Kur’ân Açık ve Anlaşılır Diyorlar
1. “Kur’ân açık ve anlaşılır” diyorlar.
Biz de “eyvallah, doğrusunuz” diyerek alıyoruz meali elimize, başlıyoruz
okumaya;

Rasûle İtâat âyetleri
“Allah’a itaat edin; Rasule de itaat edin.” (Teğabun sûresi, 12. âyet)
“De ki: Eğer Allahı seviyorsanız bana tâbî olun ki Allah da sizi sevsin.”
(Âl-i İmran sûresi, 31. âyet)
“De ki: Allah’a ve Rasulüne itaat edin; eğer yüzçevirirlerse, şüphesiz Allah
kafirleri sevmez.” (Âl-i İmran sûresi, 32. âyet)
“Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çekiştikleri konularda seni
hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın,
tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nîsa sûresi, 65.
âyet)
“Kim kendisine doğru yol belli olduktan sonra, Peygambere muhalefet eder,
Müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü o yolda bırakırız ve onu
cehenneme sokarız. O, ne kötü bir yedir!” (Nîsa sûresi, 115. âyet)

Kur’ân Âyetlerinin Getirdiği
İçimiz ferahlıyor birden ve Anlıyoruz ki;
1. Allah’a da Peygamber’e de itaat etmek farzdır, Allah’ın emridir. Bundan
yüz çeviren kâfir olur ve dolayısıyla Allah onu sevmez.
2. Allah’ını seven Peygamberine tâbî olur, ona uyar. Aksi takdirde Allah bizi
sevmez.
3. Peygambere muhalefet edersek ve onun verdiği hükme içimizde hiçbir sıkıntı
duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmezsek iman etmiş olmayız.
4. Artık doğru yol belli olduğuna göre Peygambere muhalefet edip, müminlerin
yolundan ayrılırsak o bataklıkta bırakılır ve cehenneme sokuluruz. O ne kötü
yerdir! “Rabbim bizleri muhâfaza eylesin.”

Körü Körüne İnkâr
Ama aniden bir itiraz geliyor;
“Kardeşim bu ayetler Peygambere muhalefet derken, Peygamber’in getirdiği
Kitaba muhalefet edeni kast ediyor; Siz anlamıyorsunuz.”

AMA… Ayetler açık ve anlaşılır demiştiniz az önce..!
Rasule de itaat edin.” (Teğabun 12)

“Allah’a itaat edin,

Yâni ayeti “Allah’a ve Allah’a itaat edin” şeklinde anlayarak Peygamber’e
muhâlefetin caiz olduğunu mu anlamalıydık?
Lütfen yardım edin kafamız karıştı,“ayetler açık ve anlaşılır” dememiş
miydiniz?!
Biz de okuduk böyle anladık işte. Tıpkı on dört asırdır koskoca ümmetin,
Kur’an’ı okuyup bu ayetlerden Sünnet’in de teşrî kaynağı olduğunu anladığı
gibi !
Yoksa siz, “Bu Kur’an sadece bize açıktır” mı demek istemiştiniz ?!

