İndirilmiş Dinin Uydurulmuş
Müceddidleri
Uydurulmuş din, indirilmiş din safsatasıyla ümmetin aklını bulandırmaya
çalışan zihniyete karşı Üveys Akı Hoca Efendi tarafından kaleme alınan
yazılardan biri daha…

Birileri çıkmış “Kur’an anlaşılır ve herkes için apaçıktır” diyorlar. Ama aynı zamanda
da on dört asırdır âlimiyle avamıyla, koskoca ümmetin apaçık Kur’an’ı anlamadığını ve
hep yanlış anladığını iddiâ ediyorlar.
O halde ortaya üç ihtimal çıkıyor;

1. Kur’an kapalı ve anlaşılmaz!
O sebeple Müslümanlar Allah’ın Kitâbını bir türlü doğru anlayamayıp, aksine bu güne
dek hep yanlış anlamışlardır. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız kendileri tesâdüfen doğru
anlamış olsalar da, “Kur’an açık ve anlaşılır” demekle hatâ etmişlerdir!

2. Kur’an açık ve anlaşılır.
O sebeple ümmet bu güne kadar doğru anlamış ve sünneti delil sayıp ona ittibâ etmekle
Kur’an’ın apaçık ifadeleri olan “Peygambere itaat“, “ittibâ” ve “onu örnek alma”
emirlerini yerine getirerek, Allah’ın “siz en hayırlı ümmetsiniz” iltifâtına mazhâr
olmuştur.

3. Kur’an açık ve anlaşılır.
Ancak ümmetin anaları bu güne dek hep kör, ahmak ve anlayışsız evlatlar doğurmuş.
Hattâ yüzbinlerce İslam âlimi ömürlerini bu yolda fedâ ederek ahmaklık ve
anlayışsızlığın profösörü olmuş ve geri zekâlılığın kitabını yazmışlardır. Tek
başarıları da insanlık târihi içinde böyle akla ziyan bir rekora imzâ atmış
olmalarıdır!
Ümmet çapındaki başarımızı sorarsanız;
O da baştan aşağı yanlış olmamıza rağmen, bir şekilde “en hayırlı ümmet” olmayı
becerebilmiş olmamızdır!
İşte bu izâhı gayrı kâbil acâib zaferimiz, müslüman araştırmacılar tarafından henüz

tam olarak anlaşılamamış ve açıklanamamış olsa gerek!
Netîce-i kelam;
Biz doğru şık olarak ikinciyi biliyorduk. Ancak bu arkadaşların dediklerine bakılırsa
doğru olanı üçüncüsüymüş!
Lâkin sakın sizler telâş etmeyiniz, gönlünüz ferah olsun;
Çünkü Allâh bize acıdı da, nihâyet içimizden Kur’an’ı dosdoğru anlayan, akıl ve
anlayış sâhibi birkaç uyanık insanoğlu çıkarttı sonunda!
Bundan sonra onları dinler ve yazdıkları kitapları okursanız, siz de ne yapmanız
gerektiğini öğrenip dedeleriniz gibi tâlihsiz bir çıkmazın kurbanları olmazsınız!
Artık bu durumda söylenecek tek söz kalıyor;
“Yaşasın” indirilmiş dînin geç kalmış müceddidleri!
“Yaşasın” yeni kral!

