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“Müslümanlık, insanların günâhkâr 

olarak doğduğunu ve dünyâda kefâret vermeleri gerektiğini hiç 

bir zaman kabûl etmez. Müslümanlar, bir olan Allâhü Teâlâ’ya inanırlar.” 

“İslâmiyet’in esas 

şartlarından biri olan Hac’cın insanlar 

üzerindeki tesiri çok büyüktür. Dünyâ’nın dört köşesinden 

gelen yüz binlerce Müslüman’ın hiç bir sınıf, ırk, memleket, renk ve rütbe 

farkı olmadan, yalnız bir ihram ile örtünerek, Allâhü Teâlân’ın huzûrunda birlikte secdeye 

gitmesi kadar yüce bir ibâdet tarzı, hangi dinde görülmüştür?“ 

“Hac’cı bir kere görmek, Müslümanlığın büyüklüğünü 

göstermek için yeterlidir
1
.Ω” 

 

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

 

29.04.2015 

 

 

“Kur'ân-ı Kerîm
2
, Allah’ın adı ile başlıyor, 

Allah’ın birliğini bildiriyordu. Hayretim arttı. Tevhit dini olan  

Müslümanlığı seçtim.” 

Cat Stevens
3
 

 

 

Niçin Müslüman oldum? 

 

Müslümanlığı kabul edenlere en çok sorulan sorulardan birisi de “Niçin Müslüman oldun?” 

şeklindeki sorudur. Müslüman olduktan sonra Zeynep adını alan İngiliz Evelyn Combold da böyle bir 

soruya aşağıdaki cevâbı vermektedir: 

 

“Ben, meşhur bir âilenin kızıyım ve zevcim de meşhur ve mühim bir kimsedir. Niçin Müslü-

man olduğumu soranlara, Müslümanlık nûrunun ne zaman rûhuma doğduğunu kesin olarak bilmedi-

ğimi söylerim.” 

 

                                                 
1 Anonim, Lady Zeyneb Evelyn Combold (İngiliz), Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://cms.belgelerleislam.com/index?mainitc=1&itc=3062&page=3111, En Son Erişim Târihi: 27.08.2015. 
Ω.Sayfa sonlarındaki pdf ve html uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf, html uzantılı ilgili yazılara internette ânında ulaşılabilir. 
. Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, Kültürel (İslâmî) istikâmet doğrultusundaki çalışma-

larda olduğuna inanır ve bu nedenle Kültürel (İslâmî) istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, tâkip 
eden internet adresini tıklayabilirler:  

http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf 
2 Temiz, M., Kur’an’dan Birkaç Mùcize Örneği, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://mtemiz.com/bilim/KUR’AN’DAN%20BİRKAÇ%20MÙCİZE%20ÖRNEĞİ.pdf YA DA  

http://mtemiz.com/bilim/KUR’AN’DAN%20BİRKAÇ%20MÙCİZE%20ÖRNEĞİ.docx, En Son Erişim Târihi: 19.05.2015, http://gayalo.net, 

http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm 
3 Temiz, M., Gerçek Özgürlük İçin Atılan Yüce Adımlar: İslâm’a Yürüyüş – I: Cat Stevans - Yusuf İslâm ve Yusuf Sûresi, Alındığı İnternet 

Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20İÇİN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20-%20I.pdf YA DA 
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20İÇİN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20-%20I.doc, En Son Erişim Târihi: 10.11.2013. 

http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.doc
http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.doc
http://cms.belgelerleislam.com/index?mainitc=1&itc=3062&page=3111
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
http://mtemiz.com/bilim/KUR’AN’DAN%20BİRKAÇ%20MÙCİZE%20ÖRNEĞİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/KUR'AN'DAN%20BİRKAÇ%20MÙCİZE%20ÖRNEĞİ.pdf
http://mtemiz.com/bilim/KUR'AN'DAN%20BİRKAÇ%20MÙCİZE%20ÖRNEĞİ.docx
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20İÇİN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20-%20I.doc
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“Bana, sanki her zaman Müslümanmışım gibi geliyor. Bu da hiç garip bir şey değildir. Çünkü 

Müslümanlık, tabiî ve gerçek bir dindir. Her çocuk, Müslüman olarak doğar. Kendi başına terk edilir-

se, Müslümanlıktan başka bir din seçmez. Müslümanlık, sağduyu sâhiplerinin dinidir
4
.” 

 

Zeynep Hanım, bu açıklamaları ile aslında İslâm’ın insan fıtratına uygunluğuna işâret ederek 

onu yorumlamıştır. 

 

İslâm’ın 

İnsan Fıtratına Uygunluğu 

 

Zeynep Hanım, dinleri karşılaştırdığı aşağıdaki açıklamalarında şöyle demektedir: 

 

“Bütün dinleri birbiri ile karşılaştıracak olursanız, bunların en mükemmeli, en tabiî, en man-

tıkî olanının İslâm dini olduğunu hemen görürsünüz. Müslümanlık sâyesinde, dünyânın birçok karma-

şık ve güç meseleleri kolayca çözülür ve insanoğlu sulh ve sükûnete kavuşur.” dedikten sonra, Hıris-

tiyanlık’ta çocukların annelerinden günahkâr olarak doğdukları ve tanırının üç olduğu inancına bir 

cevap olarak da şunları söylemektedir: 

 

“Müslümanlık, insanların günâhkâr olarak doğduğunu ve dünyâda kefâret vermeleri gerekti-

ğini hiç bir zaman kabûl etmez. Müslümanlar, bir olan Allâhü Teâlâ’ya inanırlar.” 

 

Zeynep Hanım, Müslümanların Allah (CC


) ile ilişkileri ve peygamberler hakkındaki görüşleri 

için ise şöyle der: 

 

“Onların nazârında Mûsâ, Îsâ ve Muhammed Mustafa (SAV


), bizim gibi birer insandır. Al-

lâhü Teâlâ, onları, insanlara doğru yolu göstermek için, Peygamber olarak seçmiştir. Tevbe etmek, af 

istemek, duâ etmek için, Allâhü Teâlâ ile kul arasında hiç kimse yoktur. Biz her zaman kendiliğimiz-

den Allâhü Taâlâ’ya yaklaşabiliriz ve ancak kendi yaptığımız işlerden dolayı sorumluyuz.” 

 

Zeynep Hanım, bu açıklamalarının ikinci yarısında Hıristiyanlıkta papazların Allah (CC) ile 

kul arasına girerek, onların Allah (CC) adına günah çıkardıkları, Cennet’in anahtarını verdikleri gibi, 

bozuk uygulamalarını dile getirmiştir. Onun İslâm Dini hakkındaki görüşleri şöyledir: 

 

İslam Dini’nin Esasları 

 

İslâm kelimesi, hem Allâhü Teâlâ’ya teslim olmak, hem de Muhammed Aleyhisselâm’a îman 

etmek anlamına gelir. Müslüman, bu dünyâyı halk eden Allâhü Teâlâ’nın emirlerine uyan, bütün var-

lıklarla sulh ve selâmet içinde yaşayan kimse demektir. İslâmiyet, şu esâs gerçekler üzerine kurulmuş-

tur: 

 

                                                 
4 İktibas, Lady Zeyneb Evelyn Combold (İngiliz), Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://iktibas.net/metin.php?seri=884&gonder=metinler, En Son Erişim Târihi: 27.08.2015. 
 CC kısaltması, “Celle Celâlühû-O’nun şânı çok yücedir.” demektir. 
 SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O’na salât etsin.” demektir. 

http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.doc
http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.doc
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“Allâhü Teâlân’ın birliği ve Muhammed Aleyhisselâmı’n O’nun gönderdiği son Peygamberi 

olduğu ve insanların bütün hurâfe ve safsatalardan, asılsız dogmalardan, tamâmen uzak olması…”  

 

Hac 

 

Müslümanlığı seçen ve Zeynep adını alan Evelyn Combold’ın Hac hakkındaki görüşleri de 

şöyledir: 

 

“İslâmiyet’in esas şartlarından biri olan Hac’cın insanlar üzerindeki tesiri çok büyüktür. 

Dünyâ’nın dört köşesinden gelen yüz binlerce Müslüman’ın hiç bir sınıf, ırk, memleket, renk ve rütbe 

farkı olmadan, yalnız bir ihram ile örtünerek, Allâhü Teâlân’ın huzûrunda birlikte secdeye gitmesi 

kadar yüce bir ibâdet tarzı, hangi dinde görülmüştür?“ 

 

“Peygamberimiz’in (SAV) İslâm’ı yaydığı, İslâm düşmanları ile mücâdele ettiği, kudretli bir 

niyet ve sebât ile uğraştığı bu mübârek yerlerde birlikte ibâdet eden Müslümanların, birbirlerine daha 

fazla yaklaşacakları, birbirlerinin dertlerine daha fazla çâre bulmağa çalışacakları, Allâhü Teâlân’ın 

gösterdiği yolda el birliği ile ilerlemeye bir kere daha yemin edecekleri muhakkaktır.” 

 

“Hac, aynı zamanda dünyâdaki bütün Müslümanları birbiri ile tanıştırmaya, birbirleri ile 

dertleşmeye, birbirleri ile bilgi alışverişi yapmaya yarar. Kendi memleketlerinde namaz kılarken yüz-

lerini çevirdikleri tarafta, şimdi bütün Müslümanlar toplanmakta, Allâhü Teâlân’ın huzûrunda tek bir 

vücût gibi kendilerini O’na teslim etmektedirler.” 

 

Müslüman olmakla büyük bir şeref ve mutluluk hisseden Zeynep Hanım, konuşmasını şu 

cümle ile bitiriyor: 

 

“Hac’cı bir kere görmek, Müslümanlığın büyüklüğünü göstermek için yeterlidir
5
.” 

                                                 
5 Anonim, Lady Zeyneb Evelyn Combold (İngiliz), Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 

http://cms.belgelerleislam.com/index?mainitc=1&itc=3062&page=3111, En Son Erişim Târihi: 27.08.2015. 

http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.doc
http://mtemiz.com/bilim/LEYKO.doc
http://cms.belgelerleislam.com/index?mainitc=1&itc=3062&page=3111

