2. брошюр
АЛЛАХIН СьОЗЮ ВЕ ШЕЙТАНIН СьОЗЮ

Аллахън юч къзъ вардъ: Ал-Лат, Ал-Менат ве Узза. Ал-Лат топраъ веримли кълан
бир берекет кайнаъ иди. Ал-Менат инсанън кадерини чизен, заманъ елинде тутан,
билгили яшлъ бир кадъндъ. Факат бунларън ен гючлюсю Узза иди: Мекке
касабасънън коруйуджусу иди ве кутсал бир ааджън ичинде яшардъ. Ючю де Ал-лах
денилен бир танрънън къзларъ иди. Араплар, бабаларъ Ал-лах’ъ чок фазла йюдже
ве узак сайдъкларъ ичин, онун бу юч къзъна дуа едердилер, Аллахла араджълък
япсънлар дийе. Бугюнкю хаджълък заманънда япълан бютюн тапънма харекетлери,
бир вакът исламийеттен ьондже путларън анъсъна япълъйорду. Месела: бугюн
Каабе’де ‘Хаджер ал-есват’ денилен кара бир таш вар. Мюслюманлар хадж
заманънда онун етрафънда йеди дефа дьонерлер (таваф япмак). Ама бу тапънма
мюслюманлъктан гелен бир харекет деилдир. Мухам-мед’ден чок ьондже путперест
Араплардан гелен бир адеттир. Онлар да о сърада Ал-Лат, Ал-Менат ве Узза ичин
шьойле хайкърърдълар: “Бунлар йюдже турналардър ве шефаат етмелери умулур”.
613 йълъндан башлаярак Мухаммед бу дуруму деиштирмейе калкъйор. Ал-лах
денилен танръдан вахий алдъънъ сьойлюйор, онун тек танрънън олдуу сьойлюйор.
Арапларън таптъкларъ башка танръларън да бирер асълсъз пут олдуу хаберини
яйъйор. Факат Мекке’нин ен илери гелен джинси олан Курейшлер, Мухаммед’ин
хаберини кабул етмийор. ьОндже онунла алай едийорлар, сонра да гидерек даха
фазла баскъ япъйорлар. Бу шартлар алтънда Мухаммед’ин ьоренджи сайъсъ анджак
чок яваш бюйюйор: ики сене ичинде белки 50-60 киши олуйорлар. Бу яваш бюйюме
Мухаммед’и заманла бюйюк бир съкънтъя сокту. Онун япмак истедии ийи бир шей
деил мийди? Араплар араларънда бирлик недир билмейен, садедже бирбирлерийле
савашмасънъ билен бир халк иди. Мухаммед де Арапларъ тек танръ инанджънън
алтънда бирлештирмек истеди. Она танрънън башмелеи олан Джебраил гьорюнмеди
ми? Кенди халкъндан гьордюю бу дюшманлък, бу езийет нереден?
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615 сенесинде баскълар о дереджейе артъйор ки, Мухаммед’ин ьоренджилеринин
бир късмъ (11 еркек ве 4 кадън) геджелейин саклъдан Мекке касабасъндан айрълъп
гемийле Къзълдениз’и гечерек Етйопя кралъ Ашама ибн Абjар’ън янъна съънъйор.
Орада ийи каршъланъйорлар. Бу дурум юч ай девам едийор. Сонра бир гюн
кулакларъна севиндириджи бир хабер гелийор: бютюн Мекке халкъ артък
Мухаммед’ин хаберини кабул етмиш, хепси мюслюман олмушлар. Бу гюзел хабере
даянарак, Мекке’йе дьонмейе карар верийорлар. Йюреклериндеки севинч онлара
бир айлък йолджулуунун съкънтъсънъ унутуруйор. Артък Мекке’йе яклаштълар, бир
саатлък йол калдъ. Севдиклерини йениден гьореджеклер. Артък йени инанчларънъ
бютюн Мекке халкъйла бирликте сербестче яшатабиледжеклер. Бу дуйгулар онларъ
джоштуруйор.
Там о анда Мекке’ден чъкан бир керванейле каршълашъп, тюджджарлардан сон
хаберлери алъйорлар. Ве Мекке’де олуп битен-лери ьорениндже донакалъп
кулакларъна инанамъйорлар. Дурум хич де умут еттиклери гиби деилдир: Курейш
халкъ Мухаммед’ин хаберини кабул етмемиш, мюслюманлара яптъкларъ баскъларънъ арттърмъштъ биле. Бу коркунч хаберин каршъсънда Етйопя’дан дьоненлерин
арасънда ики груп олду: кимиси Мекке касабасъна гирмейе ве орада яшамая
джесарет етти, башкаларъ исе кърък калпле Етйопя’я дьондю. Аджаба не олмушту?
Диккат: бундан сонра анлатаджаъмъз олай, херханги яхуди, християн я да атеистин
ортая аттъъ бир ифтира деилдир, ен ески мюслюман тарихчлер ве хадисчилерин
китапларъндан алънмъштър. Ибн Исхак, Ал-Вакиди, Ибн Са'д ве Ат-Табари,
Мухаммед’ин биографисини яздълар, хепсинде де бу олай булунуйор. Айръджа
Куран’ън кендисинде булунуйор. Бир де Куран’дан сонра исламийетин икинджи
ьонемли китап сайълан Сахих Бухари’нин хадис колексйонунда булу-нуйор. Онун
тарихсел герчеи тартъшълмаздър, кимсе бу олайларън олдууну инкар едемез:
“Ресулуллах, халкънън куртулушу ичин кайгъ чекийорду ве не олурса олсун
онларла узлашмак истеди. Буну япманън бир йолуну булмак истедии
сьойленийор ве ашаъда язълъ олан олайлар бунун сонуджудур:... Ресулуллах,
халкънън кенди-сине сърт чевирдиини гьорюндже, кендилерине Аллах
тарафъндан гетирдии хаберини реддеттиклерине деринден юзюлдю.
Йюреинде Аллахтан кендисини халкъйла баръштъраджак бир айетин
гелмесини арзуладъ.“ Хатта бир гюн ялнъз башънда отурур-кен: “Кешке
Аллах бана хошларъна гитмейен херханги бир вахий гьондермесейди” деди.
Гюнюн биринде Курейш халкъ Каабе’нин етрафънда топланмъштъ,
Мухаммед де онларън янънда отуруйорду. Белли бир заман сонра Аллах она
шу айетлери индирди: “Батмакта олан йълдъза анд олсун ки, аркадашънъз
(Мухаммед) сапмамъш ве азмамъштър.” (Неджм суреси 1-2) ве сонра суренин
девамънъ онлара окуду. Ама “Шимди Лат, Узза ве бундан башка ючюнджюлери олан Менат'ин не олдууну сьойлер мисиниз?” сьозлерине гелиндже,
Шейтан онун дилине шу сьозлер койду: “Бунлар йюдже турналардър ве
шефаат етмелери умулур”. (Ат-Табари, джилт 6, сайфа 107)
Курейшлилер буну ишитиндже мутлу олдулар. Мухаммед бу сьозлерле кенди
путларъ кабул етмиш олду, Аллахън о юч къзънънън герчек олдууну сьойледи.
Путперест Курейш халкъ буна севинди ве Мухаммед’е кулак вермейе башладълар.
ьОте яндан, мюслюманлар Мухаммед’е кенди пейгамберлери оларак тамамен
гювенирдилер. Хеп Аллахтан онлара хабер улаштърдъънъ билирдилер. Мухаммед’ин янлъшлък яптъънъ, хаял еттиини я да алдандъънъ санмадълар. Суренин
сонуна гелиндже Мухаммед седжде кълдъ, мюслюманлар да путперестлерле
бирликте седжде кълмая башладълар. Пейгамберлеринин гетирмиш олдуу бу
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хаберине инандълар ве онун ьорнеине бактълар. Онун ичин Курейшлилерден
Каабе’де булунан мюшриклер де айнъ шекилде седжде кълдълар, чюнкю
Мухаммед’ин кенди танръларънъ андъънъ ишитмишлерди.”
Белли бир заман сонра Мухаммед не яптъънън фаркъна вармъш ве пишман олмуш.
Куран’да язъйор, насъл мелек Джебраил’ин гелип онун бу конуда азарладъ.
Мюслюманларла путперест Курейш халкънън арасъндаки бу баръш ве узлашма не
кадар сюрдю. Базъ мюслюман китапларъна гьоре о ‘Шейтани айетлерин’
индирилдии геджесинде мелек Джебраил гелип Мухаммед’и бу конуда азарламъш.
Артък бундан сонра “Бунлар йюдже турналардър ве шефаат етмелери умулур”
дийен Куран айети гечерсиз олду. Онун йерине бугюнкю Неджм суресинин 21-25
айетлери сьозде ‘индирилди’. Мухаммед бу сурейи окуркен, о юч диши путун
шерефине индирилен айети атлайъп, о суренин йени версйонуну яйдъ. Бу, табии
ки, Курейш халкънъ сон дередже къздърдъ, ве себеп олду араларъндаки ески
дюшманлък йениден алевленсин, хатта артсън.
Мухаммед’ин бу сьозюню насъл кабул еделим? Аджаба, садедже къса сюрен бир
хата мъйдъ? Хер йерде “Тек Аллах вар” хаберини яян пейгамбер, насъл алданъп
“Аллахтан башка онун юч къзъ вар” дийебилди? Бу биркач дакка сюрен бир аяк
каймасъ мъйдъ? - Хайър, кесинликле ьойле деил. Чюнкю “Бютюн Курейш халкъ
мюслюман олду” дийе бир лаф чъктъ, хатта чак Африка’я кадар яйълдъ. Бу биркач
хафта сюрдю. Мухаммед хемен ертеси гюн вазгечмиш олсайду, о вакът ьойле бир
лаф мейдана гелемейеджекти.
Бугюнкю мюслюман пропагандистлер бу олайъ инкар етмейе я да ьонемсиз оларак
гьостермейе чалъшъйорлар. Ама бу конуда не кадар урашърсалар урашсънлар, ен
ески мюслюман тарихчилерин хепси айнъ фикирдирлер: бунун герчектен олдуундан
хич шюпхе йоктур. Бу меселейи нормал каршъладълар: Мухаммед’ин сайгъсънъ ве
оторитесини кючюк дюшюрдююню санмадълар. Ама тарафсъз бир киши бу олайън
каршъсънда кенди кендине базъ сорулар сормактан едемейеджек:

Рахатсъз едиджи сорулар
1) Башка танрълар мъ?
Кендини бютюн мюслюманларън ьорнеи
оларак илан еден бир киши, бир ан ичин
олса, насъл башка танръларъ кабул
едебилир?
Аллах, даха Мухаммед гелмеден 2000 йъл
ьондже, Муса’нън азъндан шу буйрук
верди: “Кендисине буйурмадъъм бир сьозю
беним адъма сьойлемейе калкъшан я да
башка илахлар адъна конушан пейгамбер
ьолдюрюледжектир” (Йаса 18:20). Ве йине:
"Аранъздан бир пейгамбер я да дюш гьорен
бири чъкарса, бир белиртийи я да шашъласъ бир олайъ ьонджеден билдирирсе,
'Билмедииниз башка илахлара йьонелип
тапъналъм дерсе, сьоз еттии белирти,
шашъласъ олай герчеклешсе биле, о
пейгамбери
я
да
дюш
гьорени
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динлемемелисиниз. О пейгамбер я да дюш гьорен ьолдюрюледжек. Аранъздаки
кьотюлюю ортадан калдърмалъсънъз.” (Йаса 13:1-5)

2) Шейтанън сеси ве Аллахън сеси
Кендини сон пейгамбер, бютюн пейгамберлерин ‘мюхрю’ оларак илан еден бир
киши, бир ан ичин олса, насъл Шейтанън сесине кулак веребилир, ону Аллахън сеси
оларак кабул едебилир? Икисини фарк етме гюджю йокса, насъл пейгамбер
оладжак?
Бу конуда Куран’ън кендисинде олайъ ьонемсиз гьостермейе чалъшан айетлер вар:
“Сени, сана вахйеттиимизден айъръп башка бир шейи Бизе каршъ уйдурман
ичин урашърлар. О заман сени дост единирлер. Сана себат вермемиш олсайдък, анд олсун ки, аз да олса онлара мейледеджектин”. (Iсра суресъ 73-74)
“Сенден ьондже гьондердиимиз хичбир елчи ве пейгамбер йоктур ки, бир
шейи арзуладъъ заман, шейтан онун арзусуна весвесе каръштърмамъш
олсун. Аллах шейтанън каръштърдъънъ, калблеринде хасталък булунан ве
калблери каскатъ олан кимселери сънамайъ весиле кълар.” (Хадждж суреси
52-53)
Бу, сьозде Аллах тарафъндан индирилен айетлер, Мухаммед’ин ‘Шейтани айетлер’
олайънъ ачъкламак ве хафиф гьостермек ичин язълдъ. Факат ичиндеки
тутарсъзлъклар коркунчтур:
(1) “Бизе каршъ уйдурман ичин урашърлар” – гьордююмюз гиби, Курейш халкъ
Мухаммед’ин Шейтан тарафъндан айетлер алмасъна себеп олмадъ. Себеби кенди
йюреиндеки арзуларъйдъ. Мюшриклерле узлашмайъ араян Мухаммед иди; “Кешке
Аллах бана хошларъна гитмейен херханги бир вахий гьондермесейди” дийен о иди.
Ат-Табари’нин сьозлерини бурада текрарламалъйъз: “Буну япманън бир йолуну
булмак истедии сьойленийор ве ашаъда язълъ олан олайлар бунун сонуджудур”.
Евет себеп ве сонуджу каръштърмаялъм: Шейтан Мухаммед’ин йюреинде фърсат
булду, ‘Шейтани айетлер’ ьойле индирилди. Курейш халкъндан олан мюшриклерин
бунда пайъ йокту. Ен ески мюслюман алимлерин яздъкларъ одур.
(2) “аз да олса онлара мейледеджектин” – Биринджи йерде, гьордююмюз гиби,
Мухаммед мюшриклере деил, дорудан Шейтана мейлетти. Курейшлилер Мухаммед’и саптърмая чалъшмадълар. Аллахън сьозюне кенди сьозлерини катмадълар.
Аллахън сьозю оларак кабул едилен Куран’а кенди сьозлерини катан Шейтан иди.
Мюслюманларън чоу бугюнлерде Йахудилери ве Християнларъ сучлуйорлар, “Сиз
Аллахън сьозюне инсан сьозлерини каттънъз” дийе, (бу серинин биринджи
брошюрюнде бу асълсъз сучламая йетериндже джевап вердик). Ама бу олайда чок
даха коркунч бир шей гьорюйоруз: инсан деил, Шейтан Аллахън сьозюне кенди
сьозлерини катмъш.
Бу хич де ьонемсиз бир кону деил. Санки бир футбол ойунджусу трико деиштирип
дюшман такъмън ичине съзмъш, бир сюре о такъмда ойнамъш. Такъмън каптанъ да
ону хич анламамъш, анджак хакем ону уярдъктан сонра ону такъмдан ковмуш.
ьОйле бир сенарйо бизе дюшюнюлмез ве сачма гелийор, ама Мухаммед’ин яптъъ
будур.
(3) “Сенден ьондже гьондердиимиз хичбир елчи ве пейгамбер йоктур ки, биршейи
арзуладъъ заман, шейтан онун арзусуна весвесе каръштърмамъш олсун”
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Бу коркунч ‘Шейтани айетлер’ олайъндан сонра Мухаммед кенди хатасънъ кючюк
гьостермек ичин ючюнджю бир теори ортая атъйор, бу сефер сьозде
пейгамберлерин тарихинден. Сьозде Шейтан, Мухаммед’ден ьонджеки бютюн
пейгамбер-лерин сьозлерине кенди сьозлерини катмъш.
Бу бир дефа даха гьостерийор, Мухаммед Кутсал Китаплар-дан ве онун тарихинден
не кадар хаберсиз иди. Кутсал Китап’та елбетте гьорюйоруз, насъл бирчок Аллах
адамларъ ве пейгамберлер алданъп гюнаха дюштю: Нух сархош олду, Ибрахим
биркач дефа ялан сьойледи, Муса адам ьолдюрдю, Йунус Аллахън сьозюню
динлемеди, Давут зина ишледи ве, ьорнеклерин белки ен коркунджу, Сюлейман
яшлълъънда путлара тапмая башладъ. Бютюн бу гюнахлар кючюджюк янлъшлъклар
деилдир. “Ех, не япалъм, хатасъз кул олмаз я!” сьозлерийле онларъ
силкебиледжеимиз инсани зайъфлъклар деилдир. Бунларън хепси сърадан
инсанлар ичин биле аффедилмейеджек кадар джидди гюнахлардър; не калдъ
пейгамберлер ичин - онлар бизе ьорнек оладжак дурумда олмаларъ лазъм.
Ама ески пейгамберлерден хер не кадар гюнаха дюшенлер олдуйса да, хич кимсе
Мухаммед’ин яптъънъ япмадъ: хич кимсе Аллахън сьозлеринин арасъна Шейтанън
сьозлерини катмадъ. Хепси Шейтан тарафъндан алдандъ дийебилириз, ама хич
кимсе Шейтанън сесини Аллахън сесийле каръштъраджак кадар дюшмеди.
Пейгамбер де олса, хер инсан хата япаджак кадар зайъфтър, хер тюрлю гюнаха
дюшебилир, ве аркасъндан ондан тьовбе едебилир. Ама Шейтанън сеси иле
Аллахън сесине фарк едемейен киши, пейгамбер оламаз, чюнкю Шейтана бу
бичимде кулак верип алданмакла пейгамберлиинин темелини бозмуш олуйор.
Бир девлет баканъ дюшман девлетлери ичин джасуслук япарса, кимсе “Йок бир
шей, хатасъз кул олмаз!” демейеджек, терсине она ен аър джезалар вереджек-лер:
ьолюм джезасъ. Джумхур-башканъ ону белки де бир гюн аф едебилир, ама бир кере
джасуслук яптъктан сонра, айнъ киши катийен бир даха баканлък гьоревине коймаяджак. Бу сонуч апачъктър, ве Мухаммед Куран айетлерле яптъъ хатасънъ не кадар
кю-чюмсемейе чалъшърса чалъш-сън, аджъ ве ялън герчек ортада. Шейтани
айетлери сьой-лемекле кенди кендини пейгамберлик гьоревинден дискалифе етти.

3) Куран айетлери гювенилебилир ми?
Шейтанън бир Куран айетини деиштиреджек кадар гюджю варса, насъл емин
олабилириз? Башка Куран айетлери де онун тарафъндан гелмиш олмасънлар?
Мухаммед бир кере алдандъйса, башка айетлерде де алданмадъъндан насъл емин
олабилириз?
Докузунджу сурейи (Тевбе) ьорнек алалъм: суренин башънда бесмеле йок. Демек,
Куран’ън кендиси затен демийор ки, суренин ичинде язълъ олан айетлер Аллахън
адънда сьойленди. Бютюн айетлер де Аллах хаккънда ючюнджю киши халинде
конушуйор: яни, ‘бен’ я да ‘биз’ бичиминде деил, ‘о’ бичиминде конушулуйор.
Санки Аллах конушмуйор, баскасъ Аллах хаккънда конушуйор.
Ве айетлерин не сьойледиине бакмъш олурсак, бютюн мюслюман тарихини
еткилейеджек бир деишиклик гьорюйоруз. Мюслюман билимджилерине гьоре, бу
суре ен сон ‘индирилен’ сурелеринден биридир, ве онун ичин даха ьонджеки
сурелери гечерсиз (менсух) кълъйор. Куран даха ьондже “Динде зорлама йоктур”
деркен (Бакара суреси, айет 256), Тевбе суресинде артък башка бир буйрук
верийор:
“Пута тапанларъ булдуунуз йерде ьолдюрюн!” (айет 5).
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Бу коркунч деишиклик нереден гелди? Мюслюманлък ен башта садедже Аллахън
сьозлерини яймакла йетинен бир дин иди. Насъл олуйор да, артък бютюн инсанлара
кенди фикирлерини кълъч зоруйла кабул еттирмейе чалъшъйор? Дин савашларънън
ве терьоризмин кайнаъ биртакъм сапмъш, алданмъш ве Куран’ъ билмейен
фанатиклер деилдир. Кайнак, иште, бу Тевбе суресинин кендисидир. Бу айетлер
(Бакара 256 ве Тевбе 5), къса бир арайла айнъ Аллахтан чъкмъш олабилир ми?
Аллах хаят верийор, ама Шейтан ескиден бери катилдир. Докузунджу суредеки
сьозлер де шейтани айетлер деил ми?
Гьордююмюз гиби, Мухаммед’ден башка хич бир пейгамбер Аллахън сьозлерини
Шейтанън сьозлерийле каръштърмадъ. Хич кимсе Шейтани айетлере бензейен бир
олайъ яшамадъ. Бу бизи хемен башка бир соруя гетирийор:

Мухаммед насъл о кадар колай Шейтана алданабилди?
Шимди де Шейтани айетлерин себеплерини араштъраджаз. Хич биримиз ялнъз
яшамъйор, хепимиз белирли бир йерден, белирли бир сойдан гелдик. Хем генетик
япъсъ, хем де рухсал балантълар йюзюнден, хепимиз бизден ьондже башлаян бир
зинджирин бир парчасъйъз. Мухаммед’ин хаятънда да ьойле балантъларън
еткилерини гьорюйоруз.

1) Мухаммед’ин бабасъ путлара адандъ – о да бютюн сойунун
юзерине ланет гетирди
Мухаммед’ин дедеси Абдулмуталиб’ин оулларъ йокту. Къзлар яшаркен, еркек
чоджукларъ хепси даха бебеклик яшънда ьолюйорлардъ. Гюнюн биринде Каабе’нин
ичинде дуран Хобал путуна йемин етти: “10 тане чоджуум олурса, бирини сана
курбан едеджем”. Хобал да онун дуаларънъ ишитмиш олмалъ ки, заманла 10 тане
еркек чоджуу доду ве хаятта калдъ. Ама Абдулмуталиб йемин еттиине пишман олду.
Йеминине гьоре лазъмдъ ен кючюк олу Абдуллах’ъ (о да Мухаммед’ин бабасъ
оладжактъ) курбан етсин. Ону куртармак ичин Хобал’а бир деишмейи теклиф
едийор. Путун ьонюнде “10 тане деве каршълъънда олуму есиргейеджек мисин?”
дийе кура аттъръйор. “Хайър” джевабъ гелиндже фидйейи 20 девейе йюкселтийор;
ама гене олумсуз джевап алъйор. Хобал бу методла фиятъ чак 100 деве кадар
артъръйор. Абдулмуталиб ен сонунда севе севе 100 деве кесийор, йетер ки, олуну
бъчактан куртарсън.
Бу олай Ибн-Хишам’ън ‘Ал-Сират ал-Небевийе’ (‘Пейгамберин Хаятъ’) китабънда
язълъдър ве сизе белки де хош бир хикайе гиби гелийор. Ама рухсал хакикатларъ
араштъран бир киши онун не кадар коркунч олдууну анламалъ. Путлара тапмак бир
тарафта бош, анламсъз бир харекеттир. Ама ьоте яндан онун рухсал техликеси чок
бюйюктюр.
О йюзден Инджил’де путлара тапманън не техликели олдууну гьостерен шу айети
гьорюйоруз: “Аллахсъз кишилер, адакларънъ деил Аллаха ама кьотю рухлара
япъйорлар. Ве бен истемийорум, кьотю рухлара ортак оласънъз.” (Инджил –
1.Коринтлилер 10:20). Путлара курбан гетирмек, онларла анлашмая гирмек ве
херханги бир рухсал иш япмак, дорудан кьотю рухлара, Шейтан’ън хизметчилерине
куллук етмек демектир.
Ве аслънда иш даха да коркунч: Муса’нън гетирдии он емирин ен биринджиси ве ен
бюйюю бизи шьойле уяръйор: “Путларън ьонюнде еилмейеджексин, онлара
тапмаяджаксън... Бенден нефрет еденин бабасънън ишледии сучун хесабънъ
чоджукларъндан, ючюнджю, дьордюнджю кушаклардан сораръм” (Теврат - Чъкъш
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20:5). Ким бу ен биринджи ве ен бюйюк буйруа каршъ харекет едерсе, ким путлара
тапарса, кендине де, кендисинден доанлара да бир ланет гетирийор: “Рахминизин
мейвеси... ланетли оладжак”. (Теврат - Йаса 28:18). Евет, путлардан ярдъм араян
киши, къса вадеде белки истедиини алър, ама бунун фиятъ коркунчтур: бютюн
сойуна ланет.
Маалесеф, Мухаммед’ин хаятънда там ону гьорюйоруз. Йука-ръдаки айетин
ьонджеден белирттии гиби, Мухаммед’ин хаятънда бу “Рахминизин мейвеси
ланетли оладжак” пренсибини гьорюйоруз:
(1) Бабасъ Абдуллах, даха Мухаммед домадан ьондже ьолдю.
(2) Анасъ Емине, Мухаммед алтъ яшъндайкен ьолдю.
(3) Мухаммед, 8 яшъндайкен амджасъ Абу-Талиб’е теслим едилийор. О да
Мухаммед декиланлъ икен ьолдю.
(4) Мухаммед’ин юч чоджуу олду, ама хепси кючюк яшта ьолдю.
(5) Мухаммед, Зейид адънда бир кьолейи евлатлък алдъ, сонра да о анлашмайъ
гьоктен гелен бир айетле иптал еттирди. Зейид’ин бир савашта ьолмесини саладъ
(Ахзаб суреси 40).
(6) Мухаммед’ин кендиси еджелинден ьондже зехирленмектен ьолдю.

2) Кючюккен кьотю рухлар Мухаммед’и сечти
Мухаммед’ин кючюклююнде де джинлерле илгили олайлар гьорюйо-руз.
Мухаммед’ин биографисини язан Ибн-Исхак бизе ашаъдаки олайъ анлатъйор:
Мухаммед’ин аннеси Емине ону емзиреме-дии ичин Халиме адънда бир Бедеви
кадъна теслим етти. Бедевилер бугюне кадар Арабистан’ън ъссъз йерлеринде гезен
бир халктър.
Гюнюн биринде Мухаммед ойнаркен беяз гийсили ики адам гелди. Бириси елинде
карла долу алтън бир тас ташъйорду. Мухам-мед’и алъп беденини ярдълар. Сонра
онун калбини де яръп ичинден капкара пъхтълашмъш кан алдълар, узаа аттълар.
Ондан сонра Мухаммед’ин беденини о карла йъкайъп темизледилер.
Бу олайда аслънда не олду: бу бир гьорюм мюйдю, рюя мъйдъ? Йокса Аллах
тарафъндан гелен мелеклер Мухаммед’ин пейгамбер оладжаънъ мъ мюjделедилер?
Биз буна зор карар вереджез, ама орада дуран бир гьоз шахиди вардъ, она кулак
верелим: Мухаммед’ин сютаннеси Халиме бу олайдан сонра, Мухаммед’ин
давранъшларънда бир деишиклик гьордю. Карар вердш, ону аннесине гери
гетирсин. Халиме’нин сьозлерине диккат еделим:
“Мухаммед’ин аннеси не олдууну сорду ве бен ону сьойлейинджейе кадар бени
рахат бракмадъ. Бана ‘Сендже бир джин ми она чарптъ’ дийе сорунджа, бен де
‘Евет’ дедим.”
Халиме мюслюманлара кин беслейен бир дюшман деилди, елбетте Мухаммед’и ве
онун аннесини севийорду. Онун шахитлиини джидди алмалъйъз. Чок ачък оларак,
Мухаммед’ин кьотю рухлардан чарпълдъънъ сьойледи.

3) Хира маарасънда Мухаммед’е гьорюнен кимди?
Мухаммед кърк яшъна гелиндже, гидерек даха фазла тек Танръйъ арама йолуна
койулду, сък сък инсанлардан узак дурурду. Хира денилен маарада о билмедии
Танръя якън олмая чалъшърдъ. Ама Кутсал Китап’ън дору олдууну билдии халде
она бакмадъ. Кендиси Аллах тарафъндан вахий алмак истеди. Факат инсан, вар
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олан вахийи хор гьорюрсе, Аллахтан бир шей беклемесин, башка гючлер онун
арзусуну йерине гетирмейе аджеле едеджек.
Мухаммед о маарада икен она рухсал бир варлък гьорюндю (ашаъдаки билгилер
Сахих Бухари’нин хадислеринден алънмъштър – джилт 9, хадис 111).
“Мелек она яклашъп ‘Оку!’ дийе буйурду. Мухаммед де ‘Окумайъ билмийорум’
каршълъънъ верди. Бунун юзе-рине мелек бени якаладъ ве о кадар фазла
съктъ ки, даянамаяджактъм. Сонра бени брактъ ве йине окумамъ сьойледи”.
Бу олай ики дефа даха текрарланъйор. Анджак ючюню салдъръда о рухсал варлък
Мухаммед’ин нейи окуяджаънъ сьойледи. О да Алак суресинин илк беш айети иди:
“Йаратан Раббинин адъйла оку!”
Хемен хемен хер мюслюман бу олайъ билийор. Ону Мухам-мед’ин герчектен
пейгамбер олдууну гьостерен бир испат оларак кабул едийорлар. Ама анджак Кутсал
Китап’ъ билмейен ве герчек Аллахъ танъмаян бир киши ьойле бир анлайъша
варабилир. О рухсал варлъън башмелек Джебраил олдуу сьойленийор. Ама бу
яландър, Мухаммед’ин гьордюю кесинликле герчек Аллахън гьондердии бир мелек
деилди. Бунун себеплерини де шимди съралаяджаз:
(1) о варлък кенди адънъ вермеди
Ески пейгамберлерин хепси Йахуди иди. Мюслюман алимлер биле буну инкар
етмийорлар. Ве дийелим, Аллах Арапларън арасънда бир йенилик яратъп
Мухаммед’и пейгамбер оларак чаърмак исте-ди. О заман мутлака кендини ачък
сьозлерле танътаджактъ. Факат Мухаммед’е гьорюнен о варлък ‘Бен Джебраил’им
демеди. Теврат ве Инджилде Джебраил инсанлара гьорюнюндже хеп кендини
танътъйор, хенди адънъ билдирийор. Месела, ен чок билинен ьорнекте, Мерйем’е
гьондерилиркен “Бен Танрънън хузурунда дуран Джебраил’им” дийор.
(2) о варлък Танрънън адънъ билдирмеди
О рухсал варлък деил садедже кенди адънъ вермесин, ону гьондеренин адънъ да
вермейи унутту. Мелеклер, кенди башларънда гезен, кенди хесабъна чалъшан
варлъклар деилдир. Онларъ гьондерен бир Танръ вар, о Танрънън да бир адъ
олмалъ. Даха сонра Мухаммед’е ‘Раббинин адънда оку!’ сьозлерини сьойлетийор.
Пеки Мухаммед’ин Рабби кимди?
Кутсал Китап’таки танрънън тек бир ьозел адъ вар: ЙАХВЕ. Хер Йахуди, хер
Християн онун адънъ билийор ве о адла она сайгъ гьостерийор. Ама Мухаммед,
бютюн Араплар гиби, онун адънъ билмезди. Арапларън Ал-Лах танръсънън кендини
ески пейгамберлере танътан Йахве’нин олдууну сандъ. Ама бу дору деилдир. Бютюн
Куран’да бир кере олсун Йахве адъ гечмийор. Мухаммед’е гьорюнен рухсал варлък
герчек Танрънън мелеи деилди, йокса онун адънъ анаджактъ, о адла
конушаджактъ.
(3) о варлък Мухаммед’е Аллах тарафъндан бир иш вермеди
Мелеклер Аллахън хаберджилеридир. Аллах да онларъ анджак ьонемли меселелер
ичин дюняя гьондерийор. Инсанларъ белли бир конуда харекете гечирмек я да
уярмак истийор. Кутсал Китап’та буну чок ачък гьорюйоруз. Месела, Ибрахим’е
гьондерилен мелеклер, она олу Исхак’ън доаджаъна шьойле билдирдилер: “РАБ,
"Геледжек йъл бу заманда кесинликле янъна дьонеджеим" деди, "О заман карън
Сара'нън бир олу оладжак".
Мухаммед’е гьорюнен рухсал варлък она хич бир мюjде билдирмийор, она белли
башлъ бир хабер еманет етмийор, хич бир конуда ону харекете гечирмийор. Ондан
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бир шейи окумасънъ истийор, ама нейи окуяджаънъ сьойлемийор. Ханги Танръ о
кадар сачма бир шей япаджак? Йарън ьобюр гюн капънъза бир адам гелсе, не
кендини, не де кендисини гьондерени танътса, сонра да “Хершейи анлат!” дийе
буйурурса, не дийеджексиниз? Ону севдииниз бир кишинин хаберджиси ми, йокса
кьотю нийетли бирисинин олдууну му санаджаксънъз?
(4) о варлък Мухаммед’и зорладъ
Ама Мухаммед’е гьорюнен о сахте ‘Джебраил’ кендини еле верди: Мухаммед, ‘Оку!’
дийе буйурулдуу заман хемен башламадъ. О вакът о сьозде ‘мелек’ олан варлък,
ону боарджасъна съкмая башладъ. Риджа едерим, бу мафя методларъ сонсуз гюдже
сахип олан Аллаха лайък мъ? Ишин терслиини бираз дюшюнелим: Мухаммед затен
Аллахъ аръйорду, затен онун ичин ишлемейе хазърдъ. Герчек танръ кендини
Мухаммед’е танътмая калксайдъ, неден ону коркутсун, зорласън ве каба куввете
башвурсун ки? Бунун анламъ йок.
Хира маарасъндаки каршълашмадан сонра биле, Мухаммед билмезди, кендисине
ким гьорюндю. Християнлъъ сечмиш олан Ибн-Варака амджасъ вардъ. о варлъън
башмелек Джебраил олдуу-ну теклиф етти. Мухаммед исе хемен емин олмадъ.
Мюслюман тарихчи ат-Табари бизе Мухаммед’ин тепкисини ачъклъйор:
“Исламийеттен ьонджеки Араплар едебият (поезиа) джинлерине инанъйорлардъ. Бюйюк шаирлерин дорудан джинлер тарафъндан гюдюлдююню
санърдълар.”
Мухаммед де шьойле девам едийор:
“Аллахън яратъкларънън арасънда шаир я да джинли бир адама кадар
тиксиндириджи булмадъм. Онлара бакамъйор-дум биле. Кенди кендиме
дедим: ‘Ха шаир олдун, ха джинли олдун – вай сенин халине’. Курейшлилер
бенден ичин асла буну сьойлемейеджеклер! Балканън ен йюксек тепесине
бинип кендими ашаъ атаджам; джанъма къйъйп рахат буладжаъм.’ Буну
йерине гетирмейе гидеркен, тепенин яръсъна бинмишкен, гьоктен бир сес
ишиттим: ‘Ей Мухам-мед! Сен Аллахън ресулусун, бен де Джебраил’им’.”
Иште Мухаммед’ин сьозде пейгамбер олмасъ ьойле олду. О заман онун башъна
геленлери ьонджеки пейгамберлерин хаят-ларъйла каршълаштъралъм. Не де олса
Теврат, Зебур ве Инджил’де о пейгамберлерин хаятларънъ окуйоруз. Ама хич
биринде Мухаммед’ин яшадъкларъна бензер бир шей окумуйоруз. Бир мелекле
каршълашъркен херкес сайгъ ве корку ичинде титрерди, ама сонра о гьорюмю
гьормюш оланларън калплеринде хузур ве севинч гелирди.
Кимсе кендини ьолдюрмейе калкмадъ; мелеклерден кьотю хабер-лер аланлар биле.
Герчек Танрънън герчек мелеклери инсанларъ я куртулуша, я да тьовбе дурумуна
гетирирлер, кесинликле онларъ умутсузлуа ве съкънтъя дюшюрмезлер. Бу, Шейтан
ве онун ордусунун ишидир. Мухаммед’е гьорюнен варлък, кесинликле герчек
башмелек Джебраил деилди, Шейтанън бир ишчиси иди.

4) Пейгамберлик гьоревине башладъктан сонра биле Мухаммед
джин коркусу ичинде яшадъ, она бюйю япълдъ
Бюйю, Шейтанла инсанларън арасъндаки рухсал савашънда кулла-нълан бир
йьонтемдир. Бюйю япан да, яптъран да кьотю рухларън ве Шейтан’ън контролунун
алтъна гирийор. Бюйюнюн ‘тутмасъ’ исе, я да тутмамасъ кишинин рухсал гюджюне
балъдър. Кьотю рухлар анджак кендилеринден зайъф олан кишилере зарар
веребилир.
9

Бу конуда беклийоруз, Аллах сечилмиш олан пейгамберлер бюйюлерден
еткиленмесинлер. Факат Мухаммед’ин хаятъна бактъъмъзда онун там терсини
гьорюйоруз:
“Ресулуллах’а бюйю япълмъштъ, ьойле ки, кендисине каръларъйла джинсел
илишкиде булундуу гиби гьорюндю, ойса герчектен илишкиде булунмадъ...
Бир гюн Айше’йе деди: “Бана ики адам гелди, бириси башъмън уджунда,
ьобюрю аякларъмън уджунда отурду... Биринджиси ‘Она ким бюйю яптъ’ дийе
сорду. ьОбюрю ‘Лабид бин Ал-Асам’ дийе джевап верди. Биринджиси: ‘Бюйюйю
япмак ичин не кулландъ?’ дийе сорду. ьОбюрю: ‘Бир таракла биркач сач тели’
дийе джевап верди. Биринджиси сорду: ‘О нереде булунуйор?’. ьОбюрю,
Зерван куйусунда, хурма ааджъндан япълан бир кълъфън ичинде’ каршълъъ
верди.” Даха сонра Мухаммед’ин о куйуйу инип орада сакланан бюйюйю
булмуш ве бозмуш. (Сахих Бухари 4:490, 7:658, 7:660, 7:661, 8:89, 8:400)
Гене Хадис китапларънда окуйоруз, бу бюйюнюн еткиси не кадар девам етти: там
бир сене! Шашъладжак бир шей: сон пейгамбер дийе ьовюлен бир киши бир таракла
биркач сач телине есир дюшюйор, бир сене бойунджа кендисинде олмайъп хаял
гьорюйор. Бу олай апачък гьостерийор ки, Мухаммед хаят бойунджа, хатта сьозде
пейгамбер икен биле, кьотю рухлардан еткиленди.
Хадислерде Мухаммед’ин джин коркусу ичин даха бирчок ьорнек окуйоруз. Ики тане
вермекле йетинелим:
“Пейгамбер деди ки: ‘Назарън герчектен еткиси вардър’ ве о йюзден дьовме
япълмасънъ ясакладъ.” (Сахих Бухари, джилт 7, китап 71, хадис 636)
“Ийи бир рюя Аллахтандър, кьотю я да шер долу бир рюя Шейтандандър.
Онун ичин, бириниз кьотю рюя гьорюп коркмая башларса, кенди сол
тарафъна тюкюрсюн, онун кьотюлююнден Аллаха съънсън. О заман она
зарар гелмейеджек.” (Сахих Бухари, джилт 4, китап 54, хадис 513)
Назар ве рюялардан коркуп да о йюзден дьовмелери ясакламак ве тюкюрмек – иште
бунлар хепси путперест халкларън батъл инанчларъдър. Бьойле яшаян киши,
Аллахън бизе вермек истедии куртулушу хенюз анламамъштър ве татмамъштър.

Сонуч: киме гювенеджексин?
Мухаммед кендини сон пейгамбер оларак илан етти. Онун ичин беклийоруз, гюч,
ахлак ве ьоретиш бакъмъндан бютюн пейгамберлерден даха юстюн олсун. Ама ону
Иса Месих’ле каршълаштърдъъмъзда бюйюк бир фарк гьорюйорсуз: Иса’нън янънда
Мухаммед чок даха зайъф бир кишидир.
Иса Месих ичин денилийор ки, “Иблис'ин яптъкларъна сон вермек ичин ортая
чъктъ” (Инджил – 1.Йуханна 3:18). О хич бир заман алданъп ‘Шейтани айетлер’
алмадъ; терсине, онун хер бир сьозю джинлери коваджак кадар кудретлийди.
Мухаммед джинлерден еткиленди, она бюйю япълдъ – Иса Месих’ин каршъсънда
исе, джинлер тър тър титрердилер. Инджил’де язълъ олан бирчок ьорнеклерден
садедже бир танесини окуялъм:
“Там о сърада хаврада булунан ве кьотю руха тутул-муш бир адам, "Ей
Насъралъ Иса, бизден не истийорсун?" дийе баърдъ. "Бизи махвет-мейе ми
гелдин? Сенин ким олдууну билийорум, Танръ' нън Кутсалъ'сън сен!" Иса,
"Сус, чък адамдан!" дийерек кьотю руху азарладъ. Кьотю рух адамъ сарстъ
ве бюйюк бир чълък атарак ичинден чъктъ” (Инджил – Маркос 1:23-26).
10

Иште, джинлер Иса Месих’ин ким олдууну чок ийи билирдилер, онун каршъсънда
пание дюшердилер. Иса Месих де, кьотю рухлардан Аллаха съънмадъ, она герек
йокту, чюнкю кендиси джинлерден кат кат даха гючлюйдю. Мухаммед кенди
ьоренджилерине джинлерден корунмак ичин дуалар ьоретти (113. ве 114. сурелере
бакън. Бунлар аслънда Аллахтан гелен сьозлер деил, инсанларън Аллаха сьойледии
дуалардър).
Буна каршъ, Иса Месих’е инананлар бугюне кадар бютюн дюняда онун адънда кьотю
рухларъ ковуйорлар. Онларъ бюйю тутмуйор, чюнкю онларън Иса Месих адънда
гючлю бир коруйуджусу вар. Сиз де кьотю рухлардан корунмак истерсениз, киме
инанаджанъз: Шейтан тарафъндан алдатълдъънъ кабул еден ве хаят бойунджа джин
коркусу ичинде яшамъш олан Мухаммед, йокса джинлери бир сьозле ковабилен Иса
Месих’е.
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