Юмми пейгамбер кимдир?

Дийелим, бир антикаджъ дюкканънда ики тане чок ески китап булуйорсун. Не тюр
китаптърлар дийе мерак едип хемен окумая башлъйорсун. Биринджисинде шьойле
бир шей анлатълъйор:
“Чок сене ьондже бир падишах чок гючлю бир касабайъ еле гечирди. Узун
бир кушатмадан сонра касабанън дуварънда деликлер ачтълар.
Бьойледже ордусу ичери гиребилди. Сонра касабанън адънъ деиштирди”
Икинджи китабъ ачъп растгеле бир сайфа ачъйорсун. Орада айнъ олай анлатълъйор
ама даха фазла детайларла:
“29.5.1453 тарихинде, Османлъларън ордусу, султан икинджи
Мехмет'ин ьондерлиинде, бирбучук айлък бир кушатмадан сонра,
Константинополис'и еле гечирдилер. Османлъ аскерлерин башарълъ
олмаларънън ен бюйюк себеби, 56 кючюк, 14 бюйюк олмак юзере,
топлам 70 тане топ кулланмаларъдър. Урбан адънда бир Маджарлъ
есир о заманън ен бюйюк топларънъ яптъ. Кушатма ичин 8,2 м узун,
270 килограмлък топларъ атабилен Басилика адънда бир топ яптъ ве
онунла о замана кадар кимсенин йъкамадъъ Константинополис
сурларънъ ачабилди. Бизанслъларън теслим олмасъндан бир гюн сонра,
падишах 2. Мехмет шехре гирди ве адънъ деиштирди: артък Истанбул
адънъ ташъмасънъ буйурду, о да Грекченин 'еис тин полин' ('Касабая!')
сьозлеринден гелийор.”
Сонра бир киши сана соруйор: “Бунлар насъл китаплар?”. Не джевап вереджексин?
Херхалде “Биринджиси я бир масал китабъ я да роман, икинджиси гене бир тарих
китабъ. Биринджисинин язаръ тарихсел хакикатларъ билмийор я да ьонем
вермийор” дийеджексин. Айнъ олай анлатълърса да, китабън язълъш стилинден
язарън анлайъшъ ве амаджъ белли олуйор.
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Сонра ючюнджю бир китап булуйорсун; орада гене шьойле бир шей язъйор:
“Ески заманларда Фатих Султан Мехмет Бизанслъларън башкенти олан
Константинополис'и еле гечирмейе карар верди. Елчилер гьондерип, 'Ей,
ехл-и Руми! Бен сизе Раблерин Рабби адънда буйурорум: бана теслим
олун йокса сизи азап едиджи бир азапла якаджаъм' деди. Лакин она
кулак асмадълар. Фатих Султан Мехмет де ен бюйюк генерали олан
Ататюрк'е буйурду: “Ей пашам! Бу шехрин сурларъ чок салам. Насъл
онларда гедик ачаджаъз?” Ататюрк де джевап верди: “Берхудар ол,
хюнкаръм. Бен бунун чаресини билирим”. Сонра бир атом бомбасъ
патлатъръп о коджаман дуваръ йъктълар Константинополис' еле
гечирдилер.”
Хемен анлъйорсун ки, ючюнджю китабън язаръ 1945 йълъндан сонра яшадъ, чюнкю
атом бомбасъ о заман иджад едилди. Сонра язарън тарихтен бюсбютюн хаберсиз
олдууну анлъйорсун, чюнкю Ататюрк, Фатих Султан Мехмет'тен 470 йъл сонра яшадъ
ве араларънда бир конушма олмасъ кесинликле мюмкюн деилдир. Ючюнджю
китабън бир гьоз шахиди тарафъндан язълмадъънъ хемен анларсън.
Куран насъл бир китаптър: онда анлатълан олайлар тарихсел герчеклере уйуйор му,
йокса онлара терс ми дюшюйор?
Мухаммед'ин халкъ Курейшлер она колай колай инанмадълар. О кендини пейгамбер
оларак илан едеркен, Куран сурелериндеки олайларъ танъдълар:
“Айетлеримиз онлара окундуу заман, 'Iшиттик, ишиттик! Истесек биз
де айнъсънъ сьойлейебилириз; бу садедже ескилерин масалларъдър'
дерлерди.” (Куран - Енфал суреси 8:31)
“Инкâр еденлер: 'Бу Куран уйдурмадър, она башка бир топлулук
етмиштир' дийерек хаксъз ве асълсъз бир сьоз уйдурдулар.
ьонджекилерин масалларъдър; башкаларъна яздъръп сабах
кендисине окунмактадър' дедилер. Де ки: 'Ону, гьоклерин ве
съррънъ билен индирмиштир.'" (Куран - Фуркан суреси 25:4-6)

ярдъм
'Куран
акшам
йерин

Мухаммед, кенди Куранън Аллахтан гелдиини ъсрар етти. Курейш халкъ гене, онда
анлатълан бирчок олайъ билирди ве 'ескилерин масалларъ' дерди. Ве герчектен
Куран'да Теврат ве Инджил'ден алънан сайъсъз олайлар гьорюйоруз. Еер Куран
герчектен Аллахтан исе, онда анлатълан Теврат ве Инджил олайларъ, орадаки
тарихе уяджаклар; араларънда хич бир челишки булмаяджаъз. Ама бу брошюрде
гьореджеимиз гиби, Куран'да чок сайъда тарихсел янлъшлъклар булунуйор. Онларъ
бу брошрн биринджи парчасънда инджелейеджеиз.
Айръджа, Куран'ън язаръ садедже Теврат ве Инджил'ден матерял алмакла калмадъ,
айнъ заман Яхудилерин ве християнларън заманла уйдурдукаръ ефсанелере ве
масаллара да йер верийор, онларъ Аллахън сьозю оларак кабул едийор. Онларъ
икинджи парчада гьозден гечириджеиз.
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I. Куран'даки тарихсел янлъшлъклар
1. Ибахимин сойундан геленлер
"Бу, Ибрахим'е, миллетине каршъ вердиимиз хюджджетимиздир.
Диледиимизи дереджелерле йюкселтириз. Дорусу Раббин хаким'дир,
билендир. Она Исхак'ъ, Якуб'у баъшладък, хербирини дору йола
ериштирдик. Даха ьондже Нух'у ве сойундан Давуд'у, Сюлейман'ъ,
Еййуб'у, Йусуф'у, Муса'йъ ве Харун'у ... Зекерия'йъ, Яхя'йъ, Иса'йъ ве
Iляс'ъ ... Исмаил'и, Елйеса'ъ, Йунус'у, Лут'у ... дору йола ериштирдик.
6:89. Кендилерине китап, хюкюм ве пейгамберлик вердиклеримиз иште
бунлардър." (Куран - Енам суреси 6:83-86)
Илк оларак, бу адлар листесинин сърасъ бютюн каръшък. Яшама тарихлерине гьоре
дору съра шьойле олмалъ: Нух, Еййуб, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Якуп,
Йусуф, Харун, Муса, Давуд, Сюлейман, Иляс, Елйеса, Йунус, Зекерия, Яхя, Иса
Айръджа, бу листеде сайълан ики киши Ибрахим'ин сойундан деилди: Лут онун
йеени, аабейнин олу иди. Еййуб ве Ибрахим айнъ заманда яшадъ, ама бамбашка
девлетлерде. Араларънда кесинликле хич бир акрабалък баъ йокту.
Сонра, Куран'ън пейгамберлик анлайъшъ да чок фарклъдър: санки хер 'Аллах адамъ'
бир пейгамбер иди. Пейгамбер, аслънда Аллахтан вахий алъп ону инсанлара
улаштъран бир кишидир. Куран, Теврат'та гечен бютюн дору кишилери айнъ кюфейе
койуп онлара 'пейгамбер' дийор. Факат Кутсал Китап'та Аллахън планънда херкесин
фарклъ бир йер алъп айръ айръ бир гьореви йерине гетирдиини окуйоруз. Нух, бир
куртаръджъ иди; инсан ве хайван сойуну туфандан куртардъ. Ибрахим, Исхак, Якуп
ве Йусуф 'аталар' юнванънъ казандълар, чюнкю Исраил халкъ онларън сойундан
чъктъ. Муса политик ьондер ве кануну верен иди. Харун ве Зекеря кутсал тапънакта
хизмет еден Аллах гьоревлилери я да кахинлер иди. Иса'я гелиндже, о хепсинден
юстюн иди: хем бютюн дюня ичин гюнах курбанъ олду, хем де ьолюлерден
дирилмекле Месих ве херкесин Рабби олдууну испатладъ.
Айръджа, Куран'ън листесинде ики киши кесинликле пейгамбер деилди: Лут ве
Исмаил. Теврат'а бактъъмъзда Лут'ун тутумуну ве дюшюнджесини гьорюйоруз:
Ибрахим Аллаха гювениркен Лут кенди аклъна гювенди. Содом халкънън не кадар
кьотю олдууну билдии халде о касабая йерлешти, хатта араларънда сайгънлък
казандъ. О белки, Инджилин дедии гиби 'дору бир киши' иди (2.Петрус 2:6-8), ама
Содом халкъна герчек Аллахъ танътмадъ ве о себепле ону пейгамбер саямайъз.
Исмаил, канунджа Ибрахим'ин бир евладъ иди, ама Аллахън буйурдуу сърасъна
гьоре домадъ.
“Ибрахим'ин ики олу вардъ: бириси кьоле кадъндан (Хаджер'ден доан
Исмаил), бириси де сербест кадъндан (Сара'дан доан Исхак). Кьоле
кадънън олу, бедене гьоре олду. Ама сербест кадънън олу, Аллахън
вердии сьозюне гьоре олду.” (Инджил - Галатялълар 4:23-24).
Ибрахим'ин каръсъ яшланъркен, Аллахън сьозюнюн йерине гелмесини беклемек
истемеди. Онун ичин кенди къз хизметчиси Хаджер'и Ибрахим'ин куджаъна верди,
ондан доан чоджуклар Сара'нън сайълсън. Иште, Исмаил ондан доду: нормал
йолдан, санки Аллахсъз. Ондьорт сене сонра доан Исхак гене, Ибрахимин каръсъ
Сара'дан доду, кендиси 90 яшънда икен, яни бир муджизе иле; Аллахън сьозюне
гьоре.
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О йюзден Аллах кесин карар вермишти: “сенин сойун Исхак'ла сюреджектир”
(Теврат - Яратълъш 21:12). Сонра Раб Исмаил'и берекетледи; ондан да гючлю
халклар доаджаънъ сьойледи. Ама бютюн рухсал берекетлер, Аллахън халкъ
Исхак'тан геледжекти. Доушларъндаки фарклълък онларън геледжеини мюjделеди:
Исмаил бедене гьоре, кенди кувветине даянан бир киши олду. Исхак гене Аллаха
гювенен бир Аллах адамъ олду. Онун ичин Исмаил'и пейгамбер саймак янлъштър.
Аллахън китабъндаки айетлере терс дюшюйор.

2. Йусуф'ун анасъ Мъсър'а гитти ми?
Якуб'ун олу олан Йусуф'ун хаятъна гечийоруз. Кардешлери ону генч икен кьоле
оларак Мъсър'а саттълар. Йусуф бирчок олайдан сонра орада бютюн халкъ
кътлъктан куртаръп Фиравун'ун везири олуйор. Сонра аилесини чаъръп Мъсър'а
йерлештирийор. Куран бу олайъ шьойле анлаттъръйор:
“Йусуф'ун янъна гелдиклеринде, о, анасънъ бабасънъ баръна бастъ,
"Аллах'ън дилеиндже, гювен ичинде Мъсър'да йерлешин" деди. Ана
бабасънъ тахтън юзерине отуртту." (Куран - Йусуф суреси 12:99-100)

Йусуф ве бабасъ Якуп, Фиравун'ун ьонюнде
( - 1875 сенесинде)
Бу ьойле олмадъ; аслъсънъ Теврат китабънда, Яратълъш 47:1-12 айетлеринде
окуйоруз. Йусуф кардешлерини ве бабасънъ Фиравун'а танъттърдъ ама тахтън
юзерине отурттурмадъ; о садедже везир иди ве хаккъ йокту ьойле бир шей япсън.
Ама Куран'ън анлатъмънда даха бюйюк бир хата вар: Йусуф анасънъ Фиравун'а
танъттърмадъ, чюнкю о чоктан ьолмюштю. Анасъ Рахел, о олайдан 28 сене ьондже
ен кючюк олу Бенямин'Ин доумунда джанънъ вермишти (Яратълъш 35:16-19).
Бу зорлуктан чъкмак ичин базъларъ дийор: “Тамам, Йусуф'ун асъл анасъ Рахел
ьолмюштю, ама бабасънън ьобюр каръсъ Леа онун йерине гечип, ювей анасъ
сайълдъ. Иште о Мъсър'а гелди.” Ама о да янлъш, чюнкю Леа да чок сене еввели
Кенан топракларънда ьолмюштю (Яратълъш 49:29-32).

3. Муса мъ, Якуп му?
Кутсал Китап'тан (яни Теврат, Зебхур ве Инджил) ески пейгамберлерин хаятънъ
окуян киши хемен фарк едеджек ки, бирчокларънън хаятларънда бензер олайлар
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олду. Ама Кутсал Китап гене де хер хаятъндаки олайларъ ен индже детайларъна
кадар анлатъръйор, ьойле ки, онларън герчек олдукларъндан емин олалъм.
Исхак, Якуп ве Муса хепси геледжектеки ешлери иле бир куйунун башънда
танъштълар. Бунларъ Теврат китабънда окуйоруз: Исхак ичин - Яратълъс 24:1-67;
Якуп ичин - Яратълъс 29:1-30; Муса ичин - Чъкъш 2:15-22. Бундан сонра Муса'нън
хаятъна бакаджаъз ве насъл каръсъ Сиппора иле бир куйу башънда танъштъ.
ьОндже олайън аслъсънъ Теврат'тан окуялъм:
“Муса ондан качъп Мидян йьоресине гитти. Бир куйунун башънда
отуруркен Мидянлъ бир кâхинин йеди къзъ су чекмейе гелди.
Бабаларънън сюрюсюню сувармак ичин ялакларъ долдуруйорлардъ. Ама
базъ чобанлар гелип онларъ ковмак истеди. Муса къзларън ярдъмъна
кошуп хайванларънъ сувардъ... Муса Реуел'ин янънда калмайъ кабул
етти. Реуел де къзъ Сиппора'йъ онунла евлендирди. Сиппора бир еркек
чоджук доурду. Муса чоджуа Гершом адънъ верди.” (Теврат - Чъкъш
2:15-17,21-22)
Куран'ън 28. суресинде (Касас суреси) айнъ олайъ окуйоруз ама ьонемли
фарклълъкларла:

442 сене

“Хайванларънъ судан алъкоян ики кадън гьордю. Онлара: 'Дердиниз
недир?' деди. 'Чобанлар айрълана кадар биз суламайъз. Бабамъз чок
яшлъдър онун ичин бу иши биз япъйоруз' дедилер. Муса онларън
даварларънъ суладъ. (Куран - Касас суреси 28:23-24)
Сонра бабаларъ иле танъшъйор ве девам едийор:
“Кадънларън бабасъ: 'Бана секиз йъл чалъшмана каршълък бу ики
къзъмдан бирини сана никахламак истийорум. Еер он йила
тамамларсан о сенден бир лютуф олур. Ама сана аърлък вермек
истемем. Iнсаллах бени ийи кимселерден буладжаксън' деди." (Куран Касас суреси 28:27)
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Демек, Куран'а гьоре Муса куйу башънда ики къз гьормюш. Ве бабасъ онларла
евленебилмеси ичин 8 яда 10 сене кендисине чалъшмасънъ шарт кошмуш. Табии
ки, Теврат'та башка окуйоруз: Муса куйу башънда йеди къз гьордю ве бабаларъ
Реуел ондан бир танеси Муса'я хич бир шарт кошмадан верди. Бу фарклъ анлатъм
нереден гелийор?
Кутсал Китап'ъ окумуш оланлар бунун джевабънъ хемен веребилирлер: Куран,
Якуп'ун хаятъндаки олайларъ, Муса'нън хаятъ иле каръштъръп бирлештирди.
Ибрахим'Ин торуну олан Якуп, герчек Аллахъ танъмаян халклардан къз алмамак
ичин, амджасънън мемлекетини гитти. Орада бир куйу башънда онун къзъ Ребека
иле каршълаштъ. Амджасъ Лаван, башлък парасъ оларак Якуп'тан йеди сене хизмет
истеди, о да разъ гелди. Ама дююн геджесинде Лаван Якуп'а саклъдан даха бюйюк
къзъ олан Леа'йъ верди ве Якуп ики кере йедишер сене хизмет етмек зорунда
калдъ.
Шимди Куран айетлериндеки каръшъклъъ анлъйоруз: Мухаммед'ин елинде Теврат
китабъ олмадъъ ичин бу ики айръ олайън детайларънъ каръштъръп бирлештирди.
Затен бензерликлери чоктур: бир куйу, каба давранан кишилери ковмак, хайванларъ
сулантърмак, къзларла танъшмак бабаларънън евине гитмек ве ен сонунда
евленмек. Ама Якуп чок ьондже яшадъ ве бу ики олайън арасънда 442 сене гечти.

4. Исраил халкъндан не заман пейгамберлер ве краллар чъктъ?
Маиде суресинде Мухаммед ашаъдаки сьозлери Муса'нън азъна койуйор:
“Муса, миллетине: 'Ей миллетим! Аллах'ън сизе олан ниметини анън:
ичинизден пей-гамберлер чъкармъш ве сизи хюкюмдар япмъштъ,
дюняларда кимсейе верме-диини сизе вермишти'.” (Куран - Маиде суреси
5:20)
Сьозде Муса кенди халкъна тарихини
хатърлатъръп андъръйор, насъл Аллах онлара
пейгамберлер ве краллар гьондерди ве онларъ бу
дюняда бюйюк ве сайгън бир дурума гетирди. Ама
йукаръда гьордююмюз гиби, Муса И.ьО. 1400
сенелеринде яшадъ. Муса'нън заманъна кадар
Исраил халкъ Мъсър'да кьоле оларак ве бюйюк
бир баскъ алтънда яшардъ. Муса'дан 400 сене
ьондже Ибрахим'ин торуну олан Исхак, топлам 75
киши иле берабер, Мъсър'а гьоч етти ве орая
ташънмакла Исраил халкънън дедеси олду. Онун
вактънда хенюз Исраил адънда бир халк йокту, о
геледжек 400 сенеде анджак мейдана гелди.

Саул Исраил халкънън
биринджи кралъ иди
(Муса'дан 400 сене сонра)

Ве бьойлеликле бюйюк бир янлъшлъкла каршъ
каршъяйъз: хенюз мейданда олмаян бир халкън
ичинден насъл пейгамберлер чъксън? Ибрахим'и, Исхак'ъ ве Якуб'у пейгамбер
сайсак биле, онлар 'Муса'нън халкъ'ндан чъкмъш' деилдирлер: Муса'нън халкъ
онлардан сонра мейдана гелди.

Айръджа йукаръдаки Куран айети Исраиллилерин кралларъндан сьоз едийор.
Халбуки, Исраил'ин биринджи кралъ 'Саул' адънда бири иди, о да Муса'дан 400 сене
сонра яшадъ. О замана кадар Исраил'ин тек бир кралъ йокту, хер джинсин
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ихтиярларъ онларъ йьонетирди. Айетин сон парчасъ хептен янлъш олуп, Куран'ън
язаръ (хер ким исе), тарихтен бюсбютюн хаберсиз олдууну гьостерийор: "... сизи
хюкюмдар кълмъштъ." Ибрахим, Исхак ве Якуп калдъкларъ йерлерде ябанджъ
идилер, бир каръш топракларъ биле йокту.
Мъсър'да яшаян Исраил халкъ да 'хюкюмдар' олмактан чок узак иди. Мъсър'да кьоле
идилер, Фиравун онларън бютюн еркек чоджукларънъ ьолдюрюрдю. Аллахън
кендиси Муса'я шьойле конушуйор:
"РАБ, 'Халкъмън Мъсър'да чектии съкънтъйъ чок ийи били-йорум' деди,
'Ангаряджълар йюзюнден еттиклери ферядъ дуйдум. Аджъларънъ билийорум'." (Теврат - Чъкъш 3:7)
Бютюн бунлардан колайлъкла анлъйоруз ки, Муса'дан ьондже не Исраил халкъндан
чъкмъш олан пейгамберлер не де краллар вардъ. Не де Аллах о халкъ 'хюкюмдар'
кълмъштъ. Бу кадар колай ве ачък темаларда тарихи янлъшлъкларла долу олан бир
китабъ насъл Аллахтан гелмиш оларак кабул едебилириз?

5. ХАМАН ве КАРУН ким идилер ве не заман яшадълар
Куран, Муса'нън хаятъ юзеринде чок дуруйор; онун Мъсърлъ Фиравун'ла
каршълашмасънъ узун узун анлатъйор. Халбуки, буну япаркен бир сюре тарихсел
янлъшлъклар япъйор. Мухаммед Куран'ъ язаркен, Теврат китабънда булунан
олайларъ садедже кенди амачларънъ герчеклештир-мек ичин матерял оларак
кулландъ. Бунун амаджънъ да ашаъда анлаяджаъз.
Куран'ън юч суресинде (Касас 28:38, Анкебут 29:39 ве
Мюмин 40:23-24 ве 36-37) окуйоруз, насъл Муса
Фиравун'ла каршълашъйор. Ве хер дефасънда 'Хаман'
ве 'Карун' адънда ики башка кишийе растлъйоруз:
“Карун'у, Фиравун'у ве Хаман'ъ да йок
еттик. Анд олсун ки Муса кендилерине
белгелерле
гелмишти
де
онлар
йерйюзюнде бюйюклюк тасламъшлардъ”.
(Куран - Анкебут Суреси 29:39)

Корах (Карун) Мъсър'да
икен деил, ама сонра
чьолде икен Муса'я каршъ
аякландъъ.

Демек, Куран'ън анлайъшъна гьоре, Хаман ве Карун,
Фиравун'ун янънда булунан ики везир имиш. Муса
онларън ьонюнде муджизе япъп Танръдан
гьондерилдиини гьостермиш. Гене де она каршъ
коймушлар. Кутсал Китабъ билмейен кишилер ичин
бу белки хош бир хикайе олабилир, ама Теврат'ъ
окумуш оланлар, бунун не кадар бюйюк бир тарих
хатасъ олдууну анлайъп гюледжек-лер. Шимди де
Теврат'ън ичинден Хаман ве Карун'ун ким олдууну
ьоренелим:

'Карун' адъндаки киши Тевратта гечийор ве онун асъл
адъ 'Корах'тър. О герчектен Муса'нън заманънда
яшадъ, факат Мъсърлъ деилди, кендиси де Яхуди
иди. О да бютюн Яхуди халкъ иле бирликте Муса'нън яптъъ муджизелерине инанъп,
Аллахън буйрууна бойун еип Мъсър'дан чъктъ. О, бютюн Яхуди халкъ олдуу гиби,
кьоле дурумундайдъ ве кесинликле Фиравун'ун сарайънда булунмаздъ. Факат
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Мъсър'дан чъктъктан сонра чьолде гезеркен, Муса'нън ьондерлиине каршъ чъктъ:
“Корах, Датан ве Он топлулукча сечилен, танънмъш 250 Исраилли
ьондерле бирликте Муса'я башкалдърдъ. (Теврат - Сайълар 16:1-2)
Аллах исе, Муса'нън ьондерлиини дестекледи ве Корах'а яптъъ айрълък ве
башкалдъръджълък сучу ичин ьолюм джезасънъ верди:
“Муса конушмасънъ битирир битирмез Корах, Датан ве Авирам'ън
алтъндаки йер ярълдъ. Йер ярълдъ, онларъ, аилелерини, Корах'ън
адамларъйла малларънъ йутту. Сахип олдукларъ хер шейле бирликте
дири дири ьолюлер дияръна индилер” (Теврат - Сайълар 16:31-33)
Пеки, нереден емин олабилириз, Мухаммед де айнъ кишиден сьоз едийор? Куран'ън
Анкебут суресинде 29:40 айетинден анлашълъйор:
“Хер бирини гюнахъ себебийле якаладък; ... кимини йерин дибине
гечирдик, кимини де суда бодук.”
Демек, Мухаммед Корах'ън хаккънда садедже онун Муса'я каршъ башкалдърдъънъ
ишитмишти ве онун ичин адамъ янлъшлъкла Мъсърлъ сандъ.
'Хаман' адлъ кишийе гелиндже: о, Муса'дан чок сонра яшаян ве Мъсърлъ олмаян
бири иди. Онун адънъ Теврат'ън 'Естер' адлъ китабънда окуйоруз. Естер бир Яхуди
кадънъ оларак, Иранлъ крал Ахасверос'ун сарайънда яшадъ. Ахасверос, И.ьО. 486465 йълларънда краллък яптъ. Хаман да, о кралън башвезири иди. Амалек
халкъндан олуп, о халкън Яхудилере каршъ олан дюшманлъънъ девам етти, ве
кралдан, бютюн Яхудилерин ьолдюрюлмеси ичин бир ферман истеди.
Бизим ичин шашъртъджъ олан шу ки, насъл Куран гене бир кишинин хаятънън ен
ьонемли билгилеринден хаберсиз олуп ону башка йере, башка замана 'трансфер'
едийор. Хаман Мъсърда яшамадъ, Мезопотамя'да яшадъ (бирбирлеринден 1200 км
узак), Муса'нън заманънда яшамадъ, ондан 1100 сене сонра яшадъ.

972 сене

Муса'нън заманъндаки
Фиравун - III. Тутмосис

Иран кралъ Ахошверош'ун
везири, Хаман

( -1446 сенеси)

( -474 сенеси))
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Кими мюслюман пропагандистлер бу проблеми анлайъп бу ишин алтъндан калкмак
ичин, "Бу Хаман, башка бир кишидир!" теорисини ортая атъйорлар. Ама бу
кесинликле оламаз, чюнкю 'Хаман' сьозю Мъсър дилинден гелен бир сьоз деилдир,
Авестан, яни ески Иранджа, дилинден гелен бир сьоздюр ве 'йюдже, шанлъ'
анламъндадър.
Мухаммед'ин яптъъ бу янлъшъ анламак ичин бир ьорнек верелим: санки бир китапта
шьойле окуйоруз: "Ве хан Аспарух'ун Георге Бусх адънда бир везири вардъ..." Бу
кадар сачмалък язан бир китабъ кабул етмейеджеиз, ону джидди алмаяджаъз.
"Хайър, бу Георге Бусх, башка бир Георге Бусх иди" дийенлере де гюледжеиз.
Кафамъздан ьойле бир хикайе чъкаръп анлатмая калкарсак, херкес бизе гюледжек.
Халбуки Куран'ън яптъъ там айнъсъдър.
Куран'ън каръшъклъкларъ девам едийор: Мъсърлъ Фиравун Хаман'а буйурмуш, бир
куле япсън:
“Ей Хаман! Беним ичин, топрак юзерине бир атеш як, тула хазърлайъп
бана бир куле яп; чъкар белки Муса'нън танръсънъ гьорюрюм.” (Куран Касас суреси 28:38)
Теврат'ъ аз да олса билен киши, бу хикайенин нереден гелдиини хемен анлаяджак:
“Бирбирлерине, 'Гелин, тула япъп ийидже пиширелим' дедилер. Таш
йерине тула, харч йерине зифт кулландълар. Сонра, 'Кендимизе бир
кент куралъм' дедилер, "Гьоклере еришеджек бир куле дикип юн
салалъм." (Теврат - Яратълъш 11:3-4)
Анлатълан куле, херкесин билдии 'Бабил кулесидир'. О да, Мезопотамя'да Иса'дан
2200 сене ьондже япълдъ. Аллах орада бютюн дюнянън диллерини каръштърдъ.
Куран гене, бу олайъ 1200 км узаклъкта ве 800 сене сонра яшаян Муса'нън заманъна
трансфер едийор.
Мухаммед'ин кулландъъ метод яваш, яваш анлашълмая башлъйор: тарихте гечен
олайларъ чи матерял гиби кулланъп, онун айрънтъларъна ве асъл анламъна хич
бакмадан, кенди за-манъна гечирип кенди гьореви ичин кулланмак истийор. Кенди
халкъ олан Курейшлерле чекишир-кен, "Бакън ескиден Фиравун'а, Карун'а ве
Хаман'а нелер олду" дейип, халкъна бир корку вермек истийор. Ялнъз, буну
япаркен, асъл тарихтен хаберсиз олуп, олайларъ кармакаръшък анлатъйор.

6. Муса, Инджили ве Куранъ мъ окуду?
Муса'нън хаятъ хаккънда Куран'даки каръшък анлатъмлар девам едийор. Араф
суресинде шуну окуйоруз:
"Муса, тайин еттиимиз мюддетте миллетинден йетмиш киши
сечти... "Бу дюняда ве ахиретте бизим ичин гюзел оланъ яз; биз Сана
йьонелдик" деди.
"Аллах: "Буну Аллах'а каршъ гелмектен сакънанлара, зекат веренлере,
айетлери-мизе инанъп, янларъндаки Теврат ве Инджил'де язълъ
булдукларъ, окуйуп язмасъ олмаян пейгамбере уянлара язаджаъз...
Иште онлар саадете еренлердир" деди." (Куран - Араф суреси 7:155-157).
Бу недир? Муса Аллахтан ийилик дилеркен, Аллах она джевап оларак дийор ки:
“Теврат'а уй, Инджил'е уй ве Мухаммед'е итаат ет”. Бу насъл мюмкюн олабилир?
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Муса насъл Теврат'а уйсун, мадем Аллах ону Тевратъ язмак ичин кулландъ? Муса
насъл Инджил'е уябилир, мадем Инджил онун хаятъндан 1400 сене сонра
язъладжак? Муса насъл Мухаммед'е уябилди, мадем кендисинден 2000 сене сонра
яшадъ?
Бу айетлер аджаба Иса ве Мухаммед'ин геледжеини мюjделейен пейгамберлик
сьозлери олаби-лир ми? Ве сахиден де Теврат'та Иса'нън геледжеини мюjделейен
айетлер булуйоруз. Месела:
“Чюнкю бизе бир чоджук доаджак, Бизе бир оул вериледжек. Йьонетим
онун омуз-ларънда оладжак. Онун адъ Харика ьОютчю, Гючлю Танръ,
Ебеди Баба, Есенлик ьОндери оладжак.” (Теврат - Йешая 9:6)
Ама буну окуркен фаркънъ хемен анлъйоруз: айетинден ичинден анлашълъйор ки,
бу олай геледжек заманда оладжак. Онун бир ьонбилдирме олдуу ортада. Ама
Куран'даки айет бир кишиден геледжек заманда яшаяджак олан бир пейгамбере
итаат етмесини беклийор. О да чок ашъръ сачмадър. Бен хенюз домамъш торунумун
торунуна насъл уяджаъм? Онун не буйураджаънъ даха ишитмедим ки, она уяйъм!
Хайър, бунлар ьонбилдириджи пейгамберлик айетлери деил, ама Мухаммед'ин
хатасъндан кайнакланан каръшъклъклардър. Херхалде о айетлери ону динлейен,
онун хер сьозюню Аллахън сьозю оларак якаламая чалъшан хафъзлара дикте
едеркен, джошмуш ве айетин башъндан Муса'дан бахсеттиини унутмушту, лафъ
кенди заманъна гетирмейе чалъштъ. Ама артък геч олду: 'айет' чъктъ азъндан ве
ьойле де китаба гечти.

7. Аллахън Кануну ЯХУДИЛЕРЕ БИР ДжЕЗА оларак мъ верилди?
Къзълденизден гечерек Мъсър'дан чъктъктан там 50 гюн сонра, Аллах Исраил
халкъйла Сина Даъ'нда бир антлашма яптъ. Онунла Исраили кенди халкъ оларак
кабул етти. О антлашманън бир парчасъ оларак, кутсал кануну да верди. Хер халк
бьойле бир антлашма кенди кралъ иле япардъ. Ама Исраил халкънън кралъ
олмаяджактъ, Аллахън кендиси онларън кралъ иди. Канунун верилмесиндеки анлам
будур.
Онун ичин Муса'нън елийле Исраил халкъна верилен канун ийи бир шейдир, Аллах
тарафъндан бир ниметтир. Аллах кендиси шьойле деди: “Куралларъма, илкелериме
сарълън. Чюнкю онларъ йерине гетирен онлар сайесинде яшаяджактър. РАБ
беним.” (Теврат - Левилилер 18:11). 400 сене сонра Давут Зебур китабънда шьойле
деди: “Сенин буйрукларъндан зевк алъйорум, Онларъ севийорум.” (Мезмур 119:47).
Аллахън Муса'я вердии канунун бир парчасъ йемеклерле илгилидир; орада базъ
хайванларън етлери ясакланъйор. Дедиимиз гиби, бу канун Исраил тарихинин ен
башънда верилди, хенюз Мъсър'дан йени чъкмъшкен. Не вар ки, Курана
бактъъмъзда бамбашка бир теори гьорюйоруз:
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Яхудилерин канунуна гьоре ети ясакланан базъ хайванлар
-

“Яхудилере търнаклъ хер хайванъ харам кълдък... Ашъръ гитмелеринден ьотюрю онларъ бу шекилде джезаландърдък. Биз шюпхесиз дору
сьозлюйюздюр.” (Куран - Ен'ам Суреси 6:146)
Демек, Куран'ън анлайъшъна гьоре, Яхудилере йемек ясакларъ бир джеза оларак
верилди, даха ьондже Аллаха итаат етмедиклери ичин. Бир башка суреде (Ниса
4:155-160) бу гюнахларън не олдууну сьойлюйор:
(1) сьозлешмелерини бозмаларъ
(2) Аллах'ън айетлерини инкâр етмелери
(3) пейгамберлери хаксъз йере ьолдюрмелери
(4) "Калблеримиз перделидир" демелери
(5) Мерйем'е бюйюк бир ифтирада булунмаларъ
(6) Аллах'ън елчиси ьолдюрдюк" демелери
(7) инсанларъ Аллах йолундан менетмелери
(8) фаиз алмаларъ ве
(9) инсанларън малларънъ хаксъзлъкла йемелеринден ьотюрю
кендилерине хелал кълънан темиз шейлери онлара харам кълдък...
Бу айетлери диккатле инджеледиимизде, Куран'ън сьозлери не кадар анламсъз ве
сачма олдуу ортая чъкъйор. Яхудилерин йемек ясакларънън себеплери оларак
гьостерилен бу докуз сучунун хич бири йемек канунларънън верилмесинден ьондже
мюмкюн деилди, хепси канунун верилмесинден СОНРА олду:
(1) "Сьозлешмелери бозмаларъ" - Мухаммед херхалде сандъ ки, Аллах ьондже
Яхудилерле бир сьозлешме яптъ, сонра ону боздулар, ве ен сонунда джеза оларак
онлара даха аър йемек канунларъ верди. Факат йемек канунларъ, сонрадан
верилмеди, сьозлешменин бир парчасъйдъ.
(2) "Аллахън айетлерини инкâр етмелери" - 'Айет' сьозю бурада асъл анламда
кулланълъйор ве 'нишан' я да 'муджизе' демектир. Факат Муса'нън муджизелерини
инкâр еденлер, Яхуди халкъ деилди, Мъсър'ън кралъ олан Фиравун иди.
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(3) "пейгамберлери ьолдюрмелери" - Теврат'та язълъ олан Исраил тарихине гьоре,
Яхудилер илк оларак крал Ахаб заманънда (И.ьО. 874-853 йълларънда)
пейгамберлерини ьолдюрдюлер; яни, канунун верилмесинден 600 сене сонра.
(4) "калблеримиз перделидир" - буну сьойлейен затен Яхудилер деил, Аллахън
кендиси иди.
(5) "Мерйем'е бюйюк бир ифтирада булунмаларъндан" - Мерйем, канунун
верилмесинден 1400 сене сонра яшадъ.
(6) "Аллах'ън елчиси Месихи ьолдюрдюк" демелери - Иса Месих, канунун
верилмесинден 1400 сене сонра яшадъ.
(7), (8) ве (9) - бу сучламалар тарих бойунджа ве дюнянън хер йеринде Яхудилере
каршъ япълдъ ве бугюне кадар девам едилийор. Факат бу, анджак Яхудилерин
бютюн дюняя даълмаларъндан сонра мюмкюн олду, о да И.ьО. 721 йълънда олмая
башладъ, яни Муса'нън канунундан 700 сене сонра.
Гене гьорюйоруз, насъл Куранън язаръ даха ьонджеки кутсал китаплардан ве
тарихтен бюсбютюн хаберсиздир. Ханги киши ьондже, хангиси сонра яшадъ
билмийор. Айръджа, бу насъл бир анлайъш ки, Аллахън канунуну бир джеза гиби
сайъйор? Аллах бир буйрук верди ми, бу бизим ийилимиз ичиндир, яни бизи
севдиинден бизе буйруклар верийор, кьотю дурумлара дюшмейелим дийе.
Мухаммед исе, Яхудилери сучламак ве кьотюлемек ичин йемек канунларъ садедже
бир пропаганда араджъ оларак кулланъйор: “Бакън, биз мюслюманларън йемек
ясакларъ даха хафиф, сизинкилери даха аър. Онун ичин сиз даха гюнахлъсънъз!”
Пеки, Куранън алколю бюсбютюн ясакламасъна не дийелим? Теврат'та ьойле бир
ясак йоктур. Шимди мюслюманлар мъ даха гюнахлъ олдулар?

8. 'САМИРИ' кимдир?
Исраил халкъ Мъсър'дан чъктъктан сонра, чьолден гечерек Аллахън ваад еттии
топраклара улаштъ. Чьолде кърк сене долашъркен, бютюн халк Муса'дан
вазгечтилер, алтънларънъ верип бир бузаъ хейкелини яптълар ве она таптълар.
Куран да, бу иши япмъш олан кишинин бир Самирийели олдууну билдирийор.
Муса: "Ей Самири! Я сенин яптъън недир?" деди. Самири: "Онларън
гьормедиклери бир шей гьордюм ве о сана гелен елчинин бастъъ йерден
бир авуч авучладъм. Буну зийнет ешясънън еритилдии потая аттъм.
Нефсим бьойле яптърдъ" деди. (Куран - Таха Суреси 20:95-96)
Бурада ад оларак, Арап дилинде 'Ас-Самири' гечийор. О да бир кишинин ьозел адъ
деилдир, ама бир халктан гелен бир киши ичин кулланълъйор. Бир Хиндистанлъ
ичин 'Ал-Хинди' ве бир Романлъ ичин 'Ар-Руми' денилдии гиби Самирийели бир киши
ичин 'Ас-Самири' гечийор.
Ве хемен бурада бир проблем гьорюйоруз: Муса'нън заманънда хенюз Самирийели
денилен бир халк, Самирийе денилен бир касаба я да девлет йокту!
Муса, Иса'дан ьондже 1400 сенелеринде яшадъ. Самирийе касабасъ Яхудилерин
кралъ олан Омри'нин заманънда япълдъ (Иса'дан ьондже 870 йълънда), яни Муса'дан
йюзлердже сене сонра. Теврат китабъ онун тарихини шьойле анлатъйор:
“Крал Омри, Шемер адлъ биринден Самирийе Тепеси'ни ики талант (=60
кг) гюмюше сатън алъп юстюне бир касаба яптърдъ. Тепенин ески
сахиби Шемер'ин адъндан долайъ кенте Самирийе адънъ верди” (Теврат
12

- 1.Краллар 16:24)
Факат о замандан сонра биле, 'Самирийелилер' адънда бир халк йокту, орада
яшаянларън хепси Исраилли иди. Самирийелилер халкънън ортая чъкмасъ, И.ьО.
722 сенесинден сонра олду. О вакът Ассур кралъ Саргон II. Исраил'ин кузей
тарафънъ еле гечирип, Яхудилерин чоуну башка бьолгелере даъттъ ве башка
йерлерден кишилер орая йерлештирди. Бу методла заманла мелез (яръ Яхуди, яръ
башка миллетлерден) бир халк мейдана гелди. Иште, Самирийелилер онлардър.
Демек, Самирийели бир киши ен еркен Муса'дан 700 сене сонра яшамъш олабилир!
Куран'ън о айетинде коркунч бир тарих хатасъ вар.
Бунун себеби не олабилир аджаба? Мухаммед бу кадар бюйюк ве ачък бир янлъшлък
насъл япабилди? Джевап: Исраил тарихинде алтъндан япълма бир бузаъя тапмак
олайъ ики дефа олду. Биринджиси, Муса'нън заманънда; икинджиси гене, крал
Сюлейман'ън ьолюмюнден сонра. О заман Исраил девлет оларак икийе бьолюндю.
Онун кузей тарафънън кралъ Йеровам, Йерушалим'ден айръ бир тапънма системи
курмак истеди ве о амачла ики касабада алтън дана хейкеллери яптъръп халкъ
онлара таптърдъ. Раб 200 сене даяндъ, пейгамберлерле халкънъ уярдъ. Ама ен
сонунда Ассур кралънъ гьондерип бютюн Кузей Исраил девлетини йок етти ве мелез
Самирийели халкъ йукаръда анлаттъъмъз гиби о заман мейдана гелди.

516 сене

Куран'даки янлъш билгинин нереден гелдиини шимди анлъйоруз. Заманла
Самирийелилер асъл Яхудилерин чок койу дюшманларъ олмая башладълар.
Мухаммед, каръсъ Хатидже'нън керванелеринде чалъштъ ве Филистин'и ве
Сурийе'йи гезди. Яптъъ о йолджулукларда бирчок Яхуди иле каршълаштъ ве
онларън Самирийелилере каршъ не кадар бюйюк нефретлери олдууну фарк етти.
Самирийелилерин ескиден бир алтън бузаъна таптъкларънъ ишитти ве онун
Муса'нън заманънда олдууну сандъ. Теврат'ъ хич кенди гьозлерийле окумадъъ ичин,
Яровам'ън яптъъ алтън бузаъларъндан хаберсиз иди ве бьойлеликле о ики олайъ
каръштърдъ.
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Ама Мухаммед бу конуя даха да бюйюк бир каръшъклък гетирийор. Куран'ън
анлаттъъ гиби, о бузаъ бьоюрен, яни сес чъкаран бир дана иди:
“Бунун юзерине Самири онлара бьоюрен бир бузаъ хейкели ортая койду”
(Куран - Таха Суреси 20:88)
Бу инанълмаз хикайенин нереден гелдиини араштърърсак, онун да бир Яхуди
масалъндан алъндъънъ фарк едеджеиз. Рабби Елиезер адънда бир Яхуди ьоретмен
ве язарън Пирке адлъ китабънда, 45. бьолюмде шьойле окуйоруз:
“О дана чъкъп бьоюрмейе башладъ, Исраиллилер де ону гьордю. Рабби
Йехуда бу конуда деди ки: Саммаел о бузаънън ичинде сакланъп Исраил'и
саптърмак ичин бьоюрдю.”
Табии ки, бу хикайе Теврат китабънда булунмуйор, садедже Яхудилерин уйдурдуу
бир масалъдър. Орада гечен 'Саммаел' адъ да, 'ьолюм мелеи' демектир. Мухаммед,
Яхудилерин дилини билмедии ичин, 'Саммаел' адънъ ен якън олан 'Самири' сьозю
иле деиштирди, чюнкю Самирийелилерин Яхудилерин дюшманларъ олдукларънъ
билирди.

9. Самуел, Саул, Давут ве Голят
Йукаръда Исраил халкънън биринджи кралъ олан Саул'дан сьоз еттик. Муса, Исраил
халкънъ Мъсър'дан чъкардъктан сонра, Раб Йешу'йу сечти. Онун ьондерлиинде
Исраиллилер Кенан топракларънън чоуну еле гечирип орая йерлештилер. Ондан
сонра яклашък 400 сене бойунджа Исраил аслънда тек бир девлет дилди, 12
оймактан олушан бир федерасйонду. Тек крал йокту, хер оймак кендини идаре
едерди, башларънда бирер ьондер вардъ. Анджак криз заманларънда Раб гючлю тек
бир ьондер калдърърдъ. Исраилин о заманъна 'Хакимлер Чаъ' денилийор.
Бу систем аслънда Аллахън истедии съра иди: кендиси гьоктен Исраил халкъна крал
олмак истеди. Кенди халкъ олан Исраил'ин йерйюзюндеки халклара бенземесини
истемеди, онларъ гьорюнмейен бир крал хюкмедеджекти. Ойса заманла халк бу
системден йорулду, бютюн комшу халкларъна бензейип тек крал тарафъндан
йьонетилмек истедилер. Бьойледже Раб пейгамбер Самуел'и чаърдъ, Саул адънда
бир адамъ крал оларак сечсин. Бунлар тарихсел герчеклердир ве мерак еден
онларъ Теврат китабънда бьолюм 8-18 окуябилир.
Ве гене, Куран'а бактъъмъзда гьорюйоруз насъл йюзлердже сене ьондже китаба
гечирен тарихсел хакикатлар аллак булак едилийор, башка олайларла
каръштърълъйор. Куран'ън язаръ кесинликле о тарихсел хакикатларъ билмезди,
араларъндаки балантъларънъ анламаздъ.
Куран'ън Бакара денилен икинджи суресинде 246-251 айетлеринде, крал Саул'ун
хаятъ ве савашларъ анлатълъйор. Ама орада Саул адъ гечмийор, она Талут
денилийор. Пейгамбер Самуел'ин адъ да гечмийор, онун адъ хич анълмъйор,
садедже 'бир пейгамбер' денилийор. Бу чок гарип бир шейдир. Чюнкю Самуел,
Иса'дан ьондже ен бюйюк пейгамберлерин бирийиди. Хатта онун доушу мелек
тарафъндан мюjделенди ве муджизе иле олду. (Теврат - 1. Самуел 1:1-2:26).
Сонра окуйоруз, Куран'а гьоре, Исраил халкъ неден бир крал истемиш:
"Мемлекетимизден ве чоджукларъмъздан узаклаштърълдъъмъза гьоре
нийе Аллах йолунда савашмъялъм?" (Куран - Бакара суреси 2:246).
Бу артък бюсбютюн мантъксъздър. Саул'ун заманънда Исраил халкъ якън 400 сене
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кенди касабаларънда отурмушту, кесинлике 'мемлекетлери ве чоджукларъ'ндан
узаклаштърълмъш деилди. О йълларда Исраил халкъ комшу девлетлерле сък сък
саваш яптъларса да, онлар сърадан япълан савашлар иди. Амачларъ, кендини
савунмак я да топракларъ еле гечирмек иди. Аллах йолунда савашмак, герчек
Танрънън билгисини башка халклара яймак дюшюнджеси йокту. Буну япан илк
хюкюмдар Мухаммед иди ве дин уруна башкаларънън кафаларънъ кесмек ичин
бахане, себеп ве тарихте ьорнеклер аръйорду. Ама Теврат'ъ окумайъп ийи
билмедии ичин буну япаркен сайъсъз тарихсел янлъшлъклар яптъ.
Куран 2:248 айетинде шьойле дийор:
"Пейгамберлери онлара, "Онун хюкюмдарлъънън аламети, сизе сандъън
гелмесидир, онда Раббинизден гелен гьонюл рахатлъъ ве Муса
аилесинин ве Харун аилесинин бърактъкларъндан каланлар вар; ону
мелеклер ташър, еер инанмъшсанъз бунда сизин ичин делил вардър"
деди."
Мухаммед бурада гене ики олайъ каръштъръйор: Аллахън буйрууна гьоре
Исраиллилер Муса'нън вактънда кутсал бир сандък яптълар, она 'Антлашма Сандъъ'
дийоруз. Аллахла Исраилин арасънда япълан антлашманън семболлери онун ичинде
сакланърдъ. Мухаммед'ин анлайъшъ, яни мелеклерин ону ташъдъъ, де чок
сачмадър: Аллахън кендиси буйурду ки, Антлашма Сандъъ'нън ташъмасъ ичин
кенарънда дьорт халка япълсън. Ону ташъян Аллах гьоревлилери де, о халкалардан
узун съръклар гечирип ону омузларънда ташърдълар.
Антлашма Сандъъ Исраил'и 'гелмеди', Муса'нън заманъндан сонра хеп Исраил
халкънън арасънда калдъ. Ялнъз тек бир олай окуйоруз, нереде Антлашма Сандъъ
къса бир вакът ичин дюшман Филистинлерин еллерине дюштю. Ама араларънда
коркунч белалар мейдана гелдиктен сонра, Филистинлер ону бир ьокюз арабасъ
юзерине Исраиллилере гер йолладълар. О олай И.ьО. 1070 сенесинде олду, демек
Саул'ун крал олмасъндан 27 сене ьондже. Араларънда хич бир балантъ йок; хатта
Саул белки де хич домамъштъ.
Асъл тарихсел олайларъ Теврат'та окумуш олан бир киши, Куран'ън Бакара суресини
окумая девам еттиинде, азъ ачък каладжак. Чюнкю Куран гене ики олай, ики
савашта гечен фарклъ олайларъ бир имиш гиби гьостерийор. Сьоз конусу недир:
Аллах Саул'ун (Талут'ун) ордусуну насъл денеди, аскерлерин чоуну елейип еве
гьондерди:
"Дорусу Аллах сизи бир ърмакла денейеджектир, ондан ичен бенден
деилдир, ону татмаян елийле садедже бир авуч авучлаян мюстесна
шюпхесиз бендендир" деди. Онлардан пек азъ харич, судан иджтилер.
Кендиси ве кендисийле олан инананлар ърмаъ гечиндже, "Бугюн Джалут
ве ордусуна каршъ кояджак гюджюмюз йок" (Куран - Бакара суреси 2:249)
Бу олай бизе Теврат'ън Хакимлер китабънда гечен денемейи андъръйор:
“РАБ Гидйон'а, "Адамларън сайъсъ хâлâ фазла" деди, "Каланларъ суйун
башъна гьотюр, онларъ орада сенин ичин сънаяйъм. … Кьопек гиби
дилийле су иченлери бир яна, су ичмек ичин дизлери юзерине чьокенлери
ьобюр яна айър". Еллерини аъзларъна гьотюререк диллерийле су
иченлерин сайъсъ юч йюзю булду. Гери каланларън хепси су ичмек ичин
дизлери юзерине чьоктюлер. РАБ Гидйон'а, "Сизи дилийле су ичен юч йюз
кишинин елийле куртараджаъм" деди, "Мидянлълар'ъ сенин елине
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теслим едеджеим. ьОбюрлери йерлерине дьонсюн." (Теврат - Хакимлер
7:4-7)
Иште, бу крал Саул (Талут)'тан чок, хемен хемен 100 сене ьондже ве башка халкла
япълан бир савашта гечен бир олай иди. Куран буну башка бир кишийе ве башка
замана трансфер едийор.
Куран'ън Бакара суресиндеки каръшъклъклар даха битмеди. Сон оларак
окуйуджумузун диккатини Джалут адъндаки савашчъя чекмек истийоруз: 'Джалут'ун,
Теврат'та гечен асъл адъ Голят иди. Шимди анлъйоруз, неден Саул'ун адъ Куран'да о
кадар фарклъдър: Голят'ла бир сес уйуму олсун (булг.: рима) - “Саул иле Голят”
сьозлеринин сеси кулаа о кадар хош гелмийор не кадар “Талут ве Джалут”.
Йединджи йюзйълънда яшаян Араплар тарихтен фазла едебияттан анлардълар ве
инсан йюреиндеки джошку даха ьонемли, тарихсел герчеклере бош вер!
Бу Голят (Джалут), Филистинлерин Гат касабасъндан 2,80м бойунда бир дев савашчъ
иди. Исраиллилери ве танръларъ олан герчек Аллахла алай едерди, ве кишилере
мейдан окуйуп бир дюелоя чаърърдъ. Бу хафталарджа девам етти. Ен сонунда
хенюз генч яшта олан Давут онун чаръсънъ кабул едип онун алнъна бир чакъл
фърлатарак ону ьолдюрдю.
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ТАРИХ:

Гидйон аскерлерини
ърмакта денийор
- 1169 сенесинде

99 sene geçiyor

Антлашма Сандъъ
гери дьонюйор
- 1090 сенесинде

КУРАН:
Бакара суреси
2:246-250
27 sene geçiyor
Хепси бир олай
имиш гиби
гьостерийор

Саул (Талут) крал
оларак
месхедилийор
- 1043 сенесинде

18 sene geçiyor

Давут, Филистинчли
Голят'ъ (Джалут'u)
йенийор
- 1024 сенесинде
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Мухаммед бурада юч айръ савашън олайларънъ каръштъръйор, ючюню де бир имиш
гиби гьостери-йор: Гидйон, Мидянлълара каршъ саваштъ. Саул'ун биринджи савашъ
Аммон халкъна каршъ иди. Давуд'ун Голят'ъ (Джалут'у) йенмеси, крал Саул'ун сон
савашънда олду, о да Филистинлере каршъ япълдъ, Куран'да анлатълан саваштан 18
сене сонра.

10. ЗЮЛКАРНЕЙН (Чифт Бойнузлу)
Куран'да гечен 'Зюлкарнейн' адъндаки киши, Македонялъ крал ве генерал Бюйюк
Искендер'дир (булгарджасъ: Александер Велики). Окулда хер чоджук онун тарихини
окуйор. О, Иса'дан ашаъ йукаръ 350 сене ьондже доду ве генч яшта краллъъ бабасъ
Македонялъ Филип'тен алдъ. Бугюнкю Йунанистан ве Булгаристан'дан калкъп, та
Мъсър, Афганистан ве Хиндистан'а кадар хемен хемен бютюн девлетлери еле
гечирди.

Тарих сайфаларъндан танъдъъмъз о бюйюк генерал ве кралън хаятъндан олдукча
фазла билгимиз вар. Куран'ъ окуркен де, онун адънъ растладъъмъза шашъйоруз.
Чюнкю Куран онун бир иманлъ (яни, мюслюман) олдууну, хатта пейгамбер олдууну
сьойлюйор. (Куран - Кехф Суреси 18:89-98). Ашаъда гьореджеимиз гиби, Куран'даки
билгилерин хепси янлъштър:
“Сонунда гюнешин баттъъ йере улашънджа ону, кара балчъклъ бир
суда батъйор гьордю. Орада бир миллете растладъ. 'Зюлкарнейн!
Онлара азап да едебилирсин, ийи муамеледе де булунабилирсин'" дедик.
(Куран - Кехф суреси 18:86)
Куран'ън анлаттъъна гьоре, Бюйюк Искендер дюнянън ен батъ тарафъна гидип,
орадаки халкъ йенмиш. Ески Греклерин заманънда билинен ен батъда олан йер,
Испанянън уджунда булунан бугюнкю Джебелтарик (Гибралтар)'дър. Халбуки,
Искендерин улаштъъ ен батъ нокта Мъсър иди, о да Джебелтарик'тен 3300 км
узактър. Куран'ъ окумая девам едийоруз:
“Сонунда гюнешин догдуу йере улашънджа, гюнеши, кендилерини
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елбисе, бина гиби шейлерле ьортмедиимиз бир миллет юзерине доуйор
булду.” (Кехф суреси 18:90)
Хикайенин девамъ недир? 'Зюлкарнейн' бу сефер там дюнянън ьобюр тарафъна, яни
ен доу йере гидийор. ьОйле бир шей дуйунджа, аклъмъза, Чин (Китай), Тибет я да
Тайланд гелийор. Халбуки Бюйюк Искендер, садедже Хиндистан'ън сънъръна кадар
гелди. Гене Куран'ън гьостердии йерден 3800 км узак калдъ.
- 18:98. Зюлкарнейн: "Иште бу, Раббимин бир рахметидир."
Куран, Искендер'и герчек Аллаха тапан ве путперестлии реддеден бири оларак
гьостерийор. Хатта, она пейгамбер гьозюйле биле бакъйор. Бюйюк мюслюман Куран
билгини Ар-Рази йукаръда яздъъмъз Куран айети (18:86) хаккънда шьойле язъйор:
"Аллах Зюлкарнейн'е директ ве хич араджъ олмадан конушту. Бу да
онун бир пейгамбер олдууну испатлъйор". (Ар-Рази, ат-Тафсир алКабир, Кехф суреси 18:86 хаккънда)
Хакикат исе, онун там терсидир. Тарихтен кесин билийоруз ки, Искендер хаят
бойунджа путлара таптъ. Мъсър'ън Мемфис касабасънда Мъсърлъларън 'Апис'
адъндаки путуна курбан сунду ве Фиравунларън чифт таджънъ кабул етти. Йерли
кутсал адамлар бундан чок мемнун калдълар, чюнкю кенди динлерине сайгъ
гьостермиш олду.
Айръджа Аммон адъндаки путун кâхинлерине башвурду, япаджаъ савашларън
башарълъ олуп олмаяджаънъ ьоренмейе чалъштъ. Хиндистан'а варънджа, Хифасис
ърмаънън янънда Греклерин оники олимпик танръларъна курбанйерлери яптъ.

Бунунла йетмезмиш гиби, кенди кендини танръ оларак илан етти. Мъсър'даки Аммон
танръсъна таптъктан сонра, ону 'Аммонун олу' оларак илан еттилер, яни онун да бир
танръ олдууну сьойледилер. Аммон'ун ики коч бойнузу вардъ ве о гюнден сонра
Искендер'и де ьойле гьостердилер. 'Зюлкарнейн', яни 'Чифт бойнузлу' адъ затен
ондан гелийор (йукаръдаки ресиме бакън). Бу олай Искендер'ин дюшюнджелерини
чок деиштирди. Ондан сонра кенди кендини бир чешит танръ оларак гьормейе
башладъ ве башкаларънъ да ону танръ оларак кабул етмейе ве сайгъ гьостермейе
зорладъ. Бютюн бунлар бизе апачък гьостерийор ки, Бюйюк Искендер герчек Аллаха
тапмадъ, хатта путперестлиин ен коркунджуну яптъ. Куран'ън вердии билгилер,
херкесин окуябиледжеи тарих китапларъна терс дюшюйор.
ьОйлейсе, путлара тапан, хатта кендини Аллах оларак танътан бир киши, насъл олур
да Куран'да пейгамбер оларак танътълабилир? Бунун джевабънъ булмак ичин
Мухаммед'ин заманънда яйгън олан базъ хикайелер ве масаллара бакмамъз герек.
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Чюнкю кими Яхудилер, хем де кими Християнлар, Бюйюк Искендер хаккънда
масаллар уйдуруп, онун бир 'Аллах адамъ' олдууну гьостермек истедилер.
Яхудилерин масалларъна гьоре, Бюйюк Искендер, айнъ Муса'нън яптъъ гиби,
Памфиля'нън денизини ортадан айъръп, Иранлъ ордусунун пешине дюшмюш (Тхе
Медиевал Алеxандер, Георге Джарт, Джамбридге, 1956, с.126).
Алтънджъ йюзйълън башънда Сурийе'де "Искендер'ин дуасъ" адънда бир Християн
масалъ яйълдъ. Орада крал Искендер гюя шьойле дуа етмиш:
"Ве крал Искендер еилип седжде кълдъ ве деди: "Ей Танръ, кралларън ве
хакимлерин Рабби! Кралларъ калдъран ве сонра онларън гюджюню йок
еден сенсин! Сен... башъмън юстюнде бойнузлар яптън, ьойле ки,
онларла дюнянън краллъкларънъ алт едейим. Бана кутсал гьокюнден
куввет вер... бен де сенин адънъ йюджелтеджеим... ве Танрънън олу
олан Месих беним гюнлеримде ортая чъкарса, бен де аскерлерим де она
тападжаъз. ("Псевдо-Калистени'нин Сюрянидже Терджюмеси", "Искендер
хаккънда бир Християн ефсане" адлъ бьолюм; Ингилиздже чевириси:
Е.А. W. Будге, 1889, с.146).
Демек, Мухаммед'ден чок ьондже биле Яхудилер ве Християнлар, Бюйюк Искендер
ичин 'Зюлкарнейн' адънъ кулланърдълар. Хер икиси де ону, кенди динине балъ олан
бир киши оларак гьостермейе чалъшърдълар. Табии ки, бютюн бунлар садедже
инсанларън уйдурдуу масаллардър: не Теврат, не Зебур, не де Инджил'де 'Бюйюк
Искендер' я да 'Зюлкарнейн' адъ гечмийор.
Диккатимизи чекен шудур: кендини сон пейгамбер саян бир киши, дюнянън тарихи
хаккънда насъл бу кадар бюйюк бир хата япабилир? Мухаммед'ин герчек тарих
олайларъндан хабери йокту, садедже Арабистан'да Яхудилер ве Християнлар
тарафъндан анлатълан хикайелери билирди. Ве буна кулак веререк, Бюйюк
Искендер'и де Яхудилер ве Християнлардан 'чалъп', кенди дин системинин бир
парчасъ яптъ. Насъл олур да, сьозде гьокте алтън сайфаларън юзеринде язълъ олан
Куран, Яхуди ве Християнларън биле масал оларак билдиклери олайларъ герчек
имиш гиби анлатъйор?

11. ЯХЯ'нън адъ
Иса'нън йолуну хазърлаян Яхя пейгамбер хаккънда Куран, Мерйем адъндаки суре
шьойле дийор:
“Аллах: 'Ей Зекерия! Сана, Яхя исминде бир оланъ мюjделийоруз. Бу адъ
даха ьондже кимсейе вермемиштик' буйурду.” (Куран - Мерйем Суреси
19:7)
Демек, Куран'ън язаръна гьоре, Яхя пейгамберинин адъ илк дефа она верилди, даха
ьондже бу адъ ташъян кимсе йокмуш. Халбуки, Теврат'а бактъъмъз заман, онун не
кадар янлъш олдууну гьореджеиз. Яхя пейгамбер, ьобюр герчек пейгамберлерин
хепси де олдуу гиби, Яхуди халкъндан иди. Онлар да табии ки, евлатларъна Арапча
деил, ама кенди дилине уйгун адлар верирдилер. 'Яхя' адъ Арапчадър, о адън асъл
хали исе, Яхудилерин дилинде 'Йоханан'дър. Яхя хаккънда да билийоруз, онун
бабасъ олан Зекеря она мелек Джебраил'ин буйрууйла Яхя (яни, Йоханан) адънъ
верди. (Инджил - Лука 1:13)
Бурада оригинал дилде 'Яхя' ичин 'Йоханан' адъ кулланълъйор, Яхя'нън асъл адъ
ойду. 'Йоханан' адъ 'Йехо-Ханан' адънън късалтълмасъдър; о да Тюркче оларак 'РАБ
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мерхаметлидир' демектир. Куран'ън кулландъъ Арапча дилине гечеркен де бугюнкю
Тюркчеде кулланълан 'Яхя' бичимини алдъ.
Демек, Куран'ън сьойледии (яни, 'Яхя адъ даха ьондже кулланълмадъ') сьозюнюн
дору олуп олмадъънъ анламак ичин, Яхя'дан ьондже верилен Теврат китабъна
бакмалъйъз. Еер орада 'Йоханан' адъ гечмезсе, о заман Куран'ън дедии дорудур;
ьобюр тюрлю Куран бир ялан сьойлемиш олур.
Теврат китабъна бактъъмъз заман, орада там оники кишинин бу адъ ташъдъънъ
окуйоруз. Бунларън базъларънъ съраламак истийоруз:
- крал Давуд'ун йиит савашчъларън бириси (Теврат - 1.Тарихлер 12:4; пейгамбер
Яхя'дан 1000 йъл ьондже)
- бир Левили Аллахадамъ (Теврат - 1.Тарих 26:3; пейгамбер Яхя'дан 960 йъл
ьондже)
- башкâхин Азаря'нън бабасъ (Теврат - 1.Тарих 6:9-10; пейгамбер Яхя'дан 930 йъл
ьондже)
- Яхудилерин кралъ Йехошафат'ън генераллеринден бири (Теврат - 1.Тарих 3:24;
пейгамбер Яхя'дан 875 йъл ьондже)
- Яхудилерин кралъ олан Йосиа'ън ен бюйюк олу (пейгамбер Яхя'дан 639 йъл
ьондже)
- Кареах олу - пейгамбер Йеремя заманънда яшаян бир политикаджъ (пейгамбер
Яхя'дан 586 йъл ьондже)
- крал Зерубабел'ин сойундан гелен Елио-енай'ън бешинджи олу. (Теврат - 1.Тарих
3:24; пейгамбер Яхя'дан 400 йъл ьондже)
Теврат'тан башка, тарих китапларънда биле 'Йоханан' адъ гечийор: Грек генерал
Антиохус Епифанес'е каршъ аякланма организе еден Мататияс адлъ бир кишиден
сьоз едийор. Онун бабасънън адъ гене, Шимонолу Йоханан адънда бир киши иди
(1.Макабилер 2:1 - пейгамбер Яхя'дан 350 йъл ьондже)
Евет, бютюн бу 'Йоханан'лар = 'Яхя'лар, пейгамбер Яхя'дан йюзлердже сене ьондже
яшадълар. Хатта, гьордююмюз гиби, Яхя чок яйгън, сърадан бир ад иди. Теврат'ъ
окумамъш олан бир киши ичин ьойле бир хата япмак мюмкюндюр; ама гюя 'Аллахън
сьозю' олан бир китап ичин бу дюшюнюлмездир.

Яхя'нън бабасъ Зекеря,
акрабаларънън арасънда
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Пеки, бурадаки каръшъклък нереден кайнакланъйор? Яхя'нън доумундан секиз гюн
сонра, бютюн акрабаларъ топланъп, чоджуу сюннет едип она ад вереджеклерди:
“Она бабасънън адънъ Зекерия вереджеклерди. Анасъ джевап верип деди
ки, "Хайър, оламаз! Онун адъ Яхя оладжак." Она дедилер: "Ама сенин
хъсъмларън арасънда ьойле ад йок ки!" Чоджуун бабасъна еллерле
конушуп, онун адъ не олсун дийе сордулар. О да истеди, бир язъ
тахтасъ гетирсинлер. Юзеринде шьойле яздъ: "Онун адъ Яхя." Херкес де
шашъп калдъ.” (Инджил - Лука 1:60-61)
Шимди Куран'ън неден бу янлъш билги вердиини анлъйоруз: Мухаммед хичбир
заман Арапча бир Инджил терджюмесинде елинде тутмадъ, садедже базъ
Християнлардан биршейлер ишитмишти. Ве о йюзден бу 'сенин хъзъмларън
арасънда ьойле бир ад йок' сьозюню янлъш анлайъп, бютюн халкта ьойле бир ад
йок дийе дюшюндю.

12. МЕРЙЕМ кимин къзкардеши иди?
Шимди де Куран'ън ен чарпъджъ ве анлшълмасъ колай олан тарих хатасъна
гечеджеиз. Сизе бир сору: Иса'нън анасъ кимди ве не заман яшадъ?
Херкес ону билийор: Инджилде онун адъ Мерйем оларак верилийор, ки, о аслънда
Ибранидже 'Мириам'ън арапчасъдър. Ама Мерйем (Мирям) йени бир ад деилди. О
Муса'нън абласъ иди ве онун ади Теврат'та ачък ачък гечийор:
“Харун'ун къзкардеши Пейгамбер Мирям тефини елине алдъ, бютюн
кадънлар тефлерле, ойнаярак ону изледилер. Мирям онлара шу езгийи
сьойледи: "Езгилер сунун РАБ'бе, Чюнкю йюджелдикче йюджелди,
Атларъ, атлъларъ денизе дьоктю." (Теврат - Чъкъш 15:20-21)
Демек, Муса, Харун ве Мирям (Мерйем), ючю айнъ ханеден гелен 3 кардешти.
Бабаларънън адъ, Амрам (Куранда: Имран) иди. Муса насъл халкънън ьондери
олдуйса, абласъ Мерйем де Исраилли кадънлара ьорнек олду ве бирчок аилелер,
къзларъна бу ад вердилер.
Бу, 1400 сене бьойле гитти. Сонра, Инджил айетинде сьойледии гиби,
"Заман долунджа, Аллах кенди Олуну йолладъ. О, бир кадъндан доду ве
канунун алтънда доду. ьОйле ки, канунун алтънда оланларъ сатън
алъп куртарсън, биз де евлатлък хаккънъ алалъм.” (Инджил Галатялълар 4:4-5)
Иса'йъ доуран кадън Мерйем олду. Шимди, Куран'а бактъъмъзда фарк едийоруз ки,
Мерйем онда чок сайгън бир йер алъйор, чок бюйюк бир рол ойнуйор. Мерйем'ден
башка бютюн Куран'да хич бир кадънън адъ гечмийор. Иса'нън доушу, бебеклик ве
чоджуклук заманъ детайлъ оларак анлатълъйор. Мерйем мюслюман кадънлара бир
намус ьорнеи оларак гьостерилийор. Хатта, Куран'ън ондокузунджу суреси онун
адънъ ташъйор. Она гьоре беклийоруз, Мерйем хаккънда да детайлъ билги
окуялъм. Ама там о Мерйем суресинде (19. суре) гене кармакаръшък ве асъл тарихе
уймаян бир хикайе окуйоруз:
“Китабда Мерйем'и де ан. О, аилесинден айръларак, доу йьонюнде бир
йере чекилмишти.” (Куран - Мерйем суреси 19:16)
Иште, Мухаммед Филистин'ин чорафясъндан ве Иса'нън доушундаки олайлардан
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бютюн хаберсизди. Аслъсънъ, хер заманки гиби, Инджил'ден окуялъм:
“О гюнлерде Мерйем калкъп алатладъ, Яхудийе санджаънън балканлък
тарафънда булунан бир касабая гитсин. Зекерия'нън евине гирип
Елизабет'е селам верди.” (Инджил - Лука 1:39-40)
Демек, Мерйем яшадъъ Насъра касабасъндан Куран'ън дедии гиби доуя деил, ама
гюнейе гитти. Сонра, Куран'ън анлайъшъна гьоре, Мерйем, кенди халкъндан
утандъъ ичин, Иса'йъ доурана кадар ъссъз йерлерде сакланъп ялнъз калдъ. Бу дору
деилдир: Яхя'нън анасъ Елизабет, Мерйем'ин акрабасъ иди. Иште, Мерйем онун
зияретине гитти, сакланмая деил:
“Мерйем де юч ай кадар Елизабет'ин янънда калдъ. Сонра евине
дьондю”. (Инджил - Лука 1:56)
Демек, Мерйем'ин амаджъ, утанчтан сакланмак деил, ама Яхя'нън доушуну гьормек
иди. Онун доумундан сонра гене кенди евине дьондю.
Куран'ън билмедии башка бир хакикат шудур: Мерйем гебе калънджа, сьозлю я да
нишанлъ иди. Йусуф адънда бир марангоз онунла бир сьозлешме тьоренинде,
халкън ьонюнде Мерйем'ле евленеджеине сьоз верди. Бу, Яхудилерин арасънда
канунджа гечерли бир анлашма иди ве Мерйем ондан сонра 'бекар' сайълмаздъ. О
дурумда гебе калан бир къзън утанмасъна герек йокту, утанмасъ герекен онунла
нишанлъ олан еркек иди. Ама Мухаммед ону херхалде билмеди, чюнкю Мерйем
суресинин девамънда шу шок вериджи сьозлерле каршълашъйоруз:
Чоджуу алъп кавмине гетирди, онлар: "Мерйем! Утанъладжак бир шей
яптън. Ей Харун'ун къзкардеши! Бабан кьотю бир кимсе деилди, аннен
де иффетсиз деилди" дедилер. (Куран - Мерйем Суреси 19:27-28)
Ве бурада олайън ичиндеки тутарсъзлъъ ве чапраз анлатъмъндан даха бюйюк
хаталара гечийоруз: Иса'йъ доуран Мерйем, яклашък 1400 сене ьондже яшамъш
олан Харун'ун къзкардеши имиш!

1446 sene

Муса ве Харун'ун къзкардеши Мерйем

Иса'нън анасъ Мерйем

-1446 сенесинде

0 сенесинде

Демек, Мухаммед бурада айнъ адъ ташъян ики киши каръштърдъ: Муса ве Харун'ун
къзкардеши олан МИРЯМ ве Иса'нън аннеси олан МЕРЙЕМ.
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Мюслюман тефсирджилер ве язарлар йюзлердже сенеден бери бу кадар бюйюк бир
хатайъ ачъкламая чалъшъйорлар, чюнкю МЕРЙЕМ иле МИРЯМ'ън арасъндаки фаркъ
анламаян, онларън ики айръ киши олдууну билмейен бир адамъ, насъл пейгамбер
оларак кабул едебилириз? Бир пейгамберден бютюн йерйюзюндеки гизли шейлери
билмесини беклемийоруз, ама Мухаммед мадем кендини Теврат'та гечен
пейгамберлерин девамънъ сайдъ, хич деилсе, Теврат ве Инджил'ин тарихининден
ен басит меселелерини билмесини беклейебилириз.
Бу чъкмаз йолундан куртулмак ичин юч фарклъ теори ортая атълъйор:
(1) "Мерйем герчектен де Имран'ън къзъ ве Харун'ун къзкардеши имиш, ама бу
Имран башка бир Амрам ве бу Харун башка бир Харун'муш"
Не кадар бюйюк тесадюф: хем Мерйем'ин агасъ, хем де онун бабасъ айнъ адлар
ташърмъшлар, ама икисе де билдиимиз кишилер деилмишлер. Сонра, танънан
Мерйем, неден хич кимсенин танъмадъъ ики адамън къзкардеши ве къзъ оларак
гечсин? Ким бу Харун, ким бу Имран, еер Теврат'та гечен ве Муса'нън заманънда
яшаянлар деилсе?
Бу теорийи савунанларън арасънда бугюнлерде ен яйгън олан Ингилиздже Куран
терджюмесини япан Йусуф Али вар. Ал-и Имран Суреси 3:35 айетини ачъкларкен,
шьойле язъйор:
“Християн хадислере гьоре Мерйем'ин аннесинин адъ Анна иди...
бабасънън адъ исе, Имран'дър” (Йусуф Али, Суре 3:35'ле илгили
дипнотта)
Бу, дюпедюз бир яландър. 'Християн хадислер' дедии китапларда Мерйем'ин
аннесинин адъ Анна, бабасънън адъ гене, Йоаким оларак гечийор. Бюйюк
сайгънлък гьорен Йусуф Али'нин, бьойле алдатма йолларъна башвурмасъ, бу кону
мюслюманлар ичин не кадар утандъръджъ олдууну гьостерийор.
(2) "Мирям'ън бедени чюрюмемиш ве Иса'нън заманънда текрар дирилмиш"
Бу теори артък бюсбютюн масаллара даянъйор. Кими Яхудилер, Мирям'ън
пейгамбер олдууна бакарак, онун позисйонуну даха да йюкселтирмейе бактълар ве
ьойле масаллар уйдурдулар. Халбуки Теврат'та Мирям хаккънда садедже ийи
шейлер язълмъйор. О, Муса'я каршъ баш калдърдъ ве бютюн халкъ да
башкалдърмая сюрюкледи. Аллах она джеза оларак джюзам верди, о да анджак
Муса'нън ялвармасъйла ийилешти. Мирям бютюн инсанлар гиби ьолдю (Теврат Сайълар 20:1) ве Кадеш-Барнеа адънда бир касабада гьомюлдю. Арабистан'ън
кузейинде булунан Петра касабасънда да онун мезаръ гьостерилирди.
Шашъладжак бир шей: бу теорийе гьоре, Аллах 1400 сенелик бир джесет
дирилтирип хич гьорюлмемиш бир муджизе япмъш, ама ону не Инджилде не де
Куранда ачъкламамъш. О муджизе садедже Мерйем'ин акрабалъъндан
анлашълърмъш. Бу кадар сачма бир шейи кабул едемейиз.
(3) “Мерйем садедже семболик анламда Харун'ун къзкардеши имиш”
Ен яйгън олан бу теорийе гьоре, Мерйем'ин аслънда Харун адънда бир аабейиси
йокту, ама Мерйем ийи карактер ве Аллах коркусуна сахипмъш ве о йюзден 1400
сене ьондже яшамъш олан башкахин Харун'ун къзкардеши адънъ хак етмиш. Бу,
Мухаммед'ин кендиси ьоне сюрдюю теоридир ама сонра гьореджеимиз гиби, о да
уйдурма ве янлъштър. Шу хадисе диккат еделим:
Мугира ибн Шубах шьойле ривайет етти:
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Наjран'а вардъъмъда, (орадаки Християнлар) бана сордулар ки, "Сиз
Куран'да (Мерйем ичин) 'Харун'ун къзкардеши' дийорсунуз. Факат Муса,
Иса'дан чок ьондже доду". Ресулуллах'а дьонюндже, о конуда она сору
сордум. О да шьойле джевап верди: "Ески заманларда инсанлар,
бирбирлерине кендилеринден ьондже яшамъш олан пейгамберлер ве
Аллах адамларънън адларънъ верирдилер." (Сахих Муслим, терджюман:
Абдул Съддики; Хадис Нр. 5326)
Бу Хадис, дюшюнмек истемейенлер ичин бир джевап вермиш гиби гьозюкюйор, ама
Мухаммед'ин вердии джевабънъ бираз инджелерсек, онун аджеле иле ортая аттъъ
бир уйдурма сьозю олдууну анлаяджаъз.
Мухаммед'ин заманънда Арабистан'да чок сайъда Арап християнлар яшардъ.
Онларън анадиллери арапча иди ве Инджил'деки олайларъ чок ийи билирдилер.
Онун ичин Наjран касабасъндаки християнлар йукаръдаки Куран айетини
ишитиндже хемен о тарихсел хатайъ фарк еттилер ве Мухаммед'ин бир пейгамбер
олмадъънъ анладълар.
Мухаммед де бу зор дурумдан чъкмак ичин, чок генел бир джевап верийор: "Ески
заманларда инсанлар, бирбирлерине кендилеринден ьондже яшамъш олан
пейгамберлер ве Аллах адамларънън адларънъ верирдилер." Яни, Мерйем'ин анасъ
ве бабасъ Харун'ун бир Аллах адамъ ве Аллахтан коркан бир киши олдууну
билирдилер. Кенди къзъ да она бензер олсун дилеийле, Харун'ун къзкардешинин
адънъ вермиш. Ама Мухаммед герчектен Мерйем ве Мирям'ън фарклъ киши
олдукларънъ билсейди, неден ону ачък ачък сьойлемеди. Юстелик, Ал-и Имран
суресинде 3:35-36 айетинде, Мерйем'ин бабасъ Харун'ун бабасънън адънъ ташъйор.
Сонра, бу джевап дикиш тутмуйор: рухсал бир бензерлик гьостермек ичин, хер
заман 'фаланджа кишинин олу, я да къзъ' сьозю кулланълъйор. Бу бютюн Орта Доу
диллеринде айнъдър. Месела, Инджил'де Иса'нън ьоренджилеринден, Йуханна ве
Якуп адларъ гечийор. Лаап оларак онлара 'Боан-ергес', яни 'Гьок гюрлеменин
оулларъ' денилириди. Неден? Чюнкю, гьок гюрлемеси гиби, чок синирли, ьофкели
ве сабърсъз идилер. Бир кишинин карактери ве рухсал йьонден башкасъна
бенземеси хер заман баба-оул я да ана-къз илишкилерийле анлатълъйор. О да гайет
нормалдър: 'кандан' бизе гечен съфатларъ, нителиклери кимден алъйоруз:
бабамъздан, деил кардешимизден; анамъздан, деил къзкардешимизден. О йюзден
'Харунун къзкардеши' сьозю анламсъздър.
Хайър, Мухаммед герчектен Иса'нън анасънъ, айнъ адъ ташъян Муса ве Харун'ун
къзкардешини иле каръштърдъ ве кенди хатасънъ анлайънджа анънда бир джевап
уйдурду. О да Бухари'нин хадис китабъна гечти ве бугюне кадар мюслюманлар ичин
йетерлидир. Бугюне кадар да айнъ метод кулланълъйор: Куранън бир тутарсъзлъъ
ве хатасъ гьостерилдиинде, хемен бир джевап уйдурулуйор. Мюслюманлар ичин о
йетерли. Кимсе араштърмъйор, аджаба, о джевап герчектен дору му, мантъклъ мъ,
йетерли ми? Хайър, “Иште, бизимкилер о кафирлере джевап вердилер я!” Ама
дюшюнмейе алъшмъш кишилер ичин ьойле хазър, уйдурма ве йюзейсел лафлар
йетерли деилдир.

II. Куран'даки Яхуди ве християн масаллар
Шимдийе кадар Куран'ън сьойледиклерини Теврат, Зебур ве Инджил'ин сьозлерийле
каршълаштърдък. Мухаммед'ин о китапларда гечен олайларъ Курана гечирмейе
чалъшъркен, не кадар хата яптъънъ гьордюк. Брошюрюмюзюн икинджи парчасънда
25

исе, масал китапларъна бакаджаъз. Евет, дору окудунуз, масал китапларъна. Ама
бурада Грим кардешлери, Андерсен я да Перо'нун масалларъ ичин сьоз олмуйор:
конумуз дин масалларъдър.
Муса ве Иса'дан сонра хем Яхудилер, хем де християнлар йюзйъллък тарихлеринде
Кутсал Китап'та гечен бюйюк иман кахраманларъ хаккънда чок сайъда масаллар
уйдурмушлардъ. О масалларъ, ефсанелери ве уйдурма анекдотларъ бугюне кадар
вар олан китапларда язълъдър. Ама, о китаплар хер заман масал китапларъ оларак
кабул едилирди. Джахил ве Кутсал Китап'та еитим гьормемиш халк бирчок йерде о
масалларда инанърдъ, герчек гиби кабул едерди. Ама не Яхудилерин, не де
христянларън гьоревлилери асла о язъларъ герчек Кутсал Китап'ла
каръштърмазлардъ. Уйдурма хер заман уйдурма, хакикат хер заман хакикат оларак
билинирди.
Куран'а гечтиимизде башка бир шей фарк едийоруз: Мухаммед бирчок йерде герчек
Теврат, Зебур ве Инджилин тарихсел олайларънъ билмезкен, ьоте яндан бирчок
йерде Яхудилерин ве Християнларън масалларъна йер верийор, онларън анлаттъъ
олайларъ герчек тарих гиби гьостерийор. Бундан сонра Куран'дан йеди парча
окуяджаъз; ве хер биринде Мухаммед Яхудилерин ве християнларън масалларънъ
алъп тарихсел бир олау гиби гьостерди.

1. Ибрахим'Ин атештен куртулмасъ
Мухаммед, Ибрахим'е ен чок хайран калдъ. Бириджик олуна да Ибрахим адънъ
верди. Куран'да Ибрахим ен бюйюк, ен ьорнек пейгамбер гиби гьостерилийор.
Мухаммед'ин Курейш халкъна вермек истедии месаj: “Насъл Ибрахим бир вакът
имансъзларла чекишти, бен де шимди сизинле урашъйорум.”
"Ибрахим: "О халде, Аллах'ъ бъракъп да сизе хичбир файда ве зарар
веремейеджек олан путлара не дийе тапарсънъз? Сизе де, Аллах'ъ
бъракъп таптъкларънъза да язъклар олсун! Аклетмийор мусунуз?"
деди. Онлар: "Бир шей япаджаксанъз, шуну якън да танръларънъза
ярдъм един" дедилер. Биз: "Ей атеш! Ибрахим'е каршъ серин ве зарарсъз
ол" дедик. Она дюзен курмак истедилер, факат Биз онларъ хюсрана
ураттък. (Куран - Енбия суреси 21:66-70)
Бурада анлатълан олай недир? Ибрахим
герчек Танръйъ кенди халкъна
танътъркен, онлар о кадар къзмъшлар ки,
Ибрахим'е дири дири атеше атмъшлар.
Ама Аллах атешин соук олмасънъ
саламъш, ону орадан куртармъш. Кутсал
Китап'та ьойле бир олая растламъйоруз. О
заман Мухаммед ону нереде окуду я да
дуйду?

?

Теврат'та (Яратълъш 15. бьолюмде)
окуйоруз, насъл Аллах Ибрахим'и
'Кълданилерин Ур'ундан чаърдъ. Бабил
дилинде 'Ур' сьозюнюн анламъ садедже
'касабадър'. Демек, Ибрахим
'Кълданилерин касабасъндан' чарълдъ.
Мухаммед'ден 500 сене ьондже Йонатан
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Бен Узиел адънда бир Яхуди билгини о айетлери Арамидже дилине чевириркен, о
'Ур' сьозюйе растладъ. Бабил дилини билмедии ичин, о сьозюн Ибранидже олдууну
сандъ, о да 'атеш' демектир. Бьойледже о айети янлъш терджюме етти: “Раб
Ибрахим'и Кълданилерин Ур касабасъндан чъкардъ” дийеджеине, “Раб Ибрахим'и
Кълданилерин атешинден чъкардъ” яздъ.
Узиел'Ин бу хатасъндан сонра, Яхуди тефсирджилер о айети ачъкламак ичин хер
тюрлю хикайе уйдурдулар. Бьойледже “Ибрахим путперестлер тарафъндан атеше
атълдъ ама Раб ону муджизе иле орадан чъкардъ” дийен бир сюрю масаллар
Яхудилерин Талмуд китабъна язълдъ ве Мухаммед'ин заманънда Арабистан'да чок
попюлер иди.
Куран'ъ окуян бир киши, йукаръдаки айетлери окуркен, онларън Аллахтан гелдиини
санаджак. Ама аз ьондже онларън герьоек кайнаънъ гьостердик: бир Яхуди
терджюманън хатасъ ве Мухаммед'ин бу конудан хаберсиз олмасъ.

2. Септ гюнюнюн верилмеси
Муса'нън заманъна дьонюйоруз: она Аллах тарафъндан верилен канунун ичинде
джумартеси гюнюню кутсамак, хич иш япмамак буйруу верилди, хатта бу буйрук
Аллах канунунун ичинде чок ьонемли бир йер алъйор.
Аллах ясасънън верилмеси Сина Даъ'нда олду; ки Куран'да о 'Тур Даъ' оларак
гечийор. Орада Аллах кенди шанънъ ве кутсаллъънъ Исраил халкъна гьостерди:
“Ючюнджю гюнюн сабахъ гьок гюрледи, шимшеклер чактъ. Даън юзеринде койу бир булут вардъ. Деркен, чок гючлю бир бору сеси дуйулду.
Ордугахта херкес титремейе башладъ.” (Теврат - Чъкъш 19:16)
Куран гене, бу олайъ шьойле анлатъйор:
“Белгелер кендилерине гелдиктен сонра да, бузаъйъ танръ оларак
бенимседилер, факат бунларъ аффеттик ве Муса'я апачък бир
хюджджет вердик, сьоз вермелерине каршълък Тур даънъ юзерлерине
калдърдък ве онлара: "Капъдан седжде едерек гирин" дедик,
"Джумартесилери ашъръ гитмейин" дедик, онлардан салам бир сьоз
алдък.” (Куран - Маиде суреси 4:153-154)
Демек, Курана гьоре, Исраил халкъ ьондже путперестлик яптъ, сонра Аллах онлара
канун верди. Герчек исе, бунлар айнъ анда олду. Курана гьоре 'Тур Даъ', яни Сина
Даъ, хавая калктъ. Аллах бютюн халкъ езеджек коркусуйла Мусанън канунуну кабул
еттирди.
Куран'а гьоре, даха сонра кими Яхудилери бу Шабат (джумартеси гюню) яшаъна
уймамъшлар дийе ланетлемиш ве джеза оларак...
“Онлара, дениз кийисиндаки касабанън дурумуну сор. Джумартеси
ясакларъна теджавюз едийорлардъ. Джумартесилери балъклар
сюрюйле гелийор, башка гюнлер гелмийорлардъ. Биз онларъ, йолдан
джикмаларъ себебийле бьойледже денийордук... Биз феналъктан
менеденлери куртардък ве залимлери, Аллах' а каршъ гелмелеринден
ьотюрю шиддетли азаба ураттик. Кендилерине едилен ясакларъ
асънджа, онлара: 'Асаълък бирер маймун олун' дедик.” (Куран - Араф
суреси 7:163-166)
“Ичинизден

джумартеси

гюню
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азгънлък

еденлери

елбетте

билийорсунуз. Онлара 'Асаълък бирер маймун олунуз' дедик; буну,
чадасларъна ве сонрадан геледжеклере бир джеза ьорнеи ве Аллах'а
каршъ гелмектен сакънанлара ьоют олсун дийе яптък." (Куран - Бакара
суреси 2:65-66)
Бурадаки Бинбир Гедже масалларъ хавасъ хисседилийор. Буну окуян киши кенди
кендине соруйор: 'дениз къйъсъндаки касаба' - пеки, ханги касаба: Искендерийе ми,
Басра мъ, Неw Йорк му? Сонра Аллах Яхудилери балъкларла денермиш: садедже
джумартеси гюню дениз къйъсъна яклашърмъшлар, не заман балъкчълък япмак
ясак иди. Ве джеза оларак, Аллах о гюнде балък тутан Яхудилере маймунлара
чевирмиш.
Буну дуян, я да окуян Араплара ьойле хикайелер чок ийи гелирди: артък Яхуди
комшуларъна 'маймун' баърабилирдилер. Мухаммед де халкларън арасъндаки
дюшманлъъ ьойле арттърдъ. Ве бьойледже Яхуди араплара саваш япмак ичин
хазърлък яптъ. (Шу линкте буну джанландъран ве мюслюманлар тарафъндан
хазърланан бир чизги филми гьоребилирсиниз: хттп://вимео.джом/16779150 08:20'ден сонра башлъйор)
Ялнъз, мюслюманларън, не Мухаммед'ин заманъндакилерин не де бугюнкю
мюслюманларън, анламадъъ бир шей вар: бу айетте Теврат'тан бир олай ве бир
Яхуди масалъ бирлештирийор.
Теврат'та окуйоруз, насъл Акдениз'ин къйъсънда булунан Сур касабасъндан кими
сатъджълар Шабат (джумартеси) гюню Йерушалим'е гелип орада балък саттълар.
Факат Аллах, Шабат гюнюню тутмаянларъ не ланетледи, не де маймунлара чевирди.
Нехемя адъндаки Аллах адамънъ о сатъджъларъ уярдъктан сонра, бир даха
дьонмедилер (Теврат - Нехемя 13:16-21).
Иште, Мухаммед Араф суресиндеки масалъ ичин Джумартеси гюнюнде балък сатмак
меселесини Теврат'тан алдъ. Я маймунлара чевирмек фикри она нереден гелди?
Яхудилерин 'Талмуд' китабъ, 6000 сайфалък коджаман бир тефсир (коментар)
китабъдър ве хем Муса'нън кануну юзерине хюкюмлер, хем де Исраил'Ин тарихи
хаккънда бир сюрю уйдурма ефсанелер ичерийор. Онда, йукаръда бахсеттиимиз
Бабил кулеси олайъ да гечийор. Бабил'де юч тюр инсан Аллаха каршъ аякланмъш;
Алах да хепсине айръ айръ джеза вермиш:
“Аллах о юч инсан грубуна кенди гюнахларъна гьоре бир джеза бичти.
'Танръларъмъзъ гьоклере йерлештиреджеиз' дийенлерин гьорюнюшю
деиштирилди, маймунлара бензер олдулар. 'Танръйъ окларла
вураджаъз' дийенлер каргашалък япъп бирбирлерини ьолдюрдюлер. Ве
'Гюджюмюзю Аллахла ьолчелим' дийенлер бютюн дюнянън юзеринде
даълдълар. (Талмуд - том 1; бьолюм 1; Тарих, с.29)
Демек, Араф ве Бакара сурелеринде Мухаммед хем гене ики фарклъ олай
каръштъръйор, хем де Яхудилерин масал китапларъндан алънтъ япъп ону Аллахън
сьозю ве герчек тарих гиби гьостерийор.
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3. Мерйем'ин тапънакта бакълмасъ
Куран'дан анлашълъйор ки, Мухаммед, Иса'я ве аннеси Мерйем'е хайран калдъ.
Мерйем'ин хаятъ, Иса'нън доушу, кючюклюю ве бюйюмеси хаккънда чок детайлъ
айетлер вар. Ама не язък ки, Куран'да гечен Иса ве Мерйем'ин хаккъндаки билги,
герчек Инджил'е, тарихсел кайътлара даянмадъ, даха фазла о заманън
християнларън ефсанелерине ве масалларъна даяндъ. Бу да шашъладжак бир шей
деилдир, чюнкю китаплар пахалъ ве сон дередже кът иди. Инджил де хенюз
арапчая чевирилмемишти. О йюзден джахил халк герчек, тарихсел билги иле
уйдурма масалъ айърт едемезди. Ашаъдаки дьорт конуда гьореджез, насъл
Мухаммед де кулактан долма хикайелерле йетинди, Инджили окуйуп аслъсънъ
араштърмадъ.
Инджил'ин тарихсел кайнакларъна гьоре, Иса'нън анасъ Мерйем Джелиле
бьолгесиндеки Насъра касабасъндан иди (Лука 2:39). Орада сърадан бир яшам
сюрюп херкес гиби бюйюдю, херханги бир ьозеллии йокту. Инджил'де она ьозел бир
йер верилмийор,. Еркекле темас олмадан Иса'йъ доурмактан башка хаятънън башка
бир муджизе тарафъ йокту. Иса'йъ доурдуктан сонра да, коджасъ Йусуф'ла нормал
бир евлилик яшамъ сюрдю. Иса'нън мемлекетинде онун хаккънда шьойле
конуштулар:
“Бу, дорамаджънън олу деил ми? Анасънън адъ Мерйем деил ми?
Кардешлеринин де адларъ Якуп, Йусуф, Симун ве Яхуда деил ми? Онун
къзкардешлери де арамъзда деил ми ки? Мадем ьойле, бу адам бу
шейлери нереден алъйор?" (Инджил - Матта 13:55-56)

?
Не вар ки, заманла Мерйем'ин ролюню гиттикче бюйютюрмейе, тюрлю чешит
фантези олайларъ уйдурмая башладълар. Онун чоджуклуу хаккънда 'Маттанън
Протоевангелиону' адлъ китабънда шуну окуйоруз:
“Ве Мерйем тапънакта калъп бир гюверджин гиби бесленирди, бир
мелеин елинден йемек алърдъ” (8.1)
Санки Мерйем бебеклик заманъндан бери ьозел бир рол ойнармъш, херкес онун бир
гюн Месих'и доурачаънъ билирмиш. Бу бюсбютюн янлъштър: Мерйем'ин сечилмеси
бекленмедик бир шейди, кимсе ону бу рол ичин хазъламадъ. Мерйем, мелектен
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гебе каладжаъ хабери алънджа, шьойле деди:
“(Раб) кулунун дюшкюнлююне диккат чевирди.” (Лука 1:48)
Мерйем, хаят бойунджу бу рол ичин хазъланмъш бир къз деилди, ама 'дюшкюн бир
кул' иди.
Не язък ки, Мухаммед де, кенди заманънда яйгън олан бу 'Мерйемперестлие
катълдъ ве Куран'да Аллахънъ шьойле конуштуруйор:
"Рабби ону гюзел бир кабулле каршъладъ, гюзел бир битки гиби
йетиштирди; ону Зекерия'нин химайесине бърактъ. Зекерия мабедде
онун янъна хер гирисинде, янънда бир йийеджек булурду. "Ей Мерйем! Бу
сана нереден гелди?" демиш, о да: Бу, Аллах'ън катъндандър" джевабънъ вермишти. Дорусу Аллах диледиини хесапсъз ръзъкландърър."
(Куран - Ал-и Имран суреси 3:37)
Християн масал китапларънда сонра да башка бир олай гьорюйоруз: Мерйем
азъджък бюйюйюндже, Зекеря онун велиси, сорумлусу олурмуш. Сонра да бу гьорев
Йусуф'а дюшмюш. Ве бу гьорев кимин оладжак дийе кура чекмишлер, чьоп
атмъшлар. Дедиимиз гиби, Мерйем ве Йусуф да икиси Насъра касабасъндан идилер
ве онларън Йерушалим'де хизмет етмелери мюмкюн деилди. Ама християн
ефсанелер бьойле детайлара йер вермезди. Ишин илгинч тарафъ, Мухаммед герчек
Инджили реддетти ве янлъш, уйдурма ве сачма хикайелер анлатан масал
китапларънъ терджих етти. Онун ичин Ал-и-Имран суресинин девамънда шуну
окуйоруз:
"Бу Сана вахйеттиимиз гайб хаберлериндендир. Мерйем'е хангиси кефил
оладжак дийе калемлерини атарларкен сен янларънда деилдин,
чекиширлеркен де орада булунмадън." (Куран - Ал-и Имран суреси 3:44)

4. Исанън доушу
Герчек, яни тарихте яшамъш олан Иса Месих, Ромалъ Емператорлуу'нун башлангъч
сенелеринде Йерушалим'е якън олан Бейтлехем касабасънда доду. Пейгамбер Мика
буну йюзлердже сене ьондже мюjделеди (Теврат - Мика 5:2). Ве анасъ Мерйем о
анда ялнъз деилди, нишанлъсъ Йусуф онунла бирликте иди, она бакардъ. Хатта,
Бейтлехем касабасъ о гюнде зияретчилерле о кадар долуп ташърдъ ки, каладжак
бир тане ев биле йокту. Мерйем, Иса'йъ бир ахърда доурду, саръп бир йемлие
яттърдъ (Инджил - Лука 2:6-7).
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Куран'даки Мерйем гене, санки япаялнъз, инсанлардан узак ъссъз йерлерде
гезеркен доум япмъш гиби гьостерилийор. ьОйле ки, анджак Аллахън бир
муджизеси иле хаятта калабилир:
"Доум санджъсъ ону бир хурма ааджънън дибине гитмее меджбур етти.
"Кешке бен бундан ьондже ьолмюш олсайдъм да унутулуп гитсейдим"
деди. Онун алтъндан бир сес кендисине сьойле сесленди: "Сакън
юзюлме, Раббин ичинде булунанъ шерефли кълмъштър. Хурма ааджънъ
кендине дору силкеле, юстюне тазе хурма дьокюлсюн. Йе ич, гьозюн
айдън олсун." (Куран - Мерйем суреси 19:23-26)
Мухаммед, иддиа еттии гиби, о хикайейи Аллахтан мъ ьоренди, йокса башка бир
йолдан мъ? Ве бу олайъ християн масалларда окумак бизе артък шашъртъджъ
гелмийор. 'Псевдо-Матта'нън инджили' адънда бир китапта язълъдър. О 600-620
сенелеринде язълдъ ве ьозелликле Арабистан'да да попюлер иди. Ама Мухаммед
ону да кенди гьозлерийле окумадъ, саде биртакъм ефсанелер ишитти. О йюзден де
детайларъ каръштърдъ.

5. Иса'нън бешикте конушмасъ
Гелмиш гечмиш инсанлардан Иса Месих'е кадар чок муджизе япан кимсе йоктур.
Инджил'де 37 муджизе ьорнек оларак детайларла анлатълъйор. Онун дъшънда
бирчок Инджил айетте Иса'нън даха чок муджизе яптъънъ билдирийор. Бинлердже
киши онун елинден муджизеви бир бичиминде шифа булду.
ьОте яндан окуйоруз, не заман Иса биринджи муджизесини яптъ: 30 яшънда икен.
Затен онун халк ьонюнде хизмет етмеси, Яхя тарафъндан вафтиз олуп Месих оларак
илан едилмеси иле башлъйор. О гюнден ьондже Иса сърадан бир яшам сюрдю, хич
муджизе ишлемеди.
Факат заманла халк, бютюн тарихте яшамъш олан бюйюк инсанларла яптъъ гиби,
Иса'нън хаккънда да биртакъм хикайелер ве сачма сапан масаллар уйдурмая
башладъ. Иса'нън 30 сене кадар сърадан бир яшам сюрдююне хазмедемедилер.
ьОзелликле Иса'нън бебеклик ве чоджуклук заманънда биртакъм муджизе яптъънъ
сьойлейен биркач 'Чоджуклук Инджиллери' язълдъ. Бунларън арасънда ьозелликле
Арабистан'да яйгън олан 'Арапча Чоджуклук Инджили' денилен бир китап вар. Иште,
Мухаммед Арапларън билдии бу Иса'нън чоджуклук хикайелери алъп кенди дининде
истедии гиби матерял оларак кулланъйор.
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Чарпъджъ бир олай, Иса'нън хенюз бешите икен конушмасъдър. 'Арапча Чоджук
Инджили'нде: Иса биркач гюнлюк бебек икен шьойле конушмуш:
“Бен Аллахън Олу, Аллахън Сьозю олан Иса'йъм. Мелек Джебраил'Ин
мюjделедии гиби сен бени доурдун. (Гьоктеки) Бабам да бени дюнянън
куртулмасъ ичин йолладъ.”
Мухаммед гене, бебек Иса'йъ ийи бир мюслюман япъп хенюз бешикте икен шьойле
конуштуруйор:
"Мерйем чоджуу гьостерди. 'Биз бешиктеки чоджукла насъл
конушабилириз?' дедилер. Чоджук: 'Бен шюпхесиз Аллах'ън кулуйум. Бана
китап верди ве бени пейгамбер яптъ, нереде олурсам олайъм бени
мубарек кълдъ. Яшадъъм мюддетче намаз кълмамъ, зекат вермеми ве
аннеме ийи давранмамъ емретти." (Куран - Мерйем суреси 19:29-33)
Иште бурадаки хаталар коркунчтур:
- герчек Иса хаятънда бир кере олсун 'Аллах' сьозю кулланмадъ. Яхудилер Танръя
'Адонай' дердилер, я да Онун Муса'я билдирдии ьозел адънъ кулланърдълар: 'Яхве'.
- герчек Иса хаятънда бир кере олсун намаз кълмадъ: Яхудилер аякта дуруп,
еллерини калдърарак дуа едердилер.
Ама олайън ен коркунч тарафъ, Мухаммед не кадар колайлъкла халкън арасънда
билинен хикайелери алъп кенди дини ичин деиштирийор ве юстелик онун Аллах
сьозюнюн олдууну сьойлюйор. Сон бир хикайе даха инджелейеджеиз...

6. Иса'нън чамурдан бир куш япъп она яшам вермеси
Чоджуклук Инджиллеринден башка бир танесинде шу шашъртъджъ муджизе
окуйоруз:
Иса беш яшънда икен бир Шабат (джумартеси) гюнюнде бир деренин
кенарънда ойнармъш. Чамурдан оники тане серче кушу япмъш. Бир
аркадаш ону бабасъ Йусуф'а билдирди, кутсал Шабат гюнюню
бозармъш дийе. Йусуф Иса'я яклашънджа, Иса кушларъ куртармак ичин,
еллерини какмъш, кушлара “Хайди, чабук узаклашън” демиш. Кушлар
да хемен учувермиш.
Бу муджизе хич олмадъ, инсаларън уйдурдуу бир хикайедир. Ама о хикайейи
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уйдурманън амаджъ, герчек Инджилде язълъ олан хакикатларъ сюслемектир.
Чюнкю орада Иса шьойле конушуйор:
“Чюнкю насъл Баба'нън кендисинде яшам варса, айнъ ьойле Оул'а да
верди, кендисинде яшам олсун.” (Инджил - Йуханна 5:26)
Аллахтан башка хич кимсе дийемез: “Бенде яшам вар”. Бизим ичимизде вар олан
яшам, Аллахън вергисидир: о верди, о истедии вакът ону гери аладжак. Ама Иса
ьойле деилди:
“

Бен джанъмъ веририм, та ки, ону текрар алайъм. Затен Баба бени
онун ичин севийор. Кимсе джанъмъ бенден аламаз. Бен ону кендимден
веририм. Беним вар хаккъм ону верейим ве вар хаккъм ону гери алайъм.
Бабамън кендиси бана буйурду, буну япайъм." (Инджил-Йуханна 10:17-18)
Яшам вермек, Аллахън ьоз съфатларъндан биридир. Аллах ону кимсейе веремез.
Онун ичин Иса'йъ конуштуран шу Куран айетини окуркен шашакалъйоруз:
"Бен сизе Раббинизден бир айет гетирдим. Бен сизе чамурдан куш гиби
бир шей япъп она юфлейеджеим, Аллах'ън изнийле, хемен куш
оладжактър." (Куран - Ал-и Имран суреси 3:49)
Бурада ики шашъртъджъ меселе гьорюйоруз:

?
1) Насъл олуйор да, Куран гене герчек Инджилден хаберсиз олуп, уйдурма бир
китапта анлатълан олайларъ сахи имиш гиби гьостеребилир? Бу бизе Куран'ън
Аллахтан гелмедиини, ама хаталъ бир инсанън есери олдууну гьостермийор му?
2) Мухаммед'е гьоре, Иса'нън бу муджизеси хош бир хикайедир ама фазла ьонеми
йоктур. Чюнкю затен хершей 'Аллахън изни' иле олурмуш, Иса'нън муджизеси де.
Ама бу сърадан бир муджизе деил: бурада ьолю топраа яшам вермек вар. Ве о иши
Аллахтан башка ким япабилир? Бурада Иса'нън ллах олдууну гьормюйор муйуз?
Затен Куран'даки айетлер буну дестеклийор:
"Хич яратан яратамаяна бензер ми? Ибрет алмаз мъсънъз?" (Куран Нахл суреси 16:17)
Яни, Яратъджъ башкаларъна бенземийор. Яратан Аллахътр; О да яратамаян инсана
бенземез. Еер Иса садедже инсан исе ве Аллах она бу муджизе вермишсе, Аллах
себеп олуйор, Иса Она бензер олсун. Ве буну япмакла инсанларъ ширк гюнахъна
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итмиш олуйор.
Исламийетте Аллахън 99 адъ (Есма-юл-Хюсна) юзеринде чок дурулуйор. Онларла
Аллахън съфатларъ ве ьозелликлери ачъкламая чалъшъйорлар. Ве о адларън
арасънда 'Ел-Халък' да вар, ки онун тюркчеси: 'Йоктан вар еден, яратан,
варлъкларън халлерини белирлейен'. Аллах Иса'я ьойле бир муджизе веремез,
йокса кенди ьоз съфатларъндан бир танесини яратълмъш бир инсана вермиш олур.
“Раббин мелеклере шьойле демишти: 'Бен чамурдан бир инсан яратаджаъм. Ону япъп рухумдан она юфледиим заман она седждейе капанън.'”
(Куран - Сад суреси 38:71-72)
Аллахън ен башта инсанъ яратмасъ иле Иса'нън чамурдан япълмъш бир куша яшам
солууну вермеси арасънда хич бир фарк йоктур. Иса'дан 1400 сене ьондже Аллах
Муса'я бир нишан верди: сопасънъ йере аттъъ заман джанлъ ондан йълан олду,
куйруундан тутуп калдърдъъ заман гене джансъз сопа халине дьондю. Ама бунун не
кадар фарклъ олдуу белли: о муджизе садедже Аллахън буйруу иле олду, Муса'нън
бурада хич пайъ йокту. Ама Иса'нън куш япмасъ анджак она юфлемекле олду. Яни,
бурада Аллахън яшам солуу Иса'нън ичинден гелип куша гечийор.

Сонуч: Юмми пейгамбер кимдир?
Арапча 'юмми' сьозю, 'окумамъш, еитимсиз' демектир. Мухаммед бу сьозю кендиси
чин кулландъ. Бирчок мюслюманлар, “Бу сьоз Куранън бир муджизе олдууну
испатлъйор, чюнкю Мухаммед окумайъ ве язмайъ билмезди” дийорлар. Бу фикир
янлъш, чюнкю хадислерде дефаларджа Мухаммед'ън хем окудууну, хем яздъънъ
гьорюйоруз (Сунан Абу Давуд, 19:2993; Сахих Бухари 5:553; 7.88; 1:65; 1:114; 4:288;
5:716; 5:717; 7:573; 7:573).
Хайър 'юмми' сьозюнюн анламъ башка: 'кутсал язъларъ билмейен бир киши', 'Теврат,
Зебур ве Инджили окумамъш бири'. Ал-и Имран суресинде 3:75'те о сьозю ачък ачък
'китапсъзлар' оларак ьоевирийорлар. Иште, Мухаммед ьойле бириси иди; ьонджеки
кутсал китапларъ билмезди. Ве о йюзден сайъсъз тарих хаталаръ яптъ ве Теврат иле
Инджил'ин герчек айетлери иле ефсанелер ве масаллар айърт едемеди.
"Азабъма
диледиим
кимсейи
уратъръм,
рахметим
хершейи
капламъштър; буну Аллах'а каршъ гелмектен сакънанлара, зекат
веренлере, айетлеримизе инанъп, янларъндаки Теврат ве Инджил'де
язълъ булдукларъ, окуйуп язмасъ олмаян пейгамбере уянлара язаджаъз.
(Куран - Араф 7:156-157)
Бугюнлерде мюслюманлар, “Ама Теврат ве Инджил бозулду” дийе итираз едерек
херханги бир фикир алъшвериши имкансъз кълъйорлар. Бьойле сьойлемекле кенди
инанчларънън дору олуп олмадъънъ араштърмактан куртулуйорлар. Ама 'ьонджеки
китаплар бозулду' демек бюйюк бир кюфюрдюр. Айрънтълъ бир джевап ичин бу
серинин биринджи брошюрюню окуйун. Ама бу конуда йукаръдаки Куран айетини
окумак йетерлидир. Орада Мухаммед дийор ки, янларънда Теврат ве Инджил
булунуйор ве инсанлар да орада язълъ оланлара уйсунлар. Не демек бу: бозулмуш,
деиштирилмиш ве гечерлилиини кайбетмиш бир китаба мъ уйсунлар?
Евет, севгили окуйуджу. Теврат, Зебур ве Инджил бугюне кадар булунуйорлар,
янъмъздадърлар. Кимсе онлар йокмуш гиби давранамаз. Мухаммед мюминлерине
онларъ окумасънъ буйурду; сен де окумактан коркма, Куран иле Кутсал Китап'ън
арасъндаки фарклълъкларънъ араштър!
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