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Prefață traducere în limba română  

 

Decizia de a traduce unele titluri publicate de către 

autori turci am luat-o încă înainte de a pleca la Istanbul în 

vederea continuării studiilor. Am luat această decizie 

pentru a face cunoscute și vorbitorilor de limba română 

aparițiile despre Islam din această parte a lumii atât de 

prezente și de dinamice astăzi pe arena internațională.  

Într-o vineri, în timp ce mă aflam la rugăciune, 

renumitul predicator, Musfata Islamoğlu, a anunțat 

publicarea unei cărți noi, despre care a spus că reprezintă 

rezultatul unui proiect de prezentare corectă a Islamului 

ce a durat trei ani de zile. De fapt, cred că această carte se 

poate considera rodul cercetărilor și studiilor de zeci de 

ani pe care le-a făcut autorul în domeniul islamologiei. 

Am ales să traduc această carte din convingerea că 

ne va ajuta să înțelegem mai bine Islamul în aceste 

vremuri în care, după părerea mea, o bună parte a 

musulmanilor n-au înțeles religia lui Allah/Dumnezeu 

sau altfel spus, au perceput-o într-un mod deformat. În 

acest sens, se pot observa fel de fel de ideologii în cadrul 

comunității musulmane, unele delăsătoare, iar altele 

exigente care nu fac decât să denatureze și să denigreze 

imaginea Islamului. Astfel, în timp ce unii au făcut ca 

expresia „Allahu Ekber” să fie lipsită de adevărata ei 

semnificație și prin urmare să rămână o formulă care nu 

are nici un fel de efect asupra vieții noastre, ceilalți au 
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făcut din aceasta un slogan al terorii și al violenței. Fără 

îndoială că în această situație, singura soluție este să ne 

întoarcem la sursa Islamului de bază care este Coranul și 

la trăirea lui care este însăși viața profetului Muhammed, 

cel mai bun exemplu pentru noi. 

Cu toate că tema lucrării de față pare una ordinară, 

cred că trebuie să tratăm conținutul ei cu maximă 

seriozitate și să cugetăm la ideile dezbătute în aceasta 

tocmai pentru că multe dintre aspectele deja întipărite în 

mințile noastre au fost prezentate într-o manieră nouă. 

Această carte nu numai că abundă în informații despre 

Islam, ci ne învață și metodologia corectă de abordare a 

Coranului și a relației dintre acesta și Sunnah/hadisuri. 

Mai mult, lucrarea de față delimitează Islamul produs de 

trăirile oamenilor, conjuncturale, de Islamul pur și 

autentic izvorât din Coran și din practica lui care nu este 

alta decât tradiția profetică.   

Iată că după câteva luni de eforturi cartea este gata 

și urmează să fie publicată. Ca urmare, nu pot decât să-i 

aduc laude Bunului Allah Care m-a ajutat să finalizez 

această lucrare și să le mulțumesc tuturor celor care au 

participat la realizarea acestui proiect. 

Aspecte cu privire la metoda urmată în traducere: 

Traducerea acestei lucrări în limba română a fost 

făcută din limba turcă și din limba engleză în sensul că 

rezultatul traducerii din turcă a fost comparat rând cu 

rând cu traducerea ei din limba engleză.    
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În ceea ce privește traducerea versetelor, am 

folosit în mare parte traducerea sensurilor Coranului 

realizată de Liga Islamică și Culturală, iar acolo unde 

traducerea nu a fost compatibilă, am recurs la traducerea 

sensurilor Coranului din limba turcă, realizată chiar de 

autor. 

Vreau să mulțumesc cu această ocazie celor care 

m-au ajutat să concretizez această lucrare. Soției mele, 

Melek Cherim, domnilor Dan Michi, Iuner Molagea și 

doamnei profesoare Selma Bolat care au corectat și 

revizuit traducerea. Fie ca Bunul Allah să primească 

această faptă modestă și să le lumineze calea cititorilor 

prin aceasta. 

Istanbul, 30 Ramadan 1433 

27/07/2014 

Enghin Cherim 
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CE ÎNSEAMNĂ 
ISLAMUL? 

 

 

Introducere 

Ce este Islamul și cine este musulmanul? Cine este 

Allah? Care este diferența dintre conceptul de divinitate 

din Coran și conceptul de divinitate din religia mozaică și 

cea creștină? Care este diferența dintre crezul în 

unicitatea divinității și crezul în trinitatea din Creștinism? 

Cine este Satana din perspectiva Islamului? Cine este 

Muhammed? Cum putem deosebi între acțiunile lui 

Muhammed ca profet și acțiunile sale ca om, respectiv 

între atitudinile sale care fac parte din tradiția profetică și 

cele care fac parte din obiceiurile conjuncturale? Cum 

este explicată apariția vieții în Coran? Se pomenește în 

Coran despre primul păcat? Ce ne spune Islamul despre 

crezul în destin? Există în Islam categoria de călugăr? 

Care sunt principalele ritualuri de adorare? Ce ne spune 

Coranul despre  homosexualitate? Coranul poruncește ca 

femeia să fie bătută? De ce femeia poartă văl? De ce 

Profetul a fost poligam? 

Cartea pe care o aveți în mâna cuprinde răspunsul 

la aproximativ 200 de întrebări precum cele de mai sus. 
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Aceste răspunsuri au la bază Coranul. De aceea cartea a 

fost numită „Islamul din perspectiva Coranului”. Pentru 

că, fără îndoială, Coranul este sursa numărul unu a 

Islamului. Fiecare musulman crede că sursa Coranului 

este divină și crede fără a avea niciun fel de dubiu că este 

o revelație. Coranul îi transmite profetului Muhammed: 

„Tu nu știai mai înainte ce înseamnă Cartea și ce 

înseamnă credința” (Șura 42: 52). Însuși profetul 

Muhammed a învățat religia și credința din Coran. Ca 

urmare, cele mai credibile și cele mai corecte răspunsuri 

la toate întrebările despre Islam care s-au adresat până 

acum și care se vor adresa de acum încolo sunt cele care 

au la baza Coranul.  

Dacă la întrebarea „Ce este Islamul?” nu se 

răspunde „din perspectiva Coranului”, ci se răspunde 

din perspectiva musulmanilor vor rezulta mai multe 

detalii și ca atare vor ieși la iveală mai multe diferențe și 

deosebiri. Prin urmare, acele diferențe vor conduce la 

apariția unor diviziuni și mai profunde. Pe scurt, cu cât 

ne îndepărtăm mai mult de sursă, cu atât se vor 

diversifica și mai mult percepțiile și opiniile. 

Întrebarea „Ce este Islamul?” a început să fie din 

ce în ce mai răspândită în întreaga lume. Iar răspunsul la 

aceasta a ajuns să fie unul dintre subiectele globale care 

atrage din ce în ce mai mult curiozitatea lumii. În plus, 

astăzi răspunsul la această întrebare constituie o cerință 

globală. În situația în care nu se va răspunde corect și 

cum se cuvine la această cerință, piața publicațiilor va fi 
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acoperită cu răspunsuri și explicații false și eronate. De 

altfel, acestea au și început să-și facă apariția în Occident 

și să contribuie la creșterea și răspândirea fenomenului de 

islamofobie. Răspândirea acestuia o putem lega de două 

cauze principale: 

1. Musulmanii nu au suficientă știință și 

cunoștințe în ceea ce privește propria lor religie și ca 

urmare, o practică și o reprezintă greșit. 

2. Cei care nu sunt musulmani nu au 

cunoștințe corecte despre Islam sau nu pot ajunge la 

acestea. 

La întrebarea „De ce trebuie să acumulăm 

cunoștințe corecte despre Islam?” se pot da mai multe 

răspunsuri. Iată câteva dintre ele: 

1. Islamul este religia a cel puțin o pătrime din 

populația de pe Glob. Cu timpul, vrând-nevrând, fiecare 

se apropie mai mult de „celălalt.” Secolul nostru este 

secolul întâlnirilor. Cei care nu sunt musulmani 

interacționează într-un fel sau altul cu musulmanii care 

sunt fie prieteni sau rude, fie clienți sau asociați, fie vecini 

sau aliați, fie imigranți sau turiști. Producerea sau 

prevenirea ciocnirilor din zonele de conflict,care sunt 

într-o continuă creștere,depinde într-o măsură și de cât 

de mult se cunosc aceste părți diferite. 

2. Islamul este nelipsit din agenda globală din 

pricina numeroaselor evenimente al căror subiect sau 

obiect sunt musulmanii. Fie că vrem sau nu, fie că ne face 

plăcere sau nu, fie că suntem musulmani sau nu, a 
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cerceta Islamul în această lume globalizată, în care 

tehnologia și comunicațiile au progresat atât de mult, este 

o necesitate intelectuală și o cerință a cetățeniei globale. 

Mediile care au prejudecăți în ceea ce privește Islamul, 

folosindu-se de conflicte cu substrat politic sau social, 

răspândesc aceste prejudecăți prin mass-media. Prin 

urmare, acest fapt dă naștere la generalizarea 

prejudecăților. Răspunsul la această întrebare depinde de 

alegerea noastră, a celor care împărțim acest loc de 

găzduire ce poartă numele Pământ. Oare fenomenul de 

globalizare va ameliora boala marginalizării reciproce 

dintre diferitele culturi și civilizații sau o va adânci?  

3. Ignoranța este un lucru negativ. Căci omul 

este dușmanul a ceea ce nu cunoaște. Din perspectiva 

Coranului, Islamul este denumirea care s-a dat pentru 

adevărurile comune din toate timpurile omenirii. Adică 

Islamul este cealaltă denumire a valorilor neschimbate 

ale omenirii. Coranul, prin apelurile „O, Fiii lui Adam!” 

și „O, familie a omenirii!” se adresează întregii omeniri. 

Conform aceleiași surse, Islamul, „calea supunerii”, este 

religia tuturor profeților trimiși omenirii. De aceea, 

Islamul a fost definit ca fiind religia întregii omeniri de-a 

lungul istoriei. Islamul și musulmanii sunt o bucată de 

neignorat a istoriei umane. Ca urmare, este necesar să 

studiem Islamul care reprezintă religia unei părți 

importante a omenirii, într-un mod corect, din prima lui 

sursă.  

În această carte s-a acordat prioritate întrebărilor 

care încep cu „de ce ?”, „pentru ce ?”, „cum ?”. Cu mici 
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excepții, fiecărei porunci sau interziceri menționate în 

Coran i-a fost dată și justificarea sau explicația logică. 

Aceasta situație nu este însă valabilă și în cazul celorlalte 

texte religioase. Astfel, pășind pe urmele Coranului, am 

încercat să răspundem la fiecare întrebare care începe cu 

„de ce ?” sau „pentru ce ?”. 

 

*  *  *  *  * 

 

Etapa scrierii propriu-zise a cărții reprezintă 

ultima verigă din lanțul eforturilor depuse. Ceea ce s-a 

realizat până la această etapă a necesitat cel puțin la fel de 

mult efort precum aceasta din urmă. În primul rând, s-a 

realizat o comisie formată din voluntari din diferite 

continente. Această perioadă de pregătire a durat trei ani. 

În cei trei ani s-au adunat întrebările nemusulmanilor din 

întreaga lume cu privire la Islam, din America și până în 

Japonia, din Europa și până în India, apoi s-au extras și s-

au clasificat pe categorii. Astfel, prima carte a proiectului 

„Ce este Islamul?” a luat naștere în urma unui proces 

destul de greoi. 

Chiar dacă nu vom pomeni numele tuturor celor 

care au participat la acest proiect colectiv și care merită să 

fie menționați, nu vom putea trece mai departe până ce 

nu vom aminti câțiva dintre ei: Dr. Șakir Yücel, Bilgin 

Erdoğan, Kadir Gündüz, Dr. Murat Güzel, Dr. Oktay 

Altun de la Universitatea Delaware din SUA, Prof. Dr. 

Fatih Aydoğan de la Universitatea Pennsylvania; din 
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Europa Prof. Dr. Enan Arslan din cadrul Universității 

Viena; din Anglia Dr. Nurdan Özyılmaz şi Muhammed 

Özyılmaz,cel care ne-a ajutat cu realizarea paginii web a 

proiectului (http://a-zislam.com/). De asemenea, îi 

mulțumim doamnei Dr. Perviz Asaria care face parte din 

echipa de traducere. Le mulțumesc departamentului Ar-

Ge și celui responsabil de proiect din cadrul Fundaței 

Akabe din Turcia. În ultimul rând, țin să mulțumesc din 

suflet organizației umanitare internaționale „Yardım Eli” 

care a promis că va traduce cartea în principalele limbi 

ale lumii, o va răspândi și o va trimite celor ce o doresc. 

Tot acestora le mulțumesc și pentru numeroasele acțiuni 

de binefacere rămase neștiute pe care le-au făcut și le vor 

face în continuare.  

Acest proiect se adresează către voluntari și se 

bazează pe voluntariat. Credem că proiectul „Ce 

înseamnă Islamul?” va găsi sprijin de la o mulțime de 

voluntari, fie ele persoane sau instituții și organizații.  

*  *  *  *  * 

 

Obiectivul nostru este să iluminăm întunericul 

ignoranței care a orbit ochiul minții și al inimii, pentru că 

întunericul este un mediu ideal pentru cei care vor să-și 

ascundă identitatea după ce comit dezastre și crime. 

Aceasta din urmă, la rândul său, duce la micșorarea 

fluxului binelui din lume, situație care-i întristează pe cei 

înzestrați cu rațiune, voință și conștiință. 
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Coranul spune că: 

„Să piară cei care au pierit având dovadă vădită, şi 

să rămână în viaţă cei care au rămas în viaţă având 

dovadă vădită.” (Anfal 8: 42) 

De asemenea Coranul mai spune că: 

„Şi de-ar fi voit Domnul tău, toţi cei de pe pământ 

ar fi crezut laolaltă! Şi oare tu îi sileşti pe oameni ca să fie 

credincioşi?” (Yunus 10: 99) 

În prezent, omenirea din toate timpurile se 

confruntă cu cel mai dramatic salt, cu cea mai intensă 

răsturnare socială și cu cea mai interesantă reorganizare.    

În această lume, Islamul nu are dușmani, ci are 

necunoscători. Atitudinea dușmănoasă a unora nu este 

îndreptată spre Islam, ci spre musulmani. Iar cauza 

acestui fapt este că musulmanii sunt cei care nu au reușit 

să-și reprezinte credința într-un mod corect. Musulmanii 

și Islamul nu sunt același lucru, cum Islamul tradițional 

care a fost scos la iveală de musulmani nu este același 

lucru cu Islamul propriu-zis. De asemenea, nici civilizația 

islamică, elaborată de mâna omului în decursul istoriei, 

nu este acelaşi lucru cu Islamul.  De aceea, această carte 

pe care o ținem în mână, va aborda întrebarea „Ce este 

Islamul?”, ținând cont de aceste diferențe subtile. 

Cel care este de partea Islamului să facă acest 

lucru având o dovadă clară, iar cel care este împotriva 

Islamului, de asemenea să o facă deținând o dovadă 
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clară. Indiferent de alegere, să acționeze conform ei, într-

un mod conștient. Un alt obiectiv al acestui proiect este 

de a veni în ajutorul celor care vor să cunoască Islamul, 

pentru că omul este dușmanul a celor pe care nu le 

cunoaște.  

Închei prin a-mi exprima dorința de a trăi într-o 

lume în care pacea universală să fie predominantă, în 

care deosebirile să se considere o bogăție, în care bazinele 

diferitelor credințe și blocurile diferitelor culturi să nu se 

marginalizeze și să nu se demonizeze reciproc. 

 

 

Mustafa Islamoğlu 

Martie 2014, Istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


