Иса Месих’ин хабери илк 300 йъл
ичинде садедже сьозле яйълдъ, християнлар девлет тарафъндан зулюм ве баскъ
гьордю. Буна каршън мюслюманлък илк баштан бир девлет оларак каршъмъза
чъкъйор. Мухаммед пейгамбер оларак Аллахън сьозлерини инсанлара
улаштърмакла йетинмеди, айнъ анда мюслюман юмметинин башъ оларак бир девлет
адамъ иди. Иса,“Сезар'ън хаккънъ Сезар'а, Танръ'нън хаккънъ Танръ'я верин”
демишти. Бу, Мухаммед’ин дюшюнджесинин терсидир. Иса Месих “Беним краллъъм
бу дюнядан деилдир” деди, факат Мухаммед’ин краллъъ дюнясал бир краллъктъ.
О йюздендир ки, Кутсал Китап’ън ел язъларънъ деиштирмек мюмкюн деилди. Буну
япаджак гючте олан бир киши, килисе я да девлет биле йокту. Ама Куран метнинин
тарихинде там ьойле олду. Ючюнджю халифе Осман’ън заманда Куран’ън метни
деиштирилди (бу конуда бу серинин дьордюнджю брошюрюне бакън). Бугюнкю
мюслюманларън чоунун анламадъкларъ нокта шу ки, християнлък бир дин девлети
деилди. Християнлък мюслюманлъа бенземийор: хич бир заман тек бир киши
тарафъндан контрол едилмеди. Онун ичин бютюн дюнядаки Кутсал Китап нюсхаларъ
топлатъп деиштиреджек гючте олан кимсе йокту.
Бирчок мюслюман язарлар ве алимлер биле бу герчеи кабул еттилер. Бунун тек бир
ьорнеини верелим: 1149-1209 йълларъ арасънда яшамъш олан Иранлъ сунни алим
Фахреттин ал-Рази, Теврат, Зебур ве Инджил’ин тахриф олдуу теориси хаккънда
шьойле бир сонуджа варъйор: “Йахудилер ве илк Християнлара каршъ, Теврат’ън ве
Инджил’ин метнини деиштирдилер дийе сучламалар япълдъ. Ойса ьоне гелен
алимлер ве илахиятчъларън канаатънджа, метни тахриф етмелери мюмкюн деилди,
чюнкю о кутсал китаплар несилден несиле накледилирек хер тарафа яйълмъштъ ве
херкесче билинийорду.” Аджаба, Кутсал Китап’ъ кьотюлейен, онун хаккънда
‘деиштирилди’ дийе ялан яян бугюнкю мюслюман пропагандистлер, ески мюслюман
алимлерден даха мъ чок билийорлар?
(4) Кутсал Китап’ън ханги айетлери деиштирилди?
Айнъ пропагандистлер Кутсал Китап’а гелиндже анламадан башка бир мантък
хатасъна дюшюйорлар: бир тарафтан Кутсал Китап’ън тахриф олдуу яланънъ
яйъйорлар, ьоте яндан айнъ о китапта Мухаммед’ин геледжеини мюjделейен
айетлер булундууну сьойлюйорлар (месела Тевраттаки Йаса 18:18 ве Инджилдеки
Йуханна 14:26 айетлери). Не яни шимди? Бозулмуш, тахриф едилмиш, гечерлилиини
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кайбетмиш бир китаптан дестек ми аръйорлар? Бютюн касабада танънан бир
яланджъ-нън сизин ичин танъклък япмасънъ истер мийдиниз? Гювенмедииниз,
садедже пропаганда яланларъ яян бир газетеде окудуунуз бир хабере инанър
мъйдънъз? Ама гьордююмюз гиби, Кутсал Китап’ън деитирилдиини сьойлейен
мюслюманлар айнъ о хатая дюшерлер.
Бугюне кадар ‘инджил деиштирилди’ дийен чок
олду, ама хич кимсе инджилин ханги тарафъ,
ханги айетлерин деиштирилдиини гьостеремеди.
Буну япанлар оларак генелликле кьотю нийетли
папазлар ве килисе ьондерлери гьостерилийор.
Гьордююмюз гиби хич бир папаз буну япмадъ. Ама
бир ан ичин ьойле олдууну фарз еделим: о киши
ен башта даха сонра бир пейгамберин геледжеини
сьойлейен айетлер ортадан калдърмаяджак мъ?
Не де олса о пейгамберин гелиши, адамън дини
системин сону демектир. Йокса папазлар
Мухаммед’ин геледжеини сьойлейен айетлерин
чоуну йок еттилер, ама, иште, биркач танеси
гьозлеринден качтъ да онларъ бугюн гене
Инджилде булуйоруз. Бу кадар сачмалък юретмек анджак фанатик кишилер ичин
мюмкюндюр - онлар, гьозлерини акла ве дюшюнджейе капамъш олан кишилердир.

6. Аслънда деишиклие ураян китап Куран’дър
Бу серинин дьордюнджю брошюрюнде гьостереджеимиз гиби, бютюн сучламалара
каршън гечерлилиини корумуш олан Кутсал Китап’тър, асъл деишмейе ураян китап
исе Куран’дър. Мюслюманлък илминде ‘несих ве менсух’ каврамъ вар. ‘Несих’
сьозю ‘деиштирен’ демектир, ‘менсух’ да, ‘деиштирилен’. Куран’ъ бир арая
гетирдии сенелерде Мухаммед бирчок дефа верилен бир буйруу гери алмак я да
деиштирмек зорунда калдъ. Бу табии ки, Куран’ън танръсъ хаккънда бир анлайъш
проблеми олуштурду. Бир тарафта сьойленийор ки, Куран ‘алтън сахифелер’ин
юзеринде езелден ебеде мухафаза олуйор. Демек, Аллах даха дюняйъ ве инсанларъ
яратмадан ьондже Куран’ън метнини ен кючюк харфъ ве ноктасъна кадар язмъштъ
ве кенди катънда булундурду. Хал бьойлейкен елбетте деишиклик япмая йер
калмъйор. Иште, бу чъкмаздан куртулмак ичин ‘несих-менсух’ теориси ортая
атълдъ. Бунун базъ ьорнеклерине бакалъм:
(1) Къбле деиштирилди
Мухаммед ен башта Мекке’дейкен Каабе’йе бакарак намаз кълардъ. Хиджреттен
сонра Йахудилери мюслюманлъа чекмек ичин къбле деиштирилди: артък херкес
Куддюс’е бакарак намаз кълмалъйдъ. Бу деишикликле илгили айетлери Бакара
суресинде булуйоруз: 142-143 айетлеринде Аллахън къблейи Куддюс’е дору
чевирдиини сьойленийор; 144 айетинде исе йениден Месджид-ал Харам, яни
Каабейе чевирдиини окуйоруз. Айет 144 несихтир, айет 142-143 менсухтур.
Сонрадан гелен айет ьонджекилерини гечерсиз кълармъш.
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(2) Мюджахитлерин гюджю
Енфал суресинин 65инджи айетинде хер мюслюман савашчънън онар дюшман
йенеджеини сьойледи. Бир сонраки айетте исе, о оран бире каршъ икийе
индирилди. Арка аркая гелен ики айеттен бири ьобюрюню гечерсиз кълармъш.
(3) зинаджъ кадънларън джезасъ
Илк ‘индирилен’ айете гьоре (Ниса 15) зина еден кадънларън джезасъ ьомюр бойу
евинде тутуклу калмак иди. Даха сонра Аллах айнъ суч ичин башка бир джеза
дюшюндю: йюз денек (Нур 2 айети Ниса 15 айетини иптал еттии денилийор).
Бугюнлерде шериатъ уйгулаян девлетлерде исе зина еден кадънлар ташланъйор. Бу
да несих-менсух теорисинин белки де ен чарпъджъ ьорнектир: ьондже Куран’да
язълъ бир айет башка айет тарафъндан иптал олуйор, сонра биринджи айети
гечерсиз кълан айет кендиси гечерсиз кълънъйор, бу сефер башка айеттен деил,
ама сюннет, яни Мухаммед’ин вермиш
олдуу ьорнеинден. Демек, Мухаммед’ин
сьозю Аллахън сьозюнден даха кувветли
чъктъ
Бу кармакаръшък дурум мюслюманларън
гирдии чаресизлиинден кайнакланъйор.
Ала Суреси 6-7 шьойле буйуруйор:
“Сана Куран'ъ Биз окутаджаъз ве
асла унутмаяджаксън. Аллах'ън
диледии бундан мюстеснадър.”
Демек Аллахън кендиси кими айетлери ьондже Мухаммед’е сьозде индирийор,
сонра да айнъ айетлери севгили пейгамберине унут-туруйор. Бунун яраръ не
оладжак? Бунун мантъклъ тарафъ нереде? Сонсуз гюдже ве билгийе сахип олан
Аллах неден кенди сьозюню корумасън, унутулмасъна себеп олсун? Ачъкча
гьордююмюз гиби, тахрифе, яни деишмейе урамъш олан китап Кутсал Китап
деилдир, Курандър.

7. Окумактан коркан вар мъ?
Сон оларак окуйуджуларъмъза аз да олса Кутсал Китап’ла танъштърмак истийоруз.
Онун ичиндеки уйумуну гьостермек истийоруз. Кутсал Китап чок фарклъдър,
кесинликле Куран’а бенземез. Кутсал Китап хичбир заман гьоктен ‘инмеди’, онда
Аллах тарафъндан есинленен кишилер Аллахън тарих бойунджа яптъъ харика
ишлерине шахитлик яптълар.


Куран тек бир киши тарафъндан язълдъ, Кутсал Китап
исе кърктан фазла киши тарафъндан калеме алъндъ



Куран 23 йъл ичинде язълдъ, Кутсал Китап’ън язълмасъ
исе 1400 йъл сюрдю.



Куран тек бир дилде (Арапча) язълдъ, Кутсал Китап’ън
Ибранидже, Арамидже ве Грекче оларак язълан
късъмлар вар (юч дил).



Куран, чок къса бир заманда язълдъъ халде, айетлер
бирбир-лерине терс дюшюйор, менсух олдулар. Буна
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каршън Кутсал Китап чок узун бир тарих парчасъ капсъйор ве гене де ичинде
мюкеммел бир уйум гьорюйоруз.


Кутсал Китап’ън меркези Месихтир: Теврат ве Зебур онун геледжеини
сьойлерлер – Инджил де онун гелдиини билдирир. Бьойледже Кутсал Китап’ън
бюйюк ана конусу Аллахън инсанларъ куртармасъдър. Буна каршън Куран’да
кесин куртулуш дийе бир шей йоктур. Мухаммед’ин кендиси биле гюнахларъ
ичин Аллахтан аф дилерди.



Кутсал Китап’ън анлайъшъна гьоре, пейгамберлер вахий алмаларъ билинчли
ве инсан аклъна уйгун бир шекилде олду. Буна каршън Мухаммед сьозде вахий
алъркен кендинден гечерди, коркунч бир аърлък хисседерди, чан сеслери
ишитирди, съджак хавада титремейе, соук хавада терлемейе башлардъ.



Кутсал Китап геледжеини билдирийор: Иса Месих даха йерйюзюне гелмеден
йюзлердже йъл ьондже, онун хаятънъ ен кючюк детайлара кадар тариф етти.
Бу, анджак ве анджак Аллахън гюджюйле мюмкюндюр:

 М.ьО. 730 йълларънда Йешая пейгамбер, Месихин бир бакиреден доаджаънъ
билдирди.
 М.ьО. 700 йълънда Мика пейгамбер онун ханги кентте доаджаънъ билдирди.
 М.ьО. 520 Зекеря пейгамбер, Месихин алчакгьонюллю ве хизметкар
оладжаънъ билдирди.
 М.ьО. 1000 сенелеринде Давут Зебур китабънда Месих’ин насъл ьоледжеини
тъпатъп гьордю. Ве гене Зебур китабънда Месихин ьолюлерден дириледжеини
де билдирди.
 М.ьО. 530 йълларънда Даншел пейгамбер, Месихин дирилдиктен сонра гьоке
алънаджаънъ гьордю.
 М.ьО. 835 йълънда Йоел пейгамбер, Месихин адънда Аллахън Кутсал Рухунун
йерйюзюне дьокюледжеини билдирди.
 Айръджа Давут, Йешая ве Мика пейгамберлери Месихин йениден дюняя
дьонюп бютюн дюняйъ яргълаяджаънъ билдирдилер.
 Хатта Даниел пейгамберинин китабънда Месихин ханги йълларда йерйюзюне
геледжеини биле окуйоруз.
Севгили окуйуджумуз!
Кутсал Китап дедиимиз Теврат, Зебур ве Инджил бозулмадъ, деиштирилмеди,
тахриф олмадъ. Сонсуз, гючлю Аллах йерйюзюне йолладъъ сьозюнюн бозулмасъна
изин вермеди, асла да изин вермейеджек. Кутсал Китап арамъзда ачъкча
окунабилир. Гьордююмюз гиби, Мухаммед биле “Аллахън китапларънън арасънда
айръм япмайън” дийор. Мадем ьойле, кенди гьозлеринизле бу Кутсал Китабъ
араштърън. Истер иман един, истер етмейин. Ама лютфен, ‘О китабъ не япайъм?
Затен деиштирилди.” дейип ону бир кенара атмаялъм. ьОйле япан онун язаръ олан
Аллахъ да бир кенара атмъш олур.
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