
2 – TEFSİR DERSLERİ ÇALIŞMALARI (2) 
 
FİHRİST 
 
003 - ÂLÎ İMRAN SURESİ (001-025)(21)                (002 – 033) 

003 - ÂLİ İMRAN SURESİ (026-049)(22)                (034 – 064) 

003 - ÂLİ İMRAN SURESİ (050-080)(23)                (065 – 097) 

003 - ÂLİ İMRAN SURESİ (081-109)(24)                (098 – 127) 

003 - ÂLİ İMRAN SURESİ (110-132)(25)                (128 – 158) 

003 - ÂLİ İMRAN SURESİ (110-132)(26)                (159 – 191) 

003 - ÂLİ İMRAN SURESİ (156-179)(27)                (192 – 221) 

003 - ÂLİ İMRAN SURESİ (180-200)(28)                (222 – 251) 

 

004 - NÎSA SURESİ  (001-014) (29)                 (252 – 281) 

004 - NÎSA SURESİ  (015-033 )(30)                 (282 – 312) 

004 - NÎSA SURESİ (034-054 )(31)                  (313 – 345) 

004 - NÎSA SURESİ (055-079 )(32)                  (346 – 377) 

004 - NÎSA SURESİ (080-095)(33)                   (378 – 408) 

004 - NİSA SURESİ  (097-126)(34)                   (409 – 445) 

004 - NİSA SURESİ (127-152) (35)                   (446 – 477) 

004 - NİSA SURESİ (153-176) (36)                   (478 – 509) 

 



 
 Ġslamoğlu tef. Ders. ÂL-U ĠMRAN SURESĠ (001-025)(21) 
 
 

“EuzübillahimineĢĢeytanirracim.”  
 
“Bismillahirrahmanirrahim”  
 
 
Sevgili dostlar bugün sizinle Kur‟an ülkesinde çıktığımız gezinin 

yeni bir durağındayız. Bugün Âl-u Ġmran suresi ile dersimize devam 
edeceğiz. 

 
Âl-u Ġmran suresi adını 33. ayetinde geçen bir aile isminden alır. 

Zaten Âl-u Ġmran da Ġmran ailesi demektir. Ġmran rivayetlere göre Hz. 
Musa ve Harun AS. ın babalarının ismi, hem de Ġsa peygamberin annesi 
Meryem‟in ve onun annesi Hanne‟nin içinde yer aldığı, hatta dolayısıyla, 
dolaylı bir akrabalıkla Zekeriya AS. ın, Yahya AS. da içinde yer aldığı, Ġsa 
peygamberin anne tarafından dedesi olan Ġmran ailesi içinde kullanıldığı 
söylenir. 

 
Gerek Musa AS. ın ve Harun AS. ın babası olarak anlaĢılsın, 

gerekse Hz. Meryem‟in babası olarak anlaĢılsın bu surede ele alınan bir 
olaydan yola çıkılarak bu sureye bu ismin verildiği müsellemdir. 

 
Âl-u Ġmran suresi ittifakla Medenidir. Osman, Ġbn. Abbas ve Cafer 

kronolojilerinde bakara ve enfal suresinin ardından 3. sıraya yerleĢtirilir 
ki, bu konuda ittifak vardır.  

 
Ġlk 83 ayet bir çok tefsire göre hicretin 9. yılında Necran 

Hıristiyanlarının Medine Ġslam devletini ziyaretleri sırasında indirildiği 
söylenir. Bu yıl; Am-ul mufit, yani elçiler yılı olarak ünlenmiĢtir tarihte. 
Necran‟da yerleĢik olan büyük bir Hıristiyan kitle, Ġslam‟ın peygamberinin 
tüm Arabistan yarımadasını içine alan bir yönetim kurduğunu tabii ki 
öğrendiklerinde, kendileri de bir ekiple Resulallah‟ı ziyaret ederler.  

 
Bu ekip 64 kiĢilik bir ekiptir. Ġçlerinde ünlü din adamları da 

bulunmaktadır. Üstelik bu din adamları aynı zamanda Necran site 
devletinin de yöneticisidirler. Bu yöneticiler Resulallah‟la peygamberin 
mescidinde birkaç gün karĢılıklı tartıĢırlar, konuĢurlar. Bir takım fikir 
alıĢveriĢinde bulunurlar. Özellikle tartıĢma Ġsa Peygamberin Hıristiyan 
ilahiyatında ki konumu üzerinde odaklanır.  

 



Gelen heyetten bazıları Ġsa peygamberi; 3 uklum, yani 3 
yaratıcının, ya da tanrının 3 elementinden biri, elemanından biri olarak 
alırken, bazıları da oğul olarak almakta Tanrının oğlu nitelemesiyle 
anmaktadır.  

 
Yine daha bazıları Onu Kutsal Ruh olarak almakta ve onu tanrı ilan 

etmektedir. Yani bu heyetin kendi içerisinde de bir fikir birliği yoktur 
anlaĢılan. 

 
Resulallah bu insanlarla Hz. Ġsa‟nın beĢeriyeti üzerinde tartıĢır ve 

en sonunda bu insanlar pes ederler. Ancak Resulallah‟ın Ġslam‟a teslim 
olmaları çağrısına da müspet cevap vermezler. Hatta Resulallah bunları 
mülaene ye, yani “Hangimiz hak üzerindeyse, hak üzerinde 
olmayana Allah’ın lanetini dileyelim.” Diyerek lanetleĢmeye çağırınca 
da heyet içerisinden aklı baĢında olanların uyarısıyla Necran‟lılar bu 
mülaene davetinden yüz çevirirler. Çünkü Necran‟lıların içerisinde 
Resulallah‟ın gerçekten bir peygamber olduğunu iyi bilen ilim adamları 
vardır ve onlar Necran heyetini “Bir peygamberle lanetleĢen kavim 
lanete uğrar.” diye uyarırlar. 

 
Peygamber bu heyeti, Necran heyetini günlerce Medine‟de misafir 

eder. Bu heyet ibadetlerini kendi dinlerine göre peygamber mescidinde 
eda ederler. Resulallah onları tüm konukseverliği ile ağırlar ve gönderir. 
Onlar da Ġslam‟ın kendi site devletleri üzerindeki egemenliğini kabul 
ederler ve böylece bu ziyaret son bulmuĢ olur. 

 
Tabii ki bu surenin ilk 83 ayeti bu münasebetle indi diyen bu 

rivayetler tartıĢılabilir. Çünkü bu ayetler içerisinde Yahudileri ima eden, 
onlara atıf yapan ayetler de vardır. Muhtemeldir ki söz konusu ayetler 
belki Bedir savaĢının hemen sonrasında, hatta bazıları Bedir savaĢından 
da önce nazil olmuĢ olmalıdır kanaatimizce. 

 
Bu surenin muhtevası HıristiyanlaĢma diyebileceğimiz bir temayüle 

karĢı Müslümanları uyarmak üzerinedir. Hatırlayacaksınız bakara suresi 
Müslümanları YahudileĢme tehlikesine karĢı uyarıyordu. Biz Bakara 
suresini tefsir ederken YahudileĢme tehlikesinin somut bir takım tarihsel 
adımlarının neler olduğunu görmüĢtük. ĠĢte bu sure de Müslümanları 
HıristiyanlaĢma tehlikesine karĢı uyarıyor. 

 
HıristiyanlaĢma tehlikesinin en büyük tezahürlerinden biride dinin 

temel referanslarını, ana kaynaklarını yanlıĢ yorumlamak. Yani bir tür 
semantik ve hermolitik tahrife yol açmak. Zaten Hıristiyanlar da 
peygamberlerini ilahlaĢtırırken aslında Ġncil‟de ki bir takım kelimeleri, bir 



takım cümleleri yanlıĢ yorumlayarak ilahlaĢtırmadılar mı? Teslis inancının 
bir Ģirk inancı diyebileceğimiz 3 leme inancının, yani baba, oğul, Ruh-ul 
Kuds‟ten oluĢan 3. leme inancının aslında Ġncil‟in bir takım metinlerinin 
tahrif edilerek elde edilmiĢ bir inanç olduğunu bilmiyor muyuz? 

 
ĠĢte bu tehlikeye Kur‟an dikkatimizi çekerken bu surenin 7. ayetinde 

müteĢabihat konusunda bir uyarıda bulunur. Yani Kur‟an ın üstü kapalı 
ayetleri, ilk bakıĢta anlaĢılamayan ayetleri ya da gaybi bir takım 
hakikatleri iĢaret eden, gaybi hakikatleri beĢer zihninin seviyesine indirip 
insan lisanına tercüme eden bu bir takım ayetleri, metinleri yorumlama 
konusunda düĢünen yanlıĢ yada kasıtlı bir takım çarpıtmalar sonucunda 
Allah‟ın kelamının yanlıĢ algılanması ve yanlıĢ anlaĢılması 
diyebileceğimiz bir eğilimi, HıristiyanlaĢma eğilimi olarak adlandırabiliriz.  

 
Onun için de Kur‟an bütün bir Kur‟an içerisinde sadece bu surenin 

7. ayetinde ele aldığı bir tasnif yapıyor. Kur‟an ın Muhkemat ve 
müteĢabihat, muhkem ve müteĢabih ayetlerden oluĢtuğu tezini iĢliyor. 
ĠĢte bu tezi neden bu surede iĢlediğinin sorusu sorulduğunda buna 
verilecek en mugni cevap, bu surenin Müslümanları, HıristiyanlaĢmaya 
karĢı bir uyarı oluĢundandır diyebiliriz.   

 
“Bismillahirrahmanirrahim”  
 

1-) Eliif, Lâââm, Miiiym;  

1-) Eliif, Lâââm, Miiiym. (A.Hulusi) 

1 - Elif, Lâm Mîm, (Elmalı) 

 

Bu Mukadda harflerinin tefsirini Bakara suresinin 1. ayetini iĢlerken 
yapmıĢtık. Ben burada Bakara suresinin 1. ayetine atfederek bu surenin 
baĢında yer alan Mukadda harflerini uzun izaha gerek duymadan 
geçmek istiyorum. Lakin çok kısa birkaç özet vermek yerinde olur 
sanırım. 

Eliif, Lâââm, Miiiym; Siz bunu A, B, C, ya da elif, be, te, fe diye de 
görebilirsiniz bir yoruma göre. 

Kur‟an da hemen hemen tüm surelerin ¼ e, yaklaĢık ¼ i içine alan 
sayıda surenin baĢında bu tür harfler gelir. Bunlara huruf-u mukadda, 



mukaddaat harfleri adı verilir ve okunuĢu da teker teker böyle okunur. 
Yani kesik kesik müstakil biçimde okunur. Onun için Mukadda denilmiĢtir. 

Bir yoruma göre bu harfler aslında, “Ey insanlar elinizde 
tuttuğunuz bu metin, Allah’ın size hitap ettiği bu metin iĢte 
gördüğünüz bu harflerden oluĢmuĢtur. Bakın Allah size harflerden 
oluĢan bir metin içerisinde ebedi mesajını bildirmektedir.” Anlamına 
gelir. Bu yoruma göre mukaddaat harflerinin baĢında yer aldığı tüm 
surelerin Mukaddaatını alt alta dizdiğinizde ya birlidir, ya ikilidir, ya 
üçlüdür, ya dörtlüdür, ya beĢlidir. Yani bir ile beĢ arasında değiĢir. En 
fazla beĢtir, en az bir dir. 

Tabii ilginç bir tevafuk Arap dilinin tüm kelimeleri de birle beĢ 
harflidir. Ya1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5 harflidir. Arap dilinde bundan daha 
fazla harfli kelime bulunmaz. Adeta bununla verilen mesajın Ģu olduğu 
söylenebilir; “ĠĢte bu ilahi kelam, bu dilin kelimelerinden 
oluĢmaktadır. Ancak insan dilinin kelimelerinden oluĢan bu kelamı, 
bu dili, bu metni Allah kendi mesajını indirmeye, kendi mesajını 
insanlığa iletme konusunda bir alet, bir araç olarak seçti ey 
insanlar.” Demektir. 

Bu görüĢü savunanların bir delili de Kur‟an da Huruf-u Mukaddanın 
yer aldığı tüm surelerin mutlaka giriĢlerinin vahye, Kur‟an a ve ilahi 
kelama bir atıfla girmiĢ olmasıdır. Buna karĢılık Ģu söylenebilir. Kur‟an da 
Huruf-u Mukadda, yani böyle müstakil harflerle baĢlamayıp ta vahye atıf 
yaparak, Kur‟an a atıf yaparak giren surelerde var. BaĢka surelerde var 
diyenler olmuĢtur. O halde kısaca Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve 
Hz. Osman (R.A.)in de görüĢlerinde olduğu gibi Ģunu söylememiz son 
tahlilde mümkündür; “Her kitabın bir sırrı vardır, bir gizemi, bir Ģifresi, 
bir anahtarı vardır. Kur’an ın Ģifresi, gizemi, anahtarı da bu 
harflerdir.” Demek mümkündür. Allah en doğrusunu bilir. 

Sure, Huruf-u Mukaddanın hemen arkasından Allah‟ı tanıtarak 
giriyor. Ġlahi kimliğe ait bilgiler veriyor bize ve diyor ki; 

 

2-) Allâhu lâ ilâhe illâ HUvel Hayy'ul Kayyûm; 

Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur, sadece "HÛ" (HÛ ismi, hüviyet-i 
Zât'a iĢaret eden isimdir ki birçok yerde önce "HÛ" denerek hüviyet-i 
Zât'ın âlemlerden ve tüm mânâlarla kayıtlanmaktan berî olduğu 
vurgulanır, sonra O'nda açığa çıkan bir özelliğe iĢaret eden isim belirtilir, 



sözü edilen konuya bağlı olarak); Hayy'dır (hayatın kendisidir) ve 
Kayyum'dur (âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder). (A.Hulusi) 

Allah, kendisinden baĢka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur. 
(Elmalı) 

 

Allâhu lâ ilâhe illâ HU; Kendisinden baĢka ilah olmayan Allah. El 
Hayy'ul Kayyûm; Kimdir kendisinden baĢka ilah olmayan Allah? Hayatın 
ve varlığın dayanağıdır, kaynağıdır. 

Bu bir kimliktir. Ġlahi kimliği veren bir ayet bu. Rabbimiz bizi 
muhatap alırken, bize hitap ederken, bize tenezzül ederken kendisini 
tanıtarak baĢlıyor. KonuĢanın, insanı muhatap alanın, insanla diyaloga 
girenin kim olduğunu biz iĢte buradan, bu Ģekilde anlıyoruz. Ve biliyoruz 
ki “O” baĢka hiçbir ortağı olmayan, hiçbir naziri, Ģeriki, benzeri olmayan 
ve varlığın ve hayatın yegane kaynağı ve dayanağı olan bir Allah‟tır. 

Bununla Ģu söylenmek isteniyor; “Ey bu metnin tüm çağlardaki 
muhatabı olan insanlık, unutmayın siz de bu varlık içinde yer alıyorsunuz 
ve sizin de dayanağınızdır Allah. Sizinde kaynağınız Allah‟a aittir. O 
halde Allah‟ı dinlerken, Allah‟ın sözlerine muhatap olurken, Allah‟ın 
vahyinin karĢısında, sıradan bir söz karĢısındaymıĢ gibi davranmayın. 
Unutmayın sizi muhatap alan, size söz söyleyen, Ģu anda sizinle 
diyaloga giren zat, sizin varlığınızın da kaynağıdır, dayanağıdır.” 

 

3-) Nezzele aleykel Kitabe Bil Hakkı musaddikan lima beyne 
yedeyhi ve enzelet Tevrate vel Ġnciyl; 

Senin ellerin arasındaki, geçmiĢten gelen Hak bilgileri tasdikleyen 
bu Kitabı (Hakikat ve Sünnetullah bilgisini), Hakk'ın ta kendisi olarak, 
inzâl etti (bilincinde açığa çıkardı). Tevrat (Musa'ya gelen vahiyler) ve 
Ġncil'i (Ġsa'ya vahyolanı) de inzâl etmiĢti. (A.Hulusi) 

3 ve 4. ayetler. O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip 
doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak 
Tevrat'ı ve Ġncil'i de yine O indirmiĢti..  

Evet bu Furkan'ı da O indirdi. Gerçek Ģu ki, Allah'ın âyetlerini inkâr 
edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır. 
(Elmalı) 



 

Nezzele aleykel Kitab; Ġlahi kelamı senin üzerine parça parça 
indirdi. Bil Hakkı musaddikan lima beyne yedeyhBu güne ulaĢan, yani 
hemen senin önünde bulduğun tüm hakikatleri tasdik eden, doğrulayan 
bu kitabı, bu ilahi mesajı sana peyder pey, aĢama aĢama O Allah indirdi. 

Burada ki; lima beyne yedeyh Ġki el arasındaki motomot mana, 
birebir manası iki el arasında ya da hemen önünde anlamına gelen bu 
ibare aslında hakikatlerin zaman ve zemin üstü tüm hakikatlerin Kur‟an 
tarafından içerildiğini de ifade etmektedir. Ve bu geçmiĢ kitaplara delalet 
etmekten daha çok, geçmiĢ tüm vahiylerin kalıcı olan boyutuna da 
delalet eder.  

Aslında bu ibare zaman olarak geçmiĢe delalet etmez. Bu ibare 
hemen öndekine delalet eder. Yani kiĢinin hemen kendisine en yakın 
olan Ģeye. O halde buradan neyi anlayacağız; “GeçmiĢte ki tüm 
vahiylerin özü, geçmiĢte ki tüm mesajların çağlar üstü kalıcı olan boyutu 
sana kadar ulaĢmıĢtır, o ulaĢan boyutu da bu kitap içermektedir. ĠĢte 
sana böyle bir vahiy indiren Allah‟tır.” ve enzelet Tevrate vel Ġnciyl; Biz 
bu manayı ayetin iĢte bu son cümlesi ile de doğrulamaktayız, Tevrat ve 
Ġncil‟i de O indirmiĢti zaten. 

Tevrat, kanun manasına gelen Ġbranice Tora kelimesinden 
mülhem. Pentatok ta deniliyor. Eski Yunan lisanına göre ilk 5 kitap. 
Bugün elimizde bulunan Kitab-ı Mukaddesin ilk 5 kitabına tora ya da 
pentatok adı verilen ilk 5 kitabına biz Tevrat diyoruz. Tevrat olarak 
bakıyoruz.  

 
Zaten Kur‟an da Tevrat derken daima ona vurgu yapıyor. Yoksa 

bugünkü Kitab-ı Mukaddesin, Tevrat‟ın tamamı olarak bilinen, ama yanlıĢ 
bir biçimde bilinen Kitab-ı Mukaddesin, 39 kitaptan oluĢan ve Ġsrail oğlu 
peygamberlerinden bir çoğuna ait olan kitabı da bünyesinde barındıran 
Kitab-ı Mukaddese Kur‟an Hiçbir yerinde Tevrat demez. Daima Kitap 
olarak anar. Tevrat dediği yerde biz biliyoruz ki Kur‟an doğru bir biçimde 
Kitab-ı Mukaddesin ilk 5 kitabına atıf yapmaktadır. 

 
Ġncil ise yine Yunanca bir kökenden gelen Evangelik ya da 

Evangelos aslından alınmadır ki Yunanca da Ġncil‟e karĢılık düĢen bir 
kelimedir ve müjde anlamına gelir. Ġncil‟de bilindiği gibi daha sonradan, 
Ġsa peygamberin vefatından ilk yazılan bugün elde ki resmi Ġncillerin ilk 
yazılanı, Ġsa Peygamberin vefatından yaklaĢık 60 yıl sonraya tekabül 
eder. Ancak Kur‟an ın burada beyan ettiği Ġncil‟in o Ġncil olup olmadığı 



sorulursa eğer tabii ki burada özellikle bu ayette beyan edilen incilin, Hz. 
Ġsa‟ya verilen ilahi mesaj olduğu açıktır. 

 
4-) Min kablü hüden lin Nasi ve enzelel Furkan* innelleziyne 

keferu Bi ayatillahi lehüm azâbün Ģediyd* vAllahu Aziyz'un 
Züntikam; 

 
Önceden insanlara bir Hüda (hakikate erdirici, doğru yolu gösterici) 

olarak. Furkan'ı da (Hak ile bâtılı, hayr ile Ģerr olanı ayırt eden) inzâl etti. 
Muhakkak ki Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan 
iĢaretleri) örten, inkâr edenler var ya, onlar için Ģiddetli bir azap vardır. 
Allâh Aziyz'dir, Züntikam'dır (yapılanın sonucunu acıma söz konusu 
olmaksızın yaĢatan). (A.Hulusi) 

3 ve 4. ayetler O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip 
doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak 
Tevrat'ı ve Ġncil'i de yine O indirmiĢti..  

Evet bu Furkan'ı da O indirdi. Gerçek Ģu ki, Allah'ın âyetlerini inkâr 
edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır. 
(Elmalı) 

 
 
Min kablü hüden lin Nas GeçmiĢte insanlığa yol gösterici olarak 

Tevrat ve Ġncil‟i de peyder pey indirmiĢti. ve enzelel Furkan Ve yine o 
indirmiĢti Fürkanı. 

 
Furkan, Vahyin bir sıfatıdır. Kur‟an ın değil. Kur‟an da Vahiy içinde 

olduğu için tüm vahiylerin bir sıfatıdır. Sadece Kur‟an a özgü değildir. 
Kur‟an da Ġncil içinde Furkan sıfatı kullanılır, Tevrat içinde. Demek ki 
Allah‟tan gelen tüm mesajların böyle bir vasfı var. O halde bu vasıf 
nedir? Hakkı batıldan ayıran, iyiyi kötüden ayıran, doğruyu yanlıĢtan 
ayıran, haramı helalden ayıran, güzeli çirkinden ayıran özelliği demektir. 
Onun için tüm vahiylerin böyle bir özelliği var. Elbette ki Kur‟an ında 
birinci özelliklerinden, birinci özelliği Furkan oluĢudur. Onun için Furkan 
Kur‟an a isim olarak ta verilmiĢtir. 

 
innelleziyne keferu Bi ayatillahi lehüm azâbün Ģediyd Allah‟ın 

mesajlarını inkar edenlere gelince iĢte onlar için korkunç bir azap 
vardır.vAllahu Aziyz'un Züntikam; Ve Allah izzeti olandır. Allah‟ın izzeti 
vardır. Ġntikamı vardır. 
 



Sevgili dostlar bu ayette de Rabbimiz vahyini tanıttı. Aslında hala 
kendi kimliğini tanıtmaya devam ediyor yukarıda ki ayetlerden itibaren. 
Nasıl bir Allah‟ın muhatabı olduğumuzu, yaratıcının hangi özellikleri ile 
bizi muhatap aldığını biz bu ayetlerden anlıyoruz ve yine bu ayetlerden 
bize nasıl büyük bir rahmet, mağfiret ve nimet verdiğini anlıyoruz. Allah‟ın 
insanı muhatap almasının, Allah‟ın insana tenezzül etmesinin, Allah‟ın 
insana mesaj göndermesinin ne anlama geldiğini de bu ayetler bize 
veriyor. 

 
Burada elbette ki mecazi ifadelerle, alegorik bir takım ifadelerle 

vahiy karĢısında yabancılaĢan insanın nasıl büyük bir azaba duçar 
olacağını, nasıl müthiĢ bir belaya uğrayacağını da görüyoruz. Aslında 
ayetin aziyz ve Züntikam, yani intikam sahibi olarak Aziyz'un Züntikam; 
olarak gelmesi Cenab-ı Hakkın iki vasfına dikkat çekilmesi anlamına 
geliyor ki, Allah‟ın Aziyz olması burada vahyine karĢı tüm insanlık 
birleĢse, O‟nun mesajına karĢı tüm insanlık birleĢse yine O‟nun 
izzetinden, O‟nun mesajının değerinden hiçbir Ģey kaybettiremez O‟na. 
Bu Ġzzet bunu ifade ediyor ve ayetin son ibaresi Züntikam Ġntikam sahibi.  

 
Aslında bildiğimiz manada bir öc alıĢ değil. Bunlar tabii ki mecazi 

ibareler. Gabya iliĢkin bir takım hakikatleri, Özellikle Allah‟a iliĢkin bir 
takım hakikatleri, insanın bilinç dünyasına çevirebilmek için, insanın 
bildiği kelimeler kullanılıyor burada. Zaten baĢkası da, baĢka türlüsü de 
mümkün değil. Ancak Ġntikam kelime anlamı itibarıyla cezalandırmak, 
yani yapılan bir suçu cezasız bırakmamak, karĢılığını vermek anlamına 
gelir. 

 
ĠĢte Allah kendisine, kendi vahyine, kendi mesajına karĢı ihanet 

edenlerin cezasını vereceğini ifade etmektedir. 
 
 
5-) ĠnnAllahe la yahfa aleyHĠ Ģey'ün fiyl Ardı ve la fiys Sema'; 
 
ĠĢte Allâh! Semâda (gökte - bilinç boyutunda - melekî boyutta - 

maddenin hakikati kuantsal boyutta) ve arzda (madde boyutunda - 
bedende - yeryüzünde) hiçbir Ģey O'na (hafî) gizli değildir! (Çünkü O 
Esmâ'sı itibarıyla her "Ģey"in hakikatidir. Ki gizlilik veya açıklık Ģey'iyet 
için söz konusudur.)(A.Hulusi) 

 
ġu da kesindir ki, ne yerde, ne de gökte hiçbir Ģey Allah'a gizli 

kalmaz. (Elmalı) 
 
 



ĠnnAllahe la yahfa aleyHĠ Ģey'ün fiyl Ardı ve la fiys Sema'; Ve 
arkasından yine Allah kendi kimliğine bizim dikkatimizi çekmekte ve Ģöyle 
buyurmakta: Allah‟tan gizli saklı değildir göklerde ve yerde olan hiçbir Ģey. 
Göklerde ve yerde olan hiçbir Ģey Allah‟tan gizli ve saklı değildir. 

 
Bu ibare vahiyden, Allah‟tan bahsedilen ayetler grubunun içerisinde 

gerçekten de çok daha farklı bir anlama kavuĢuyor. O Anlamda insan 
oğlunun vahye karĢı aldığı sadece fiili tavır değil, Kalbi ve zihni tavır da 
Allah‟tan gizli değildir anlamını taĢıyor. Göklerde ve yerde olan hiçbir Ģey 
Allah‟tan gizli saklı değilse eğer, Ġnsan nasıl Allah‟ın hitabına karĢı aldığı 
aykırı tavrı Allah‟tan gizli zannedebilir ki. Bu tavır isterse yürekte 
gerçekleĢsin, isterse zihinde gerçekleĢsin yine de Allah‟ın vahyine karĢı 
alınan tavrı Allah mutlaka bilmektedir. Ve yine devam ediyor; 

 
 
6-) HUvelleziy yüsavviruküm fiyl erhami keyfe yeĢa'* la ilâhe 

illâ HUvel Aziyz'ul Hakiym; 
 
Sizi rahimlerde (ana karnında - Rahıymiyetinde - varlığınızı 

oluĢturan Esmâ mertebesinde) dilediği gibi Ģekillendiren (oluĢturan - 
programlayan) "HÛ"dur! Tanrı yoktur sadece "HÛ"; Aziyz'dir, 
Hakiym'dir.(A.Hulusi) 

 
Sizi, rahimlerde dilediği gibi Ģekillendiren O'dur. Kendisinden baĢka 

tanrı olmayan, Ģan, Ģeref ve hikmet sahibi olan O'dur. (Elmalı) 
 
 
HUvelleziy yüsavviruküm fiyl erhami keyfe yeĢa' Rahimlerde 

size dilediği Ģekli verende odur. Niçin böyle bir ibareye ihtiyaç duyuldu? 
Hatırlayın surenin giriĢinde. Surenin giriĢinde de varlığın kaynağı olduğu 
ifade edilmiĢti değil mi. Varlığın hem dayanağı hem kaynağı. Evet, iĢte 
varlığın kaynağı olan Allah varlığı nasıl yarattığını izah ediyor, açıklıyor 
burada. Yani Allah nasıl El Hayy, el Kayyûm‟dur, nasıl varlığın kaynağı 
ve mutlak diridir. ĠĢte o gerçeği bu ayetle açıklıyor. 

 
HUvelleziy yüsavviruküm fiyl erhami keyfe yeĢa' Rahimlerde 

size dilediği Ģekli veren O‟dur la ilâhe illâ HU Evet, tekrar geldi. O 
kendisinden baĢka ilah olmayandır. Ve o; vel Aziyz'ul Hakiym; Yüce 
olandır. Her türlü noksanlıklardan münezzeh olandır. O Ġzzeti 
kendisinden olan bir Aziyz dir. O, tüm varlık O‟na karĢı tavır alsa yine 
onun izzetinden hiçbir Ģey eksilmez. Ama aynı zaman da O yapıp ettiği 
her bir Ģeyi hikmetle yapıp edendir.  

 



Eğer Ģöyle bir soru soracak olursanız, kendisine karĢı çıkacak, 
kendisine isyan edecek, sözünü dinlemeyecek, sözüne sırt çevirecek, 
Allah‟ın kendisine tenezzül ettiği insan olarak, Allah‟a tenezzül etmez 
tavırlara bürünecek insanları niçin yarattı diye soracak olursanız, iĢte 
cevabı; Çünkü O Hakiym dir. Hikmeti vardır. Kötü olmasaydı iyi bilinir 
miydi, çirkin olmasaydı güzelin, karanlık olmasaydı aydınlığın kıymeti 
bilinmezdi de ondan. 

 
 
7-) HUvelleziy enzele aleykel Kitabe minhu ayatun 

muhkematun hünne Ümmül Kitabi ve uharu müteĢabihat* fe 
emmelleziyne fi kulubihim zeyğun feyettebiune ma teĢabehe 
minhübtiğael fitneti vebtiğae te'viylih* ve ma ya'lemu te'viylehu 
illAllah* ver Rasihune fiyl ılmi yekulune amenna Bihi küllün min ındi 
Rabbina* ve ma yezzekkeru illâ ulül elbab; 

 
"HÛ"dur; ki sana inzâl ettiği BĠLGĠ (Kitap) iĢaretlerinin bir kısmı 

muhkemdir (açık - net anlaĢılır hükümler ihtiva eden), bilginin (Kitabın) 
anası - temelidir; diğerleri de müteĢabihâttır (teĢbih - misal benzetme 
yollu anlatım). Kalplerinde zey (art niyetli, olayı saptırmak isteyen 
düĢünceye sahip) olan kiĢiler, fitne amaçlı tevilini (yorumunu - neye 
iĢaret ettiğini) yapmak üzere müteĢabih olanlarıyla hükmederler. Bunların 
tevilini (kesin olarak ne kastedildiğini) ancak Allâh bilir. Ġlimde Rasih 
olanlar (derinlikli düĢünenler): "Ġman ettik, onların tamamı Rabbimizin 
indîndendir" derler. Öze ermiĢlerden (Ulül Elbab) baĢkası bunu 
anlayamaz.(A.Hulusi) 

Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı 
muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da 
müteĢabih âyetlerdir. Kalplerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak 
için, bir de kendi keyiflerine göre te'vil yapmak için onun müteĢabih 
olanlarının peĢine düĢerler. Halbuki onun te'vilini Allah‟tan baĢka kimse 
bilmez. Ġlimde uzman olanlar, "Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz 
katındandır." derler. Üstün akıllılardan baĢkası da derin düĢünmez. 
(Elmalı) 

 
 
HUvelleziy enzele aleykel Kitab Yine O‟dur sana ilahi kelamı 

indiren. Yukarıda bir kez daha gelmiĢti hatırlayın. Ama yine hatırlatıyor. 
Öncelikle Vahyin ilk muhatabı olan peygamberi muhatap alarak 
hatırlatıyor, ama daha sonra vahyin kadim ve modern muhataplarının 
tümünü birden muhatap alıyor bu ayet. Ve diyor ki; Yine O‟dur sana ilahi 
kelamı indiren. Siz o sana ibaresinin içine kendinizi de koyun ve deyin ki 
bu ayetler sizin için nazil oluyor. Size nazil oluyor. Ve Allah‟ın doğrudan 



muhatabı size, siz Allah‟ın doğrudan muhatabısınız. ĠĢte böyle bir 
yürekle, böyle bir zihinle yaklaĢın o zaman göreceksiniz daha farklı 
algılayacaksınız. 

 
minhu ayatun muhkematun hünne Ümmül Kitab O‟nun 

ayetlerinden bir kısmının hükmü kesin ve nettir.ve uharu müteĢabihat 
O‟nun ayetlerinden bir kısmı da, ya da diğer kısmı da MüteĢabihtir. 
MüteĢabih üzerinde bir nebze durmak gerekiyor. 

 
MüteĢabih benzer demektir. Birbirine benzeyen, benzetilen. Ama 

Kur‟an da böyle bir tasnif yalnızca ve yalnızca tek bir yerde geçer, o da 
bu ayette. Kur‟an ın aslında anahtar metinlerinden biridir Ģu okuduğumuz 
ayet. ġu okuduğumuz ibare hatta. Bu cümle Kur‟an ı anlamanın anahtar 
metinlerinden biridir. ġu ilahi metne yaklaĢacak olan insan, bu metni bir 
tasnife tabi tutacaksa eğer mutlaka bu ayette ifade edilen tasnifi göz 
önüne almak zorundadır. 

 
Kur‟an da bazı hakikatleri insana açan bir takım anahtar metinler 

vardır. ĠĢte bu metin de o anahtar metinlerden bir tanesi, belki birincisidir. 
Bu metin bize Muhkem ve müteĢabihat ayırımını veriyor. 

 
Muhkem, yani kesin olanlar, yani tahkim edilmiĢ, güçlendirilmiĢ, ya 

da netleĢtirilmiĢ olanlar. Muhkemi biz tefsir ediyoruz. Açıyoruz, anlamını 
açıyoruz, tefsir ediyoruz. Bir de müteĢabih var. Anlamı tek olmayanlar, 
kesin olmayanlar, ilk bakıĢta insanın anlamakta zorlandıkları, ya da ne 
kadar bakarsa baksın derin anlamını hiçbir zaman net ve tekbir biçimde 
kavrayamayacağı ayetler. ĠĢte onlar da müteĢabih ayetler. Biz de onları 
ne yapıyoruz? Te‟vil ediyoruz. 

 
Muhkem ayetler; Allah ne dedi sorusunun cevabını verirler. Cevabı 

olurlar. Ama müteĢabih ayetler, Allah ne demek istedi sorusunu da 
mutlaka sordururlar. Allah‟ın ne demek istediğiniz de orada mutlaka izah 
etmek lazım. ĠĢte bir parça te‟vil bu anlama geliyor aynı zamanda. 
Muhkem ayetlerin yorumu semantik alana giriyor, müteĢabih ayetlerin 
yorumu ise Hermolotik alana giriyor. 

 
MüteĢabih ayetler aslında sembolik ve alegorik ifadeler taĢıyan 

ayetler, metnin gabya açılan penceresi diyebilirsiniz. Adeta metni ikiye 
ayırabilirsiniz. Metnin insan zihninin kavrayıĢını zorlayan, insan zihnini 
zorlayan, daha doğrusu zihnin kalıplarına girmeyen, zihnin kalıplarına 
sığmayan oradan taĢan tarafı. Metnin iki tarafı var, adeta Kur‟an ın bir 
tarafı yücelerin yücesinde, bir tarafı yeryüzünde. ĠĢte metnin ufukları 



aĢan boyutu, aynı zamanda müteĢabih boyutudur. MüteĢabihi 3 e 
ayırabiliriz. 

 
1 – Gaybın sembolik ifadesi olan müteĢabih türleri Kur‟an da ki 

bunlar Allah hakkındaki, melekler hakkındaki, cin, Ģeytan, cennet, 
cehennem, ahiret hakkındaki ayetler hep bu kısma girer. Bunlar gaybın 
anahtarı mesabesinde olan müteĢabihattır. Gayp insan idrakinin 
anlamakta acze düĢtüğü hakikatlerdir. Bu konulardaki ayetler, Yani Allah, 
cin, melek, cennet, cehennem, ahiret hakkındaki ayetler, bu insan 
idrakinin anlamakta acze düĢtüğü hakikatleri insan idrakinin seviyesine 
indirirler. Bir insan dine çevirirler. Yani öte dilinden insan diline çevirirler. 

 
ĠĢte bu çeviri sırasında tabii ki insanların kullandığı kelimeler 

kullanılır. Tabii ki insanların bildiği imajlar kullanılır. Tabii ki insanların 
bildiği eĢyalar kullanılır. Örneğin; Cennet denilir, yani has bahçe. Ama 
insan en azından Ģunu bilmeli ki hiçbir bahçeye benzemeyen bir bahçe. 
Ne yaprağıyla, ne ağacıyla, ne suyuyla bildiğimiz, insan idrakinin ulaĢtığı 
bir bahçe gibi olmayan bir bahçe. Onun için aslında bu ibareler, bu 
ifadeler, sembolik ifadelerdir. Sadece biz kavramak için, insan zihnine 
indirmek için böyle ifadelerin seçildiğini bilmemiz gerekmektedir. Ondan 
öte hakikatini kavramamızın mümkün olmadığı Ģeylerdir bunlar. 

 
2 – Ġkinci müteĢabih, ayetlerin ikinci kısmı, zor bir düĢüncenin 

imajılatif ifadesi, Yani gerçekten zor kavranabilen bir düĢünce. Örneğin 
Kainatın yaratılıĢı. Bizim bilgi ufkumuzu aĢan bilgiler. Böyle bir oluĢu izah 
etmek için, elbette ki insan zihninin zorlanması lazım. Ġnsanın bildiği 
Ģeylerle izahta mümkün değil zaten.  

 
Onun için bu hakikati, bu oluĢu, kâinatın oluĢumunu izah ederken 

anafor metodunu kullanır Kur‟an. Anaforik ifadeler kullanır. ĠĢte varlığın 
yaratılıĢında olduğu gibi. Âdem kıssasında olduğu gibi. Ġlk insanın ortaya 
çıkıĢında olduğu gibi. Allah‟ın varlık üzerindeki tasarrufları ve Allah‟ın 
insanla iliĢkisini ifade eden ayetlerde olduğu gibi. 

 
Bütün bunlar aslında zor ifade edilecek Ģeylerdir. Yani yüksek 

düĢüncelerdir. Yüksek düĢünceleri dile hemen kolay bir biçimde 
sığdırmakta mümkün olmamaktadır. Onun için dilin imkânlarını son 
sınırına kadar kullanıp mecaza baĢvurmak kaçınılmaz olmaktadır. ĠĢte 
müteĢabihatın ikinci kısmı da budur. 

 
3 – Üçüncü kısmı ise sade bir fikrin çok edebi bir dille anlatılmasıdır 

ki bu da belegattır. Kur‟an da bunu da bulabilirsiniz. Yani aslında ana fikir 
sade bir biçimde kavranabilir, insanın kavramakta zorlanmayacağı 



Ģeydir. Ama onu muhteĢem bir üslupla, gerçekten bir belegat, bir beyan, 
bir bedii üslubuyla verir Kur‟an. Bu da Kur‟an ın icazının bir kısmıdır 
zaten. ĠĢte kısaca müteĢabih ayetlerden anlayacağımız bu üç gruba 
giren ayetlerdir. Ve Kur‟an hem müteĢabih, hem de muhkem ayetlerden 
oluĢmuĢ bir metindir tüm metinler gibi. 

 
fe emmelleziyne fi kulubihim zeyğun Aslında bu tasnifi Kur‟an 

niçin yaptı. Elbette ki muhkem ve müteĢabih tasnifini Kur‟an, Kur‟an ı 
okurken biz bunları sadece tasnif olarak bilelim diye yapmadı. Aslında bu 
tasnifi yaparken Kur‟an bir inanç problemine dikkat çekti. Bu inanç 
problemi HıristiyanlaĢma adını verdiğim Ģeyin ta kendisi idi. Ġlahi mesajı, 
kastetmediği bir anlama yormak, ilahi mesajı istismar etmek, ilahi mesajı 
bulandırmak. Tahrifin bir baĢka çeĢidi. Buna siz hermolotik tahrif, yorum 
tahrifi de diyebilirsiniz. 

 
Tarihte ilahi metinler 2 Ģekilde tahrif edilmiĢtir. Ya bizzat metnin 

kendisi yok edilerek tahrif edilerek tahrip edilmiĢtir, ya da manası, 
yorumu farklı yanlara çekilerek Allah‟ın kastetmediği anlamlar çıkarılarak 
tahrif edilmiĢtir. ĠĢte Kur‟an bizi de böyle bir tahrif çeĢidine karĢı 
uyarmakta ve demektedir ki; 

 
fe emmelleziyne fi kulubihim zeyğun Kalplerinde yamukluk 

bulunan kimseler,feyettebiune ma teĢabehe min onun müteĢabih olan 
kısmının peĢine düĢerler. Kalplerinde yamukluk olan kimseler Kur‟an ın, 
ilahi mesajın müteĢabih olan kısmının peĢine düĢerler. Niçin düĢerler; 
Ġstismar etmek için kimileyin. Kimileyin onun sırtından geçinmek için. 
Kimileyin iĢine gelmediği için, hoĢuna gitmediği için. Negatif öz benliği 
beğenmediği için. Kimileyin Allah karĢısında müstağni addettiği için 
kendisini. Kafa kaldırdığı için. Kimileyin kendi menfaatleri ile çakıĢmadığı, 
çatıĢtığı için. Ama her ne sebeple olursa olsun tarihte hep bu tipler 
olagelmiĢ. Ġnandığı inancın, imanının referansı olan kaynakları tahrif 
etmek gibi iğrenç bir rolü oynayanlar daima çıkmıĢ ve bugün de çıkmaya 
devam ediyor. 

 
feyettebiune ma teĢabehe minhübtiğael fitneti vebtiğae 

te'viylih Niçin onun müteĢabih olan kısmının peĢine düĢüyorlarmıĢ; Fitne 
çıkarmak ve Te‟vil etmek amacıyla. Kur‟an bu iki amacı öne çıkarıyor. 
Fitne çıkarmak ve Te‟vil etmek. Te‟vil etmekle de neyi amaçladır? Biraz 
önce saydım ya menfaati vardır, ya hoĢuna gitmemektedir, ya Allah‟ın 
tercihi ile kendi tercihi örtüĢmemektedir, ya siyasi çıkarına, ya ekonomik 
çıkarına aykırı düĢmektedir Allah‟ın emri, Allah‟ın mesajı. Onun içinde o 
mesajı ortadan kaldırmak ya da inkar etmek yerine, o mesajı tahrif 



etmektedir. Eğip bükmektedir, yamultmaktadır. Çünkü yamukluk nerdedir 
asıl? Yüreğindedir. Yamuk bakanlar hiçbir hakikati doğru göremezler.  

 
Onun için öncelikle onlar suçu, hatayı, yamukluğu baktıklarında 

değil, bakıĢlarında aramalılar. Yüreklerinde aramalılar. Yamuk bir yürekle 
yaklaĢanlar hiçbir hakikati doğru göremezler. Kur‟an yamuk bir yürekle 
yaklaĢanlara hiçbir doğruyu göstermez. Onun için Kur‟an sifaa ül lil mü-
minin kendisine iman edenler için Ģifadır. 

 
…ve la yeziyduz zalimiyne illâ hasara; Ġsra/82. 
 
Allah‟ın kendisine verdiği selim yüreği doğru yüreği yamultanlar, 

yamultan zalimlerin hüsranını arttırmaktan baĢka hiçbir fonksiyonu olmaz 
Kur‟an. Onların sadece zararını ziyanını ve hüsranını arttırır diyor Kur‟an. 

 
ve ma ya'lemu te'viylehu illAllah Oysa onun gerçek Te‟vilini 

Allah‟tan baĢka kimse bilemez. Yani Allah‟ın alagorik ifadelerle, mecazi 
ifadelerle düĢünce dünyamıza indirdiği, daha doğrusu aĢkın hakikatleri 
insanın zihninin algılaması için bizim dünyamızın kelimelerine çevirdiği 
hakikatler aslında hakikatiyle, olduğu gibi algılanamazlar. Olduğu gibi 
algılamak için bizim zihin dünyamız kâfi değildir. Biz sadece benzetilen 
Ģeyle algılarız. 

 
Örneğin Cenneti benzetildiği bahçe ile algılarız. Bizim cenneti 

algılayan zihnimiz bahçeden yola çıkarak, soyutlayarak ancak oraya 
kadar varabilir. Ondan ötesine varması için zihnin kapasitesinin çok daha 
fazla olması lazım. Ondan ötesine varabilmesi için zihin, cennetin 
hakikatine ait bir takım Ģeyleri ya görerek, ya da baĢka bir yöntemle 
bilmesi lazım. KeĢfetmesi lazım. Oysa ki insanın algı kapasitesinin 
dıĢında bir hakikattir o.  

 
O halde baĢka çareniz yoktur, sadece benzetilen Ģekliyle 

anlayacaksınız. Ondan ötesine geçemezsiniz. Yani siz sadece kopyasını 
gördünüz. Aslını görmüĢ gibi olamazsınız. Aslı bambaĢka ama. Onun 
için iĢte burada söylenmek istenen gerçekte budur. ve ma ya'lemu 
te'viylehu illAllah onun gerçek te‟vilini Allah‟tan baĢka kimse bilmez. 

 
ver Rasihune fiyl ılmi yekulune amenna Bihi küllün min ındi 

Rabbina Ġlimde derinleĢenler derler ki; Biz O‟na inanıyoruz amenna Bihi 
Biz O‟na yüreğimizle, kesinlikle inanıyoruz.küllün min ındi Rabbina 
tümü Rabbimizin katındandır derler. Ve hiç tereddüt göstermezler. 
Nede? Çünkü Ġman ile bakmaktadırlar. 

 



Ġman bir ön bilgidir. Ġman gibi bir ön bilgiyle yaklaĢmayanlar ilahi 
metinlere, o metinlerin vermek istediği hakikati alamazlar. Onun için Ġman 
önbilgisine sahip olmak gerekiyor. Ġman insan bir ön bilgi verir. Bu ön 
bilgi sayesinde insan, önündeki metnin satır aralarını okur. Önündeki 
metinle bütünleĢir. Önündeki metinle insan yüreği arasında bir alıĢ veriĢ 
baĢlar. ĠĢte bu Ġman sayesinde gerçekleĢir. Onun için de bu metin nasıl 
baĢladı? Allah‟ı tanıtarak baĢladı. Allâhu lâ ilâhe illâ HUvel Hayy'ul 
Kayyûm; diye baĢladı. Çünkü o iman olmazsa eğer, eğer bu ön bilgi 
olmazsa imanın verdiği ön bilgi siz ilahi kelamla muhatap olduğunuzda, 
ilahi kelam kendi sırrını, kendi yüreğini size açmayacak, sizin yüreğinizle 
ilahi kelam arasında bir iletiĢim kurulamayacaktır. 

 
ve ma yezzekkeru illâ ulül elbab; Evet, söylediğimiz hakikatin en 

güzel ifadesi ayetin sonunda geldi. Bunu, bu derin hakikatleri, derin 
kavrayıĢ sahiplerinden baĢkası fark edemez. Evet. Bu yukarıdan beri 
söylenen derin hakikatleri, bu hakikatlerin tasnifini, bu hakikatlerin 
hangisinin kendi bilinç dünyamıza indirilip hangisinin gerçekte aĢkın bir 
hakikat olduğunu derin kavrayıĢ sahipleri anlayabilir, kavrayabilir ancak. 

 
 
8-) Rabbenâ lâ tuzığ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ ve heb lenâ 

min ledünKE rahmeten, inneKE entel Vehhab; 
 
Rabbimiz, bize hidâyet ettikten (hakikati gösterip idrak ettirdikten) 

sonra Ģuurumuzu (nefsaniyete - egoya) döndürme ve bize ledünnünden 
bir rahmet bağıĢla. Muhakkak sen Vahhab'sın. (A.Hulusi) 

 
Ya Rabbena bizleri hidayetine irdirdikten sonra kalplerimizi 

yamıltma da ledünnünden bize bir rahmet ihsan eyle. ġüphesiz sensin 
bütün dilekleri veren vehheb sen. (Elmalı) 

 
 
RabbenâO halde ey Rabbimiz; Burada doğrudan Kur‟an ilahi 

kelam insanın dilinden Allah‟a doğru yükselen bir duaya dönüĢtü. Adeta 
Rabbimiz burada dua öğretiyor bize ve Allah‟tan ne istememiz gerektiğini 
ifade ediyor. Kendisinden neyi isteyeceğimizi yine O‟ndan öğreniyoruz. 
Ve bir Ģey daha öğreniyoruz. Bütün bu yukarıda sayılan problemlerin 
temelde bir yürek, bir kalp problemi olduğunu ve onun içinde Ģu duayı 
talim ediyoruz. 

 
Rabbenâ lâ tuzığ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ ve heb lenâ min 

ledünKE rahmeten Ey bizim Rabbimiz bize hidayet ettikten, bizi doğru 
yola ulaĢtırdıktan sonra kalbimizi kaydırma, ve heb lenâ min ledünKE 



rahme ve bize katından bir rahmet bağıĢla inneKE entel Vehhab; Hiç 
kuĢkusuz senin karĢılıksız, sınırsızca lütfeden bir ilahlığın var. Yani hiç 
kuĢkusuz sensin karĢılıksız ve sınırsızca lütfeden. Onun için karĢılıksız 
ve sınırsız lütfünden bizde bir par istiyoruz Allah‟ım. Bu pay yüreğimizin 
hakikat üzerinde sabit kalmasıdır. Çünkü yürekleri evirip çeviren sensin. 

 
Kalp dönek demektir. Yerinde duramayan demektir. Sabit bir 

noktada olmayan demektir. Ġnkılapta aynı kökten gelir. Devinen sürekli 
hareket halinde olan belki buradan yola çıkarak Ģunu da söyleyebilirsiniz. 
Merkezi seyyal olan güç. Nerede olduğunun tespiti zor olan güç. Onun 
içinde bakın bazı insanlara. Bazı insanların yüreği nefsindedir. Bazı 
insanların yüreği midesindedir. Bazı insanların yüreği aklındadır, bazı 
insanların yüreği ruhundadır. Bazı insanların yüreği daha kötü 
yerlerindedir. Daha basit daha aĢağı, örneğin Ģehvetindedir.  

 
Onun için belki de bununla bu söylenmek isteniyordur. Kalp 

lafzının, kalp sözcüğünün etimolojisi bize belki de bu hakikati 
vermektedir. Ama onu geçiyorum burada özellikle Allah‟tan neyi 
istememiz gerektiğine bir daha dikkat çekiyorum. Devam ediyoruz. 

 
 
9-) Rabbena inneKE camiun Nasi liyevmin la raybe fiyh* 

innAllahe la yuhliful miy'ad; 
 
"Rabbimiz, muhakkak ki sen, oluĢacağı konusunda Ģek, Ģüphe 

olmayan süreçte insanları cem edeceksin. ġüphesiz ki Allâh vaadinden 
dönmez." (A.Hulusi.) 

 
Ya Rabbena muhakkak ki sen insanları geleceğinde hiç Ģüphe 

olmayan bir güne toplayacaksın. ġüphesiz ki Allah mi‟adını ĢaĢırmaz. 
Elmalı) 

 
 
Rabbena inneKE camiun Nasi liyevmin la raybe fiyh 

Geleceğinden kuĢku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya 
toplayacaksın ey rabbimiz innAllahe la yuhliful miy'ad;Hiç kuĢku yok ki 
Allah vaadinden sözünden dönmez, caymaz. 

 
Bu duayı öğrettikten sonra Rabbimiz nasıl bir yürekle kendisine 

yakaracağımızı, aslında vahye doğru yaklaĢabilmek için gerekli olan 
yüreğe nasıl sahip olacağımızın yöntemini gösterdikten sonra Ģimdi bu 
yüreğe sahip olamadıkları için inkar edenlerin durumuna geçiyor ve diyor 
ki; 



 
 
10-) Ġnnelleziyne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la 

evladühüm minAllahi Ģey'a* ve ülaike hüm ve kudünnar; 
 
Muhakkak ki kâfirlere (inkârcılara), Allâh'tan açığa çıkacak Ģeye 

karĢı ne malları ne de evlatları yarar sağlamaz. Bunlar ateĢin 
yakıtıdırlar.(A.Hulusi) 

 
O küfredenler, muhakkak ki onlara ne malları, ne evlatları Allah‟tan 

zerrece faide vermeyecektir. Onlar ateĢin çırasıdırlar. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne keferu Böyle bir yüreğe sahip olamadıkları için küfre 

saplananlara gelince; len tuğniye anhüm emvalühüm ve la 
evladühüm minAllahi Ģey'a Ne malları ne de çocukları onlara, Allah‟a 
karĢı yarar sağlamaz, hiçbir yararı olmaz. Ne malın, ne çocuğun, ne 
servetin, ne makamın, ne hiçbir dünyalığın Allah karĢısında hiçbir yararı 
olmaz diyor ayet. Allah‟ı bırakan insan, eĢyanın çekim alanına girer 
dostlar. Allah‟ı bırakan insan eĢyanın çekim alanına girer. EĢyanın çekim 
alanına girdiğiniz zaman eĢya sizi Allah‟tan uzaklaĢtırır. Onun için hep 
yüreğinizle Allah‟ın rahmetine, Allah‟ın mağfiretine sürekli asılacaksınız 
ki, eĢyanın çekim alanına giripte sizi eĢya aĢağıların aĢağısına esfel-i 
safilin‟e indirmesin. 

 
Bir sele kapılır gibi kapılır insan. Unutmayınız insan bir gemi, yürek 

bir gemi hatta. Tüm sahip olduğunuz dünyalıklar bir okyanus. Eğer su 
geminin dıĢında kalırsa gemi rotası yönünde ilerler. Su gemi için cidden 
yararlıdır. Tıplı sahip olunan servet, makam eğer doğru kullanılırsa 
insana yol aldırır. Ancak su geminin içine girerse gemi batar. 

 
ĠĢte dünyanın yüreğe girmesi, malın, makamın yüreğe yer etmesi, 

yürekte olması. Paranın, altının, gümüĢün buna benzer tüm dünyalıkların 
yürekte yer etmesi, suyun gemiye girmesi anlamını taĢır. Su gemiye 
girince gemi batar. Allah‟a tutunan ruhlar yücelir. EĢyaya tutunan 
bedenler alçalır. Onun için Ģu bedeniniz eĢyaya tutunduğu için dünyada 
kalıyor. Eğer ruhunuzdan yana geliĢtirirseniz, geliĢirseniz o zaman 
dünyanın çekim gücünden kurtulabilirsiniz. O zaman yüce ruhlar 
arasında olabilirsiniz. ve ülaike hüm ve kudünnar; Ve iĢte onlardır 
ateĢin yakıtı olanlar. 

 
Bu da yukarıdaki gibi sembolik bir ifade.ĠĢte müteĢabih ayetlerden 

biri de Ģu okuduğum cümledir. Onların, ateĢin yakıtı olması. Hakikatte bu 



ateĢin nasıl bir ateĢ olduğunu ne ben izah edebilirim, ne de siz 
kavrayabilirsiniz. Ancak biz sadece bize bu hakikat dünyadaki bir nesne, 
yakıcı bir nesne ile izah ediliyor o kadar. Ancak bu yanma nasıl bir 
yanmadır. Bildiğimiz bir tip yanma olmadığı bir gerçek. Bu ateĢin 
bildiğimiz türden bir ateĢ olmadığı da bir gerçek. Ancak düĢünce 
dünyamıza, beĢer dünyamıza bu ilahi ve aĢkın hakikat, ancak bildiğimiz 
kelimelerle izah edilip bildiriliyor o kadar. Onun için biz de böyle söylüyor, 
böyle algılıyoruz. 

 
Lakin ilim sahipleri, ilimde derinleĢenler bu kelimelerin gösterdiği, 

iĢaret ettiği temel hakikatlere dikkat çekildiğini hep göz önünde tutarak 
bildiğimiz eĢyaya indirgemezler hakikati. Hakikatin daha öte bir mahiyeti, 
bir değeri olduğunu hiç unutmazlar. Onun için de ateĢ deyince gözlerinin 
önüne bildiğimiz bu dünyevi ateĢ gelmez. Onlar daha derin bir hakikatin 
ifade edildiğini, ay da edilmek istendiğini hemen anlıyı verirler. 

 
Burada bize Kur‟an ilahi mesaj karĢısında kör ve sağır 

davrananların, ilahi mesaja doğru bir biçimde yaklaĢmayanların, Tarihte 
nasıl bir örnek sergilediği konusunda bir misal veriyor. O misal de 
firavunun döneminden bir misal; 

 
 
11-) Kede'bi ali fir'avne velleziyne min kablihim* kezzebu Bi 

ayatina* feehazehümullahu Bi zünubihim* vAllahü Ģediydül ıkab; 
 
(Onların gidiĢatı) tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin 

gidiĢatı gibi... (Onlar) iĢaretlerimizi (Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan iĢaretleri) 
yalanlamıĢlardı. Allâh da onları bu suçlarıyla yakalayıverdi. Allâh ġediyd 
ül'Ikab'dır (yapılan suçun hak ettiği karĢılığı vermede çok Ģiddetlidir). 
(A.Hulusi) 

 
Tıpkı Âli fir‟avnnin gidiĢi gibi, ki ayetlerimizi tekzip ettiler de Allah 

onları cürümleri ile tutup alıverdi Allah‟ın ikabı çok Ģiddetlidir. (Elmalı) 
 
 
Kede'bi ali fir'avne velleziyne min kablihim Evet., Onların 

gidiĢatı da, yani yukarıdaki ayette ifade edilen ve Allah‟a karĢı 
dünyalıkların cazibesine kapılıp Allah‟a sırt dönen ve küfredenlerin 
gidiĢatı, tıpkı firavun toplumunun ve onlardan öncekilerin gidiĢatı gibidir. 

 
Kur‟an bir kıyaslama yapıyor. Kur‟an nasıl ki yüzlerce hatta binlerce 

yıl önce yaĢamıĢ olan firavun ve odan öncekilerin örneğini ilk 
muhatapları olan Miladi 7. y.y. ın insanına getirdi anlattı ise aynen o 



örneği biz de zamanın içinden çekip bu güne getirebiliriz. Bu günde 
bakabiliriz Ģöyle. Ve bu ayetin muhatabı olan insanları bugün de 
seçebiliriz. Tıpkı firavun ve onlardan öncekilerin gidiĢatı gibi gidiĢatı olan 
grupları, toplumları, kitleleri bugünde ayrımsayabiliriz. 

 
Ne yaptılar onlar? Onların ortak özellikleri var bunlardan 

tanırsınız.Bunlardan ayrımsarsınız onları. Nasıl tanıyacaksınız? 
ĠĢte;kezzebu Bi ayatina Mesajlarımızı yalanladılar. Nasıl firavunlaĢır, 
nasıl bir firavun toplumu oluĢur, bunun birinci unsurukezzebu Bi ayatina 
Ayetlerimizi yalanladılar. 

 
Peki nedir akıbet? Ayeti yalanlayan, mesajı yalanlayan Allah‟ın 
gönderdiği ilahi mesajı yalanlayan bir toplumun sonu ne olur? 
feehazehümullahu Bi zünubihimVe Allah‟ta onları günahları nedeniyle 
yakalayıverdi. vAllahü Ģediydül ıkab;Ve Allah cezalandırması çok 
Ģiddetli olandır. 
 
 

12-) Kul lilleziyne keferu setuğlebune ve tuhĢerune ila 
cehennem* ve bi'sel mihad; 

 
Kâfirlere (hakikati inkâr edenlere) de ki: "Yenileceksiniz ve 

cehennemde toplanacaksınız... Ne kötü döĢektir o!" (A.Hulusi) 
 
O küfredenlere de ki;Siz mutlak yenileceksiniz ve toplanıp 

cehenneme sürüleceksiniz. O ise ne fena döĢektir. (Elmalı) 
 
 
Kul lilleziyne keferu setuğlebune ve tuhĢerune ila cehennem* 

De ki bu tip, inkarı kendilerine meslek olarak seçenler, inkarında 
direnenler için de ki; setuğlebune yenileceksiniz. Ġnkarında direnen bu 
muannit kafirlere, bu münkirlere, bu nankörlere, Allah‟ın kendilerine 
tenezzül edip, kendilerini muhatap alarak kendilerine gönderdiği 
mesajlara sırt çeviren bu inkarcılara, bu vahiy nankörlerine de ki; 
setuğlebune yenileceksiniz. Bu tavrınızla mutlaka alt olacaksınız. Alt 
olacaksınız çünkü Allah‟a karĢı baĢ kaldırdınız. Çünkü Allah‟a karĢı 
kibirlendiniz. Allah‟ın mesajına sırt döndünüz. Hakikate sırt döndünüz. 
Hakikate sırt dönmenin bedeli, hem dünyada hem ahirette kaybetmektir.  

 
Neyi kaybetmek? Kendinizi kaybetmektir baĢta. Çünkü kendinize 

sırt dönmeden Allah‟a sırt dönemezsiniz. Kendi gerçeğinize göz 
kapamadan Allah gerçeğine göz kapayamazsınız. Onun için kendi 
gerçeğine göz kapayan kendisine yabancılaĢır. Kendisine karĢı 



yabancılaĢan, eĢyaya karĢı yabancılaĢır ve bu yabancılaĢma en 
sonunda bir yenilgiyi getirir. ĠĢte bu yeniliĢtir. 

 
Neye yeniliĢ? EĢyaya yenileceksiniz, sahip oldum zannettiğiniz 

Ģeylere yenileceksiniz. Makama yenileceksiniz siz eĢyadan daha Ģerefli 
olduğunuz halde, siz servetten daha Ģerefli olduğunuz halde, siz evden, 
makamdan, arabadan daha Ģerefli olduğunuz halde, sizden daha 
Ģerefsiz olan eĢya sizi yenecek. Sizi alt edecek. Ve siz bunlarla çıktığınız 
güreĢte sırtınız yere gelmiĢ olarak tuĢ olacaksınız. Yenileceksiniz. 
Neden? Çünkü sahip olduğunuzu zannettiğiniz Ģeyler size sahip oldu. 
Onun için de Allah‟a sırt çevirdiniz. Hatırlayınız yukarıda; 

 
len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minAllahi 

Ģey'a Ne malları ne de çocukları onlara, Allah‟a karĢı yarar sağlamaz 
diyordu ya, ĠĢte buradaki hakikatte onun bir devamı adeta. setuğlebune 
ve tuhĢerune ila cehennem ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne 
fena duraktır, ve bi'sel mihad; Ne fena döĢektir, ne fena yataktır, ne 
fena beĢiktir. 

 
Aslında mihad; mehd‟den gelir. BeĢik anlamı daha hoĢ. Çünkü 

böyle bir sona ulaĢan insanlar ruhen çocukturlar. Tabii ki safiyet olarak, 
temizlik olarak, bir bebe temizliğinde değiller, ama ruhları geliĢmemiĢtir. 
Onun için de bebek gibi Ģuurları geliĢmemiĢtir. Akılları geliĢmemiĢtir. 
Ferasetleri, basiretleri, muhakeme yetenekleri geliĢmemiĢtir. Ġyiyi 
kötüden ayıracak duyguları geliĢmemiĢtir. Hiç bir Ģeyleri geliĢmemiĢtir. 
Onun için de varacakları yer kötü bir beĢik olacaktır. En kötü beĢikte 
beleneceklerdir. 

 
13-) Kad kâne leküm ayetün fiy fieteynil tekatâ* fietün tükatilü 

fiy sebiylillâhi ve uhra kâfiretün yeravnehüm misleyhim ra'yel ayn* 
vAllahu yüeyyidü Bi nasrihi men yeĢa'* inne fiy zâlike le 'ıbreten 
liülil ebsar; 

 
Hakikat ki; sizin için, karĢı karĢıya gelmiĢ iki topluluğun hâlinde bir 

iĢaret - ibret vardı; bir topluluk Allâh için vuruĢurken, diğerleri kâfirdi ve 
onları gözleriyle kendilerinin iki misli olarak görüyorlardı. Allâh dilediğini 
yardımıyla destekler. Muhakkak bunda basîret sahipleri için büyük ibret 
vardır. (A.Hulusi) 

 
Muhakkak ki bir ayet oldu size; ÇarpıĢan iki Cem‟iyette;Bir cem‟iyet 

Allah yolunda vuruĢuyordu, diğeri de kafir. Onlaro göz göre kendilerinin 
iki misli görüyorlardı. Allah‟ta Nusretiyle dilediğini te‟yit buyuruyordu. 
Görecek gözleri olanlar için elbette bunda Ģüphesiz bir ibret var.  (Elmalı) 



 
 
Kad kâne leküm ayetün fiy fieteynil tekatâ KarĢı karĢıya gelen iki 

ordu da sizin için bir mesaj vardır. fietün tükatilü fiy sebiylillâh Bu iki 
ordudan bir tanesi Allah yolunda savaĢıyordu.ve uhra kâfiretün diğeri 
ise inkarında direniyordu.yeravnehüm misleyhim ra'yel ayn Onlar, yani 
müminler, mümin ordusu, burada Bedir savaĢından bahsedildiğini söyler 
bir çok müfessir, ama ayetin genelinden El menar sahibinin de 
vurguladığı gibi ayetin genelinden çıkardığımız sonuç tarihin bir yasasına 
dikkat çekiliyor o da Ģu; Tarihin aktif öznesi daima çok olanlar değil, az 
olup ta imanlı ve disiplinli hareket edenlerdir. Tarihin pasif nesnesi daima 
kalabalık olsalar dahi disiplinsiz ve inançsız oldukları için sürüler, 
kalabalıklar, kitleler halinde pasif nesne olmaya razı olanlardır. Evet..! 

 
ĠĢte bu tarihi hakikati bu ayet bu ifadelerle dile getiriyor ve diyor ki; 

KarĢı karĢıya gelen iki ordu da sizin için bir mesaj vardı. Ordunun bir 
tanesi Allah yolunda harp ediyor, bir diğeri de küfründe direniyordu. 

 
ve uhra kâfiretün yeravnehüm misleyhim ra'yel ayn onlar yani 

müminler ötekilerin iki misli olduğunu bizzat kendi gözleri ile görüyorlardı. 
Müminler kafirlere bakıyorlar, en az iki katı olduğunu görüyorlardı. Ki 3 
katıydı biliyorsunuz, 3 katına yakındı Bedir‟de. Müminler 300 küsur 
kiĢiyken, kafirler 1000 i aĢkın ve çok iyi silahlanmıĢ, iyi techiz edilmiĢ bir 
orduya malik idiler müĢrikler. Ama çağlar üstü hakikatin ifadesi olarak 
alırsanız aslında daha doğru bir yaklaĢımla anlamıĢ olursunuz. 

 
vAllahu yüeyyidü Bi nasrihi men yeĢa Evet, asıl olan burada 

neydi? Allah‟ın kimi desteklediği, yani hakikatin kimden yana olduğu idi. 
ĠĢte onun için Allah ise dilediğini yardımıyla güçlendirir diyor Kur‟an. Allah 
dilediğini yardımıyla güçlendirir. Allah gibi bir desteğiniz bir tutamağınız, 
bir barınağınız, bir sığınağınız varsa o zaman neye muhtaçsınız..! 
Allah‟ınız yoksa neyiniz var. ĠĢte bu noktada Allah‟ın sizi desteklemesi 
aslında imanın, disiplinin, çabanın, gayretin size getirdiği kazançtır. Size 
verdiği değerdir. 

 
inne fiy zâlike le 'ıbreten liülil ebsar; iĢte bu olayda basiret 

sahipleri için elbette ibretler vardır. Tabii ki basiretle bakanlar bu olaydan 
tarihin yasasını okuyacaklardır. Tarihin yasasını okuyacaklar çünkü 
tarihin yasası ulül elbab olan küçük bir azınlığın, yani düĢünen öz akıl 
sahibi olan, sayısı az da olsa küçük bir azınlığın tarih boyunsa ekser'ün 
nâs, insanların çoğuna galip geldiği hakikatidir. Onun için sayıların 
sultasına teslim olan gerçekten kendisine yazık etmiĢtir. Çokta değil Hak 
ta olmak esastır onun için. Kalabalıkların nerede olduğuna bakarak 



gidiĢatını tespit edenler, belirleyenler aslında tarihin aktif öznelerinin 
diama disiplin, iman ve düĢünenler safında olduğunu unutanlardır. kem 
min fietin kaliyletin ğalebet fieten kesiyraten Bi iznillah Bakara/249 

 
Hatırlayın Bakara suresindeki bu ayeti Talut ve Calut kıssası 

anlatılırken, Nice az topluluklar vardır ki sayıca az topluluklar, disiplin ve 
imanlarıyla kalabalıkları, kendilerinden kat kat fazla kalabalıkları 
yenmiĢlerdir. Saf dıĢı etmiĢlerdir. 

 
 
14-) Züyyine linNasi hubbüĢ Ģehevati minen Nisai vel beniyne 

vel kanatıyril mükantareti minezzehebi vel fiddati vel haylil 
müsevvemeti vel en'ami vel hars* zâlike metaul hayatid dünya* 
vAllahü 'ındehu husnül meâb; 

 
Ġnsanlara süslü gösterilerek, kadınlara, çocuklara, kantar kantar 

altına ve gümüĢe, soylu atlara, sığırlara, ekinlere Ģehvetli bir düĢkünlük 
oluĢturulmuĢtur. Oysa bunlar geçici dünya zevkleridir. Allâh ise... 
Varılacak en güzel hedef O'nun indîndedir. (A.Hulusi) 

 
Ġnsanlara; Kadınlar, oğullar,yüklerle altun ve gümüĢ yığınları, salma 

atlar, davarlar, ekinler kabilinden Ģehevat sevgisi bezendi. Fakat bunlar 
dünya hayatının geçici meta‟ı, Hâlbuki Allah, akıbet güzelliği onun 
yanındadır. (Elmalı) 

 

Züyyine linNasi hubbüĢ Ģehevat Tutkulu bir sevgi duymak 
insanlara cazip kılındı diyor. Ne konusunda tutkulu bir sevgi duymak 
insana cazip kılındı? minen Nisai kadınlara, vel beniyne çocuklara 
özellikle oğullara, vel kanatıyril mükantareti minezzehebi vel fiddati 
Altın ve gümüĢ cinsinden yığılmıĢ servetlere, vel haylil müsevvemeti 
alamet-i farika atlara, favori atlara vel en'ami sürülere, vel hars 
arazilere, arsalara, ekinlere karĢı tutkulu bir sevgi duymak insana çok 
cazip göründü, çok çekici kılındı diyor Kur‟an. 

 

Aslında bunlar, o gün cazip kılınan Ģeyler. Siz bu güne de 
aktarabilirsiniz o gün cazip kılınan Ģeyleri ve çoğaltabilirsiniz. zâlike 
metaul hayatid dünya Bütün bunlar dünya hayatının geçici değerleridir. 
Bütün bu sayılanlar dünya hayatının geçici değerleridir. 

vAllahü 'ındehu husnül meâb; Fakat en güzel gelecek Allah 
katındadır. Gerçekten siz hangi istikbali istiyorsunuz. Hangi istikbali 



istediğinize önce karar verin, daha sonra neyin değerli olduğunu tespit 
edersiniz. Neyin değerli olduğunu tespitte ölçü eğer Ģehvetiniz olursa, 
iĢte o zaman bu ayeti tekrar okuyun. Bu sayılanlar sizin için değerlerin en 
yücesinde yer alacaktır. Önemli bir anektot hubbüĢ Ģehevat Ģehvetin 
sevgisi, yani tutkulu bir sevgiden söz ediyor ayet. Tutkulu bir sevgi. 
Aslında bu sevgi de değil, tutku, tutkunun ta kendisi. Dostlar, tutku 
tutuklar, sevgi özgürleĢtirir. Onun için burada insanı tutuklayan, insanın 
elini kolunu bağlayan, insanın yüreğine görünmez zincirler geçiren, 
eĢyaya, mala, evlada olan tutkudan söz ediliyor. ĠĢte bu tutku insanın 
duyargalarını kör eden ve insana ebedi istikbali değil, geçici geleceğe 
ayarlar ve insan ebedi istikbalini, geçici ufacık geleceği için feda edebilir. 
Ona bir dikkat çekiĢtir bu. 

 
 
15-) Kul eünebbiüküm Bi hayrin min zâliküm* lilleziynettekav 

ınde Rabbihim cennatun tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha 
ve ezvacün mütahharetün ve rıdvanun minellah* vAllahu Besıyr'un 
Bil'ıbad; 

 
De ki: "Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allâh 

indînde korunanlar için altlarında ırmaklar akan cennetler vardır ki, orada 
sonsuza dek kalıcıdırlar. Hem de orada tertemiz eĢler (bilincin eĢi 
kusursuz hastalıksız beden olarak da anlaĢılabilir) ve Allâh'ın 
kendilerinden razı olması vardır. Allâh kullarının hakikatinde olarak 
Basıyr'dir." (A.Hulusi) 

 
De ki size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? 

Korunan kullar için rablerinin yanında cennetler var ki altlarından ırmaklar 
akar. Ġçlerinde ebedi kalmak üzere onlar hem orada kendilerine gayet 
Pakize zevceler var. Hele Allah‟tan bir Rıdvan var. Ve Allah görür o 
kulları. (Elmalı) 

 
 
Kul eünebbiüküm Bi hayrin min zâliküm De ki onlara; Size bütün 

bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? lilleziynettekav ınde 
Rabbihim cennatun tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha Rableri 
katında sorumluluk bilincine sahip olan kimseler için Rableri katında, 
içinden ırmaklar akan ve içinde kalıcı olacakları, yerleĢip kalacakları has 
bahçeler vardır. ve ezvacün mütahharetün ve tertemiz eĢler vardır, ve 
rıdvanun minellah ve dahası da vardır ki bu en büyüğüdür zaten, Allah 
rızası vardır. vAllahu Besıyr'un Bil'ıbad; Ve Allah kullarını bütünüyle 
görür. 
 



Allah‟ın kullarını bütünüyle görmesi ve bir kulun Allah‟ın kendisini 
bütünüyle görmesi, basiyr sözcüğünün içerisinde. Çünkü mübalağa 
vardır burada, mübalağa ile görür. Bütünüyle çeviriyorum onun için. 
Bütünüyle görmesi, sadece dıĢını değil içini de görür. Sadece eylemlerini 
değil, yüreğini de görür. Sadece yaptıklarını değil, zihninden geçirdiklerini 
de görür. Görür ve buna göre akıbetini kararlaĢtırır. 

 
ĠĢte burada gaybi bir hakikatin insan bilincine nasıl indirildiğinin 

örneğini bu ayette görüyoruz. Bakınız bu ayette insana verilecek olan 
içinde ırmaklar akan cennet, yani has bahçe, tertemiz eĢlerden söz 
ediliyor. Aslında bunlar da birer müteĢabihtirler. Gaybi birer hakikattirler, 
lakin kendi düĢünce dünyamıza, algı dünyamıza bu kelimelerle 
indirilmektedirler. 

 
 
16-) Elleziyne yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena 

zünubena ve kına azaben nar; 
 
Onlar Ģöyle derler: "Rabbimiz, biz kesinlikle iman ettik. Artık bizim 

suçlarımızı bağıĢla ve bizi yanmaktan koru!" (A.Hulusi) 

Onları ki ya Rabbena derler; Ġnandık, iman getirdik, artık bizim 
suçlarımızı bağıĢla ve o ateĢ azabından koru bizleri (Elmalı) 

 
Elleziyne yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena Ey 

rabbimiz bizi bağıĢla. Biz iman ettik, zünubena günahlarımızı da bağıĢla 
ve kına azaben nar; ve bizi ateĢin azabından koru diyen kimseleri. 
Devam ediyoruz: 

 
 
17-) EsSabiriyne ves Sadikıyne vel Kanitiyne vel Münfikıyne 

vel Müstağfiriyne Bil eshar; 
 
(Onlar) sabredenlerdir, sadıklardır, kanitlerdir (kulluğunun idrakıyla 

boyun eğmiĢlerdir), (muhtaçlara) bağıĢlayanlardır, seher vakti (uyanma 
sürecinde) eksikliklerinden dolayı istiğfar edenlerdir. (A.Hulusi) 

 
O sabredenleri, o doğruluktan ĢaĢmayanları, o elpençe divan 

duranları, o nafaka verenleri ve seher vakitlerinde o istiğfar edip 
yalvaranları (görür). (Elmalı) 

 
 



EsSabiriyne Direnenler, zorluk karĢısında direnen kimseleri ves 
Sadikıyne iman sözüne sadakat gösteren kimseleri vel Kanitiyne Allah 
önünde boyun eğen, baĢka hiçbir Ģeyin önünde eğilmeyen kimseleri vel 
Münfikıyne Allah yolunda varlığından harcayan kimseleri vel 
Müstağfiriyne Bil eshar; seherlerde ya da eshar Ġbn. Mansur‟un Lisan-ı 
Arapta ifade ettiği gibi öz, iç, kalp,içinde, içi manasına geliyor, en doğru 
anlam Ģu olsa gerek ta..! yürekten, taa..! özden, ta..! ciğerden Allah‟a af 
dileyen kimseleri, ne olsun bu kimseler? Yukarıda söylüyor aslında, Allah 
görür. Bunları görür Allah. 

 
Ey bizim rabbimiz, biz sana iman ettik, bizi bağıĢla, günahımızı 

bağıĢla, bizi ateĢin azabından koru diyen kimseleri, sabreden, direnen, 
imanında sadakat gösteren, Allah‟a boyun eğen, Allah yolunda harcayan 
ve Allah‟tan af dileyen ta..! özden, yürekten af dileyen kimseleri: vAllahu 
Besıyr'un Bil'ıbad; Allah bütünüyle görür. ĠĢte bunları da görür. 

 
Burada sevgili dostlar önemli bir hakikat ifade ediliyor. Bu da 

Allah‟tan af dilemek. Resulallah‟tan gelen seherde istiğfar konusundaki 
bir yığın rivayeti geçiyorum. Çok önemli bunlar. Ancak zaman darlığı 
nedeniyle geçmek zorundayım. Resulallah‟ın; “Ben günde 100 defa 
Allah’a istiğfar ederim..!” DeyiĢini hatırlayınız. 

 
Aslında bu bir haddini bilmektir. Ġstiğfar, tevbe, Allah‟tan af dilemek. 

Bu “Ben haddimi biliyorum ya rabbi.” Demenin öbür adı değil mi..! 
Ġnsanın kendi haddini itirafı değil midir..! Aslında b u ne anlama geliyor? 
Bu insanın kendisini bilmesi anlamına gelmiyor mu? Ben kendimi 
biliyorum ya rabbi. 

 
Estağfurullah diyen, tevbe eden, Allah‟tan af dileyen; Ben kendimi 

biliyorum ya rabbi, demiĢtir. Sınırlarını itiraf etmiĢtir Allah‟a. Haddini 
bildiğini itiraf etmiĢtir. Eğer sınırlarını bilirse bir insan, haddini bilirse bir 
insan, Ġnsanın Allah‟ı bilmesi haddini bilmesine bağlıdır dostlarım. ĠĢte 
Ģimdi o ifade ediliyor, bu gerçek ifade ediliyor. 

 
 
18-) ġehidAllâhu enneHÛ lâ ilâhe illâ HUve, vel Melâiketü ve 

ulül 'ılmi kaimen Bil kıst* lâ ilâhe illâ HUvel Aziyz'ül Hakiym; 
 
Allâh Ģehâdet eder, kendisidir "HÛ"; tanrı yoktur; sadece "HÛ"! 

Esmâ'sının kuvveleri olanlar (melâike) ve Ulül Ġlm de (ilim açığa çıkardığı 
mahaller) bu hakikatin Hak oluĢuna Ģehâdet eder, Adl'i kaîm kılarlar. 
Tanrı yoktur, sadece "HÛ"; Aziyz, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 



ġahadet eyledi ki Allah Ģu hakikatlelâ ilâhe illâ HU, baĢka tanrı yok, 
ancak O Bütün meleklerle ilim uluları da adl-ü Hakkaniyetle durarak 
Ģahid: BaĢka tanrı yok, ancak o, Aziyz o, Hakîym O. (Elmalı) 

 
 
ġehidAllâhu enneHÛ lâ ilâhe illâ HU Allah‟ın bizzat kendisi, 

kendisinden baĢka ilah olmadığına Ģahittir. Ayet aynen böyle. Allah kendi 
kendisine Ģahittir ki O‟ndan baĢka ilah yoktur. vel Melâiketü ve ulül 'ılmi 
kaimen Bil kıst Meleklerde ve adaleti kendisine düstur edinen, adaleti 
kendisine esas edinen ilim adamları da bu hakikate Ģahittirler ki; lâ ilâhe 
illâ HUvel Aziyz'ül Hakiym; Allah kendisinden baĢka ilah olmayandır, 
Ġzzet sahibidir, hikmet sahibidir. Allah‟ta Ģahittir, melekleri de Ģahittir ve 
adaleti emreden ilim adamları da bu gerçeğe Ģahittirler diyor Kur‟an. 

 
ĠĢte yukarıda ki istiğfar eden kimselerin, kendini bilen kimselerin 

Allah‟ı da bildiği hakikatinin bir devamı olarak alınırsa, bu bilmenin Ģu 
iman temeli üzerine kurulması lazım. Yani kendi kendini bilmek ancak 
böyle bir iman temeli üzerinde mümkün olabilir. Eğer böyle bir iman 
üzerine Ģahsiyetini bina etmezse insan, kendi kendisinin sınırlarını da 
unutur. Kendi sınırlarını unutursa bazen bakarsınız ilahlığa kalkıĢabilir. 
Ġlahlık iddiasına kalkıĢabilir.  

 
Elbette ki ben tanrıyım, ben ilahım demez, ama öyleymiĢ gibi 

yapar. ÖyleymiĢ gibi davranır. Hatta Allah‟ın iĢini üstlenmeye kalkar. 
Allah‟ın sınırına müdahale etmeye kalkar. Allah‟ın mesajına müdahale 
etmeye kalkar. Allah‟ın mesajına sırt döner ve kendi mesajını Allah‟ın 
mesajının önüne geçirebilir. 

 
 
19-) Ġnned Diyne 'ındAllâhil Ġslâm* ve mahtelefelleziyne 

utülKitabe illâ min ba'di ma caehümül ılmü bağyen beynehüm* ve 
men yekfur Bi ayatillahi fe innAllahe seriy'ul hisab; 

 
Allâh indînde Din, Ġslâm'dır. Kendilerine Kitap (bu konuda bilgi) 

verilenler, onlara verilen bu ilimden sonra haset ve ihtirastan dolayı 
ayrılığa düĢtüler. Kim Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa 
çıkıĢı olan iĢaretleri) örterse, muhakkak ki Allâh Seriy'ül Hisab'dır 
(yapılan iĢin hesabını anında sonuçlandıran). (A.Hulusi) 

 
Doğrusu Allah indinde din Ġslam‟dır. O kitap verilenlerin ihtilaf 

etmeleri ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki bağıyden, 
ihtirastandır. Her kim de Allah‟ın ayetlerine küfrederse Ģüphe yok ki Allah 
çabuk hesaplıdır. (Elmalı) 



 
 
Ġnned Diyne 'ındAllâhil Ġslâm O halde, bu hakikatler hep birbirinin 

devamı. Allah katında tek din nedir? Ġslam‟dır. Ġslam 3 mastara birden 
izafe edilir. Selamdır, barıĢtır, teslimiyettir, Allah‟a kayıtsız Ģartsız itaattir 
ve selamettir. KurtuluĢtur. Elbette Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim olan iç 
barıĢa erer. Ġçindeki savaĢ durur ve iç barıĢa ulaĢır. Yüreğinde bir barıĢa 
kavuĢur. Kendisi ile barıĢır ve barıĢa kavuĢur. Kendisi ile tanıĢıp iç barıĢı 
kazanan kurtulur, selamete ulaĢır. Ve devam ediyor. 

 
ve mahtelefelleziyne utülKitabe illâ min ba'di ma caehümül 

ılmü bağyen beynehüm Daha önce kendilerine mesaj gönderilenler 
baĢka değil yalnızca kıskançlıktan dolayı kendilerine gerçeğin alameti 
gelmesine rağmen farklı görüĢlere saptılar. Evet, kıskançlıklarından 
dolayı kendilerine gerçeğin alameti gelmesine rağmen farklı görüĢlere 
saptılar. Ġnançlarını tartıĢmaya açtılar. ve men yekfur Bi ayatillahi fe 
innAllahe seriy'ul hisab; Kim Allah‟ın mesajlarını inkar eder, kim 
Allah‟ın mesajlarını tanımazlıktan gelirse fe innAllahe seriy'ul hisab; O 
çok iyi bilsin ki Allah hesabı çabucak görendir, onun hesabını da bir gün 
görüverir. 

 
 
20-) Fein haccuke fe kul eslemtü vechiye Lillahi ve 

menittebean* ve kul lilleziyne utül Kitabe vel ümmiyyiyne 
eeslemtüm* fein eslemu fekadihtedev* ve in tevellev fe innema 
aleykel belağ* vAllahu Basıyr'un Bil'ıbad;  

 
Eğer seninle tartıĢırlarsa de ki: "Vechim Allâh'a teslimdir; bana tâbi 

olanların da!" Hakikat - Sünnetullah bilgisi verilmiĢ olanlar ile ümmî 
olanlara (bu bilgiden habersiz olanlar - müĢriklere) de ki: "Siz de Ġslâm'ı 
kabul ettiniz mi?.." Eğer teslim olurlarsa hakikati kabullenmiĢ olurlar. Ama 
yüz çevirirlerse, iĢin onlara tebliğden ibarettir. Allâh, kullarındaki 
Esmâ'sının sonucu olarak da Basıyr'dir (değerlendirendir). (A.Hulusi) 

 
Buna karĢı seninle münakaĢaya kalkıĢanlara de ki; “Ben yüzümü 

Ġslam ile tertemiz Allah’a tuttum. Bana tabi olanlar da.” O kitap 
verilenlerle verilmeyen ümmilere de de ki; “Siz Ġslam’ı kabul ettiniz 
mi?” Eğer nizayı keser Ġslam‟a girerlerse doğru yolu bulmuĢlardır. Yok 
yüz çevirirlerse sana da düĢen ancak tebliğdir. Allah görüyordur o kulları 
da. (Elmalı) 

 
 



Fein haccuke fe kul eslemtü vechiye Lillahi ve menittebean ġu 
halde eğer seninle tartıĢırlarsa de ki; Ben tüm varlığımla Allah‟a teslim 
oldum ve menittebean bana uyanlar da Allah‟a teslim oldular de. ve kul 
sor onlara lilleziyne utül Kitabe vel ümmiyyiyne eeslemtüm vahiy 
emanet edilenlere ve vahiyden bi haber olanlara. Yani hem ehli kitaba, 
kitap ehline, hem de müĢriklere sor de ki; eeslemtüm siz Allah‟a kayıtsız 
Ģartsız teslim oldunuz mu?  

 
ĠĢte Ġslam budur. Ġslam insanlığın değiĢmez değerlerinin öbür 

adıdır. Onun için Ġslam sadece bu ümmetin malı değildir. Ġslam tarih 
boyunca tüm insanlığın değiĢmez hakikatlerinin öbür adıdır ve tüm 
peygamberler Ġslam peygamberidir. Ve tüm peygamberlerin getirdiği din 
de Ġslam‟dır. Ve kayıtsız Ģartsız Allah‟a teslim olan herkes katıksız 
Müslüman olarak isimlendirilir, çünkü Ġslam teslimiyettir. 

 
fein eslemu fekadihtedev Ve onun içinde ayet böyle diyor. Eğer 

kayıtsız Ģartsız Allah‟a teslim olurlarsa hidayete ulaĢmıĢ olurlar, doğru 
yolu bulmuĢ olurlar. ve in tevellev fe innema aleykel belağ Eğer yüz 
çevirirlerse, sırt dönerlerse sana düĢen yalnızca ve yalnızca tebliğ 
etmektir. vAllahu Basıyr'un Bil'ıbad; Allah kullarını bütünüyle 
görmektedir. 

 
 
21-) Ġnnelleziyne yekfurune Bi ayatillahi ve yaktulunen 

Nebiyyiyne Bi ğayri Hakkın ve yaktulunelleziyne ye'murune Bil kıstı 
minen Nasi febeĢĢirhüm Bi azâbin eliym; 

 
Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan 

iĢaretleri) inkâr edenlere, Hakk'ın muradına karĢı Nebileri öldürenlere, 
insanlardan adl ile hükmedenleri öldürenlere gelince; onları feci bir azap 
ile müjdele! (A.Hulusi) 

 
Her halde onlar, Allah‟ın ayetlerini tanımayanlar ve haksızlıkla 

peygamberleri katleyleyenler ve insanlar içinde adl-ü insaf emreden 
kimseleri katledenler Ģimdi hep bunlara elim bir azap müjdele. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne yekfurune Bi ayatillahi ve yaktulunen Nebiyyiyne 

Bi ğayri Hakk Bu hakikati beyandan sonra hemen Kur‟an, özellikle 
Yahudilerin peygamber katletmekle meĢhur olan, tarihlerinde böyle bir 
sabıkaları olan Yahudilere yöneliyor ve diyor ki; Ġnnelleziyne yekfurune 
Bi ayatillahi Allah‟ın ayetlerini, mesajlarını inkar eden ve yaktulunen 
Nebiyyiyne ve peygamberleri acımasızca katleden Bi ğayri 



Hakkınhaksız yere acımasızca katleden kimseler, ve yaktulunelleziyne 
ye'murune Bil kıstı minen Nas ve insanlara adil davranmayı 
emredenlerin kanına giren Ģu kimseler febeĢĢirhüm Bi azâbin eliym; 
ĠĢte bunları bu tipleri acıklı bir azap ile müjdele. 

 
Adeta ince bir ironi var burada. Onlar kendilerinin cennetle 

müjdelenmesini bekliyorlar değil mi? Siz onları cehennemle müjdeleyin. 
Çünkü onlar kendi peygamberlerini katlettiler ey Muhammed. Seni inkar 
etmeleri aslında hiçte olağan dıĢı bir Ģey değil. Hiçte ĢaĢırtıcı bir Ģey 
değil. Çünkü bizzat onlar kendi içlerinden çıkan peygamberleri taĢladılar, 
öldürdüler, kimilerini kestiler, koyun gibi boğazladılar. 

 
 
22-) Ülaikelleziyne habitat a'malühüm fid dünya vel ahireti, ve 

ma lehüm min nasıriyn; 
 
ĠĢte onlar, dünyada da sonsuz gelecek sürecinde de yaptıkları boĢa 

gidenlerdir. Onlara yardımcı da yoktur. (A.Hulusi) 
 
ĠĢte bunlar dünya ve ahirette amelleri heder olmuĢ kimselerdir ve 

onları kurtaracakta yoktur. (Elmalı) 
 
 
Ülaikelleziyne habitat a'malühüm fid dünya vel ahireti Böyle 

davrananlar, ilahi mesaja sırt dönenler, ilahi mesajı duymak istemeyenler 
için bu ayet. Ülaikelleziyne habitat a'malühüm fid dünya vel ahireti 
Onların eylemleri dünya ve ahirette boĢa gitmiĢtir. Ġlahi mesaja sırt 
döndükten sonra bir insanın Allah‟tan bağımsız bir iyilik felsefesi 
geliĢtirmesi mümkün mü? Allah‟tan bağımsız bir iyilik felsefesi 
geliĢtiremezsiniz, onun için sadece dinler bir vicdan yaratır. Din dıĢı 
hiçbir ideoloji, Allah‟tan bağımsız bir vicdan meydana getiremez. ve ma 
lehüm min nasıriyn; Onlara yardım eden de bulunmayacaktır. 

 
Bunun örneği nedir dostlarım? Küçük, öksüz bir kız çocuğunu 

yanına alıp büyütmek isteyen bir insan düĢünün. Siz ilk etapta bu insanın 
bu davranıĢına hayran olunacak bir davranıĢ gibi bakarsınız değil mi? 
Yoksul, sokakta kalmıĢ bir kız çocuğunu, bir yetim kız çocuğunu evine 
alıp büyütüyor. Ancak bu insanın yüreğinde zihninin derinliklerinde Ģöyle 
bir niyet olsa siz hala hayran olunacak bir davranıĢ olarak bakar mısınız. 
“Bu çocuğu büyüteyim ve bunu kötü emellerime alet edeyim.” Diye bu kız 
çocuğunu, bu yetim ve öksüz kız çocuğunu yanına alıp büyütmek isteyen 
bir insanın zihninin derinlerindeki bu kötü niyeti öğrenince ne dersiniz? 
“Ne kadar adi bir davranıĢ..!” 



 
Peki bir davranıĢı hem ne kadar yüce bir davranıĢ, hem de ne 

kadar adi bir davranıĢ olarak iki farklı kategoride değerlendirmenize 
sebep ne oldu? Onun niyetini bilmeniz değil mi? ĠĢte Allah böyle niyetleri 
bilir. 

 
 
23-) Elem tera ilelleziyne ûtû nasıyben minel Kitabi yüd'avne 

ila Kitabillahi li yahküme beynehüm sümme yetevella feriykun 
minhüm ve hüm mu'ridun; 

 
Vahyedilen bilgilerden bir nasip verilmiĢ olanları görmedin mi; 

aralarında hüküm verilmesi için Allâh vahyine davet ediliyorlar, sonra 
onlardan bazıları yüz çevirip gidiyor. (A.Hulusi) 

 
Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiĢ olanlara, 

aralarında hakem olması için Allah‟ın kitabına davet olunuyorlar da sonra 
içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Bunun sebebi. 
(Elmalı) 

 
 
Elem tera ilelleziyne ûtû nasıyben minel Kitabi yüd'avne ila 

Kitabillahi li yahküme beynehüm Baksana Ģu kendilerine daha önce 
vahiyden bir pay verilenlere, aralarını bulmak için Allah‟ın kitabına 
çağırılmıĢtılar onlar. sümme yetevella feriykun minhüm ve hüm 
mu'ridun; Sonra onlardan bir kısmı döneklik yaparak yüz çevirdiler 
Allah‟ın vahyinden. Oysa ki onlar Allah‟ın kitabına çağırılmıĢtılar daha 
önceden. Yani aralarındaki tüm ihtilafları Allah‟ın kitabı ile halletmeye 
çağırılmıĢtılar. Yine burada aynı tarihsel gruba bir atıf var. 

 
 
24-) Zâlike Bi ennehüm kalu len temessenen naru illâ eyyamen 

ma'dudat* ve ğarrehüm fiy diynihim ma kânu yefterun; 
 
Bu onların "Sayılı günlerin dıĢında ateĢ bize dokunmayacak" diye 

düĢünmelerinden ileri gelir. Uydurdukları gerçek dıĢı kabulleri dinlerine 
ihanettir. (A.Hulusi) 

 
Çünkü onlar;”Sayılı günlerden baĢka bize asla ateĢ dokunmaz..!” 

demekte ve uydura geldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini 
aldatmaktadır. (Elmalı) 

 
 



Zâlike Bi ennehüm kalu len temessenen naru illâ eyyamen 
ma'dudat Niçin böyle davrandılar biliyor musunuz? Çünkü onlar 
diyorlardı ki; “Bize ateĢ ancak sayılı birkaç günde dokunacak, birkaç gün 
dıĢında bize ateĢ dokunmayacak.” Niçin böyle diyorlardı? ve ğarrehüm 
fiy diynihim ma kânu yefterun; zira uydurmayı gelenek edindikleri 
Ģeyler onları inançlarında saptırmıĢtı.  

 
Yani onlar Allah‟a iftira ediyorlardı. Niçin böyle bir düĢünceye 

saptılar onlar? Çünkü onlar ırklarının üstün ırk olduğuna inanıyorlardı. Irk 
gibi insanın seçmekte kendi dahlinin bulunmadığı ontik bir değeri 
üstünlük değeri olarak adlandırdılar. Yani kutsal ırkçılık yaptılar. Bu en 
basitinden adi ve basit bir materyalizm idi. Çünkü insanın seçmekte dahli 
bulunmayan bir değeri, insanın ölçüsünü, değerini tanımlayan bir ölçü 
olarak koymak en basitinden adi bir materyalizm idi. 

 
 
25-) Fekeyfe iza ceme'nahüm li yevmin la raybe fiyhi ve 

vuffiyet küllü nefsin ma kesebet ve hüm la yuzlemun; 
 
ġüphesiz gelecek olan o süreçte, kendilerini bir araya getirdiğimiz 

zaman, hiç kimseye haksızlık edilmeden yaptıklarının getirisi verildiğinde, 
ne olacak (hâlleri)! (A.Hulusi) 

 
Bakalım o geleceğinde Ģüphe olmayan gün için kendilerini 

topladığımız ve hiç kimseye zulmedilmeyerek herkese her ne kazandıysa 
tamamen ödendiği vakit nasıl olacak? (Elmalı) 

 
 
Fekeyfe iza ceme'nahüm li yevmin la raybe fiyhi Bakalım halleri 

nasıl olacak iza ceme'nahüm li yevmin la raybe fiyhi onları, kendisinde 
kuĢku duyulmayan bir günde bir araya topladığımızda ve vuffiyet küllü 
nefsin ma kesebet ve herkese kazandığı tastamam ödendiğinde ve 
hüm la yuzlemun; ve kimseye de zulmedilmediğinde bakalım onların 
halleri ne olacak..! ĠĢte o zaman onların bu iddialarının doğru olup 
olmadığını iĢte o zaman göreceğiz ve o zaman onlar “Bize birkaç gün 
dıĢında ateĢ dokunmayacak.” diyen ve bunu derken de sırf kutsal 
ırkçılıklarını ve hasetliklerini ön plana alan bu kimseler, kendilerine 
gönderilen son peygamberin mesajlarına karĢı sırt dönmenin bedelini 
nasıl ödeyecekler. ĠĢte onu o zaman görelim. 

 
Bu mesajları gönderen Allah‟a sınırsız sayıda hamdolsun. 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 



 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu tef. Ders. ÂLĠ ĠMRAN SURESĠ (026-049)(22) 
 
 

“EuzübillahimineĢĢeytanirracim.”  
 
“Bismillahirrahmanirrahim”  

 
 Rabbenah fil hayır vahtim bil hayır. Sevgili dostlar bugün Kur‟an 
derslerimize Alu Ġmran suresinin 26. ayeti ile devam ediyoruz. 
 
 

26-) Kulillâhumme mâlikel mülki tü'til mülke men teĢâu ve 
tenzi'ul mülke mimmen teĢâ'* ve tu'ızzü men teĢâu ve tüzillü men 
teĢâ'* Bi yediKEl hayr* inneKE alâ külli Ģey'in Kadiyr; 

 
De ki: "Mülkün Mâlik'i olan Allâh'ım... Mülkü dilediğine verirsin, 

dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziyz edersin, dilediğini 
zelil edersin. Hayır senin elindedir. Kesinlikle sen her Ģeye Kaadir'sin." 
(A.Hulusi) 

 
De ki; Ey mülkün sahibi Allah‟ım. Dilediğine mülk verirsin, 

dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Ve dilediğini Aziyz edersin, dilediğini 
zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her Ģeye 
kadirsin. (Elmalı) 

 
 
Kulillâhumme mâlikel mülki tü'til mülke men teĢâu ve tenzi'ul 

mülke mimmen teĢâ' De ki; Ey mutlak otorite olan Allah‟ım. Sen 
otoriteyi dilediğine verirsin, dilediğinden de çekip alırsın. ve tu'ızzü men 
teĢâu ve tüzillü men teĢâ' yine sen dilediğini yüceltir, izzet verir, aziz 
edersin. Dilediğini de alçaltır zelil edersin. Bi yediKEl hayr hayır 
sendendir. Mutlak güzellik, iyilik sendendir. Kainatta gördüğümüz tüm iyi 
olan Ģeylerin iyilikleri sendendir. Senin cemal sıfatının bir tecellisidir tüm 
güzellikler. inneKE alâ külli Ģey'in Kadiyr; Ve hiç kuĢkusuz Sen her bir 
Ģeye Kadîyr olansın, güç yetirensin. 

 
Sevgili dostlar, bu ayet, Allah‟ın kudret, azamet ve kuvvetine dikkat 

çekiyor. Yukarıda iĢlediğimiz daha önceki derste iĢlediğimiz ayetleri, yine 
kendisinden sonra iĢleyeceğimiz ayetlere bağlayan bir köprü iĢlevi 
görüyor. Çünkü her ne yapıyor olursanız olun mutlaka Allah‟ın 
müdahalesi altındasınız. Ġnsan bunu bildiği anda kul olur. Allah‟ın eĢya 
ve kainat üzerindeki müdahalesini inkar, Allah‟ın kendisini inkardır. 

 



Hayatta Allahsız bir alan düĢünmek insanın sonuçta Allah‟ın 
varlığına yönelttiği bir itiraza dönüĢür. O nedenle Ġman etmiĢ herkes 
öncelikle Allah‟ın mutlak otoritesini onaylamak zorundadır. Onun Malik ül 
mülk olduğunu, mutlak otorite olduğunu, hakimiyetin gerçek ve mutlak 
sahibi olduğunu ve sahibi olduğu bu hakimiyetten istediğini payidar 
edeceğini, bir pay vereceğini, istediğinden de bu hakimiyeti sıyırıp 
alacağını bilmek ve inanmak Ģarttır. 

 
Bu noktada Allah‟ın birine hakimi,yetinden bir pay vermesi, 

otoritesinden bir pay vermesi onunla paylaĢması anlamına gelmiyor. Bu 
sadece yeryüzünde ki her bir Ģey üzerinde Allah‟ın müdahalesini 
gösteriyor. Ve bu ayet Ģu gerçeği bize Kur‟an diliyle bir kez daha ifade 
ediyor. O da Ģu; Allah‟ın müdahalesi olmadan insanlık tarihi bir adım 
atamaz. Ġnsanoğlunun tarihi Allah‟ın müdahalesinin izleri ile doludur. 
Onun içinde siz zamanı okurken, insanı okurken, çağı okurken, geçmiĢi 
okurken, tarihi okurken Allah‟ın müdahalesini göreceksiniz. Öyle 
okuyacaksınız. Yani Allahsız bir gözle değil, Allahlı bir gözle 
okuyacaksınız. 

 
Bu aynı zamanda, ayet aynı zamanda yücelme ve alçalmalara 

iĢaret ediyor. Ġnsanlık yürüyüĢünde ki hem maddi hem manevi alçalıĢ ve 
yükseliĢlere dikkat çekiyor. Allah‟a nispet edilen tüm fiiller gerçekte bir 
kurala, bir kanuna, bir sünnete bağlanmıĢtır. ĠĢte insanoğlunun 
eylemlerine, insanoğlunun davranıĢ ve tavırlarına endekslenen, merbut 
edilen, bağlanan fiillerde tarih içerisinde Allah‟a nispet edilir. Bu o fiilleri, 
bizatihi insanın hiç katkısı olmadan Allah‟ın gerçekleĢtirdiği anlamını 
vermez. Bu neyi verir? Ġnsanlık tarihindeki bu alçalıĢ ve yükseliĢlerin 
insanın davranıĢlarına bağlı olduğu, yani bu kanunu koyanın Allah 
olduğu gerçeğini verir bize. ĠĢte burada da bu gerçek ifade ediliyor. 

 
 
27-) Tûlicül leyle fiynnehari ve tûlicün nehara fiyl leyl* ve 

tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve 
terzüku men teĢâu Bi ğayri hisab; 

 
"Geceyi gündüze dönüĢtürürsün, gündüzü geceye dönüĢtürürsün. 

Diriyi ölüden çıkartırsın, ölüyü diriden çıkartırsın. Dilediğine hesapsız 
rızık (yaĢam gıdası) verirsin." (A.Hulusi) 

 
Geceyi gündüzün içine sokarsın, ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölü 

çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. (Elmalı) 
 
 



Tûlicül leyle fiynnehar ve bu gerçeğin arkasından insanlık 
tarihindeki bu alçalıĢ ve yüceliĢlerin hiçte garip bir Ģey olmadığını, yani 
bu dinamik kaderin hiçte garip bir Ģey olmadığını, statik kadere bakarak 
anlamamız gerektiği söyleniyor ve dikkatlerimiz statik kadere çekiliyor, 
kâinata. Tûlicül leyle fiynnehar Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın sen, 
ve tûlicün nehara fiyl leyl gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın sen 

 
Burada adeta gece ile batıl, gündüzle Hakk, gece ile kötü gündüzle 

iyi, gece ile acı gündüzle sevinç, gece ile keder gündüzle neĢe ifade 
ediliyor, anlatılmak isteniyor. Bunu siz daha çoğaltabilirsiniz. Ama 
Allah‟ın müdahalesini doğrudan görmek istiyorsanız Ģu her gün 
yaĢadığınız 24 saate bakın deniliyor. ĠĢte ey insanlık sizin de böyle 
geceleriniz var, gündüzleriniz var. Sizinde tarihsel yürüyüĢünüzde, bu 
uzun destanınızda böyle geceler, böyle gündüzler çok geldi geçti. Nuh 
bir geceyi aydınlatan kandildi. Nemrut bir gecenin adıydı, Ġbrahim ise bir 
gündüzün. Firavun bir gecenin adıydı, Musa ise bir gündüzün. 
Muhammed bir gündüzün adı idi, Ebu Cehil ise bir gecenin.  

 
Bakın iĢte böyle. Ġnsanlık tarihi adeta bu ikisinin yan yana 

yürüyüĢü. Birini görmeden diğerini göremiyorsunuz. Karanlığı görmeden 
aydınlığın değerini bilemiyorsunuz. Onun için Allah birbirinden çıkarıyor. 
Bakınız, bir put yapımcısından, Ġbrahim gibi bir oğlu çıkardı. Put 
yapımcısı bir Azer‟den, Ġbrahim gibi bir oğul. Romanın gecesinden, Ġsa 
gibi bir müjde çıkardı. Firavun‟un, eski Mısır‟ın gecesinden, Musa gibi bir 
gündüz çıkardı. Arabistan‟ın o koyu, o zifiri cahiliye gecesinden, 
Muhammed gibi bir güneĢ çıkardı. ĠĢte onun için Allah böyle birini 
diğerinden çıkarır. Terside mümkün. Nuh gibi bir gündüzden Kenan gibi 
bir geceyi çıkardı. Unutmayın o da mümkün. Onun için biri diğerini adeta 
devamı biçiminde tamamlıyor. 

 
ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy 

Yine Allah ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü. Biraz önce söylediğim gibi. 
Bakınız kurumuĢ ağaçlara, kıĢ mevsiminde ormanı Ģöyle bir gözleyiniz, 
adeta bir daha dirilmeyecek sandığınız o orman bahar geldiğinde cennet 
gibi bir rengarenk ormana dönüĢür. Cıvıl cıvıl size cenneti hatırlatan bir 
ormana dönüĢür. ĠĢte bu aynı zamanda mevsimlerin, hayatın doğasına 
iliĢkin bir mesajıdır. Adeta orman ayet olmuĢtur. Orman kitap olmuĢtur, 
okuyacağınız ve ibret alacağınız.  

 
24 saate bakın, aslında insanlık çizgisinin 24 saat içerisinde 

bütününün bir mostrasıdır adeta. Siz kendinizi görürsünüz. Sabah 
doğum, öğle olgunluk, ikindi ihtiyarlık, akĢam ölüm. Adeta yatağınız 
kabre giriĢ, geceniz uzun bir bekleyiĢ, mahĢeri bekleyiĢ, ertesi 



sabahınızba'sü ba'del mevt inizdir. 24 saatte bir ömrü, bir ömrün daha 
ötesini yaĢarsınız. ve terzüku men teĢâu Bi ğayri hisab; Ve yine Allah 
istediğini hesapsız olarak rızıklandırır. 

 
Burada böyle bir ayetin böyle bir cümle ile bitmesinin nedeni 

anlaĢılabiliyor. Tabii ki rızkın sadece yenilip içilecek bir Ģey olmadığını 
bildiğimiz de anlaĢılıyor. Aslında Allah‟ın verdiği en büyük rızkın hayat 
rızkı, ömür rızkı, nefes rızkı odlunu anladığınızda anlaĢılıyor. Hayat 
Allah‟ın size bahĢettiği bir rızıktır hem de en büyük rızık. Nefes bir rızık, 
hava bir rızık, ömür bütünüyle bir rızık. Ve bu anlamda gökler bir rızık, 
yer bir rızık, gece ve gündüz bile bir rızık. Bakınca ibret alabiliyorsanız 
tabii. Onun için böyle düĢündüğünüzde, rızkı en geniĢ anlamıyla 
düĢündüğünüzde sadece yiyecek ve içecek cinsinden düĢünmediğinizde 
anlamını buluyor. 

 
 
28-) La yettehızil mu'minunel kafiriyne evliyâe min dunil 

mu'miniyn* ve men yef'al zâlike feleyse minAllahi fiy Ģey'in illâ en 
tetteku minhüm tükaten, ve yuhazzirukümullahu nefsehu, ve 
ilAllahil masıyr; 

 
Ġman edenler, iman edenleri bırakıp, hakikati inkâr edenleri velî - 

dost edinmesin. Bunu yapan, Allâh'la bağını koparmıĢ olur. Bu ancak 
korunma amaçlı olabilir. Allâh sizi kendisine dikkatli olmanız konusunda 
uyarır. DönüĢünüz Allâh'adır! (A.Hulusi) 

 
Mü‟minler, müminleri bırakıp ta kafirleri dost edinmesin, ve onu her 

kim yaparsa Allah‟tan iliĢiği kesilmiĢ olur. Ancak onlardan bir korunma 
yapmanız baĢka. Mâmafih Allah sizi kendisinden Tahzir buyurur. 
Nihayette gidiĢ Allah‟a dır. (Elmalı) 

 
 
La yettehızil mu'minunel kafiriyne evliyâe min dunil mu'miniyn 

Müminler, müminleri bırakıp ta kafirleri dost edinmesinler, dost 
tutmasınlar. Buradaki dostluk, Kur‟an ın birçok yerinde de geçtiği gibi iki 
manaya birden gelir. 

 
1 - Politik dostluk. Politik dostluktan kastım, çıkarlar, Müslümanların 

çıkarları ile Müslüman olmayanların çıkarları çatıĢtığında bir Müslüman, 
Müslüman olmayanların çıkarları hesabına çalıĢamaz. Bu manada 
dostluğu Kur‟an reddeder. Yani Müslümanların aleyhine Müslüman 
olmayanlar la birlikte bir mümin, onların çıkarı lehine çalıĢamaz. Bu ayet 



öncelikle bunu yasaklar. Ġndiği ortama baktığınızda da bunu ima ettiğini 
görürsünüz. 

 
2 – Ayetin ima ettiği, bunun gibi birçok ayetin ima ettiği ahlaki 

dostluk. Bu da Ģu; Onlar tarafından onurlandırılmak ve eĢit kabul edilmek 
için onların hayat tarzını benimsemek. Yani sizden olmayan, inancınıza 
ait olmayan kitle ve kimselerin onurunu ve olurunu almak için. Onlar 
tarafından onurlandırılmak için onların hayat tarzını benimsemek, iĢte 
ahlaki dostluk dediğim Ģey. Bir de bunu yasaklamaktadır Kur‟an ın ayeti.  
Yoksa yasaklamadığı dostluk, hiçbir yerde Kur‟an ın yasaklamadığı 
dostluk insani dostluktur. Bunu hiçbir zümre ile, hiçbir din kitlesiyle 
yasaklamaz bunu Kur‟an. Mümin, bir Müslüman her din mensubuyla 
insani iliĢkisini insani çerçevede sürdürür. Bunu yasaklayan herhangi bir 
Kur‟an ayetine ben rastlamadım. Bu da değildir zaten. Onun için Kur‟an 
da Resulallah‟a hitaben Resulallah‟ın amcası ve çok sevdiği bir insan 
olan Ebu Talip‟e imaen Ģu ayet gelir.  

 
Ġnneke la tehdiy men ahbebte ve lakinnAllahe yehdiy men 

yeĢa'..  Kasas/56 
 
Sen sevdiğini doğru yola ulaĢtıramazsın, ama Allah sevdiğini 

hidayete ulaĢtırır. Buradan anlıyoruz ki doğru yola ulaĢmamıĢ bir kimseyi 
sevebiliyor bir mümin. Üstelik peygamber bile sevebiliyor sevebilir yani. 
Bu ayet peĢinen bir ön kabul olarak onu kabul edip soruyor ve diyor ki; 
“Sen sevsen de doğru yola ulaĢtırmak baĢka bir Ģey. Hidayet farklı 
bir olay” diyor.  

 
ve men yef'al zâlike peki ahlaki ve politik dostluk kurarsa bir 

mümin, mümin olmayanlarla ne olur? Diye sorarsanız cevabı burada; ve 
men yef'al zâlike kim böyle yaparsa feleyse minAllahi fiy Ģey'in 
Allah‟tan bütünüyle kopmuĢ olur. 

 
Ağır bir ifade. Allah‟tan tamamen kopmuĢ olur. Yani Allah‟la 

iliĢkisini kesmiĢ olur, kutsalla iliĢkisini kesmiĢ olur. Niçin; Çünkü Allah‟ın 
emrine karĢı gelmiĢ olur. Çünkü kendisine karĢı yabancılaĢmıĢ olur. 
Kendisine karĢı yabancılaĢan Allah‟a karĢı da yabancılaĢır. Çünkü 
inancına ihanet etmiĢ olur. Politik dostluğu düĢünün, kendi çıkarları ile 
baĢkalarının çıkarları çatıĢtığında, karĢıdakinin çıkarlarına hizmet ediyor. 
Ġslam‟ın çıkarları ile çatıĢıyor, çakıĢmıyor. Ama çatıĢtığı halde onun 
çıkarlarına hizmet ediyor. Bu Ġslam‟ın çıkarları ile çatıĢan bir çıkara 
hizmet etmek Ġslam‟a kötülük etmek anlamına geliyor. 

 



Aynı zamanda ahlaki dostluk; kendi hayat tarzını bir baĢkasının 
gözünde yücelmek için terk edip onun hayat tarzını kabul ediyor. Bu 
neyin ifadesi? AĢağılık kompleksinin. AĢağılık kompleksi neyin ifadesi? 
Ġnsanın kendi kendine yabancılaĢması. Ġnsanın kendi kendine 
yabancılaĢması neyin ifadesi? Ġnsanın kendisinden nefretinin ifadesi. 

 
Bu neyin ifadesi? Hakikatten nefretin ifadesi. 
 
Bu neyin ifadesi? En sonunda insanın öz benliğini satmasının 

ifadesi.  
 
Evet, görüyorsunuz, sonunda gelip dayandığı yer, insanın insanlığı. 

Onun için böyle ağır bir ifade geliyor; 
 
ve men yef'al zâlike feleyse minAllahi fiy Ģey'in Kim böyle 

yaparsa Allah‟tan bütünüyle kopmuĢ olur. illâ en tetteku minhüm tüka 
ancak onlara karĢı korunmanız müstesna. 

 
ĠĢte takiyye kelimesi, büyük bir fıkhi kavramdır aynı zamanda, 

buradan alınmıĢtır. Kur‟an da bir baĢka yerde daha baĢka bir ayette 
olmakla birlikte özellikle takiyye ayeti olarak bu ayet anılır. 

 
Tabii insanların dillerine dolayıp ta pek bilmedikleri fkhi bir 

hükümdür takiyye. Öyle bilindiği gibi insanın iki yüzlülük yapıp ta 
karĢısındakinden kendi kimliğini gizlemesi falan değil takiyye. Burada 
açık, ne diyor? “Onlara karĢı korunmanız müstesna.” Size gelebilecek 
bir zararı en uygun bir üslupla önlemektir.  

 
Aslında makul bir biçimde takiyye budur. Bundan öte, mezhepler 

bu meseleyi ele alıp derinliğine incelemiĢler ve farklı farklı görüĢlere 
varmıĢlar. Bu konuda en geniĢ olan, en rahat ve serbest davranan Caferi 
mezhebidir ki, bugünkü uygulama tarihsel uygulamalarla örtüĢmese de 
ne kadar, tarihte Caferiler de özellikle takiyye konusunda çok geniĢ bir 
uygulama alanı bulduğu doğrudur. Lakin Hanefiler, Malikiler, ġafiler, 
Hambeliler ve zahiriler, belki ibadileri de buna katmamız lazım, daha 
burada sayamadığım ve Ģu anda mensubu tükenmiĢ mezhep imamları 
da takiyyeyi, yani inancını karĢısındakinden gelebilecek bir tehlikeyi 
önlemek için gizleme olgusunu sadece Ģu Ģarta bina etmiĢler;  

 
Ölüm, ırz, can ve mal tehlikesi, bir de organ kaybı tehlikesi varsa 

demiĢler, kiĢi bu tehlikeyi atlatmak için, sadece atlatmak için böyle bir 
yöntemden baĢka çıkar yol kalmamıĢsa iĢte o zaman inancını gizleyebilir 
demiĢler. 



 
ve yuhazzirukümullahu nefseh yine de bütün bu Ġslam 

hukukunun değerlendirmelerine rağmen burada bakılması gereken 
takiyye meselesinde gözetilmesi gereken temel çizgi, çıta, ilke, Ģu; Ayet 
bunu ifade ediyor. ve yuhazzirukümullahu nefseh ne ki Allah kendisine 
karĢı dikkatli olmanızı ihtar eder. Yani asıl korkmanız, asıl dikkat etmeniz 
gereken Allah‟tır. Bütün bunları yaparken baĢınıza bir sıkıntı geldiğinde, 
böyle bir zorlama ile karĢı karĢıya kaldığınızda asıl gözetmeniz, hatırını 
yüce tutmanız gereken en büyük kapı Allah‟ın kapısıdır. Bunu hiç 
aklınızdan çıkarmayın. 

 
ve ilAllahil masıyr; Niçin? Çünkü bütün yollar Allah‟a varırda iĢte 

onun için. 
 
 
29-) Kul in tuhfu ma fiy suduriküm ev tübduhu ya'lemhullah* 

ve ya'lemu ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* vAllahu alâ külli Ģey'in 
Kadiyr; 

 
De ki: "Ġçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allâh (yaratanı 

olarak) onu bilir. Semâlarda ve arzda (âfakî ve enfüsî anlamlarıyla) ne 
varsa bilir. Allâh her Ģeye Kaadir'dir."(A.Hulusi) 

 
Deki: gizleseniz de sînelerinizdekini belli etseniz de Allah onu bilir 

ve bütün Göklerde ne var Yerde ne varsa bilir ve Allah her Ģey'e kadirdir. 
(Elmalı) 

 
 
Kul in tuhfu ma fiy suduriküm ev tübduhu ya'lemhullah ve yine 

niçin? Çünkü “De ki; gönüllerinizdekini, içinizdekini gizleseniz de açığa 
vursanız da Allah onu bilir.” ve ya'lemu ma fiys Semavati ve ma fiyl 
Ard Ve yine Allah göklerde ve yerde olan her bir Ģeyi bilir. 

 
Bunu Ģöyle tekrar harmanlayabiliriz, göklerde ve yerde olan her 

Ģeyi bilen Allah, açıklasanız da, gizleseniz de, açıklamasanız da içinizde 
sakladıklarınızı da bilir. Yüreğinizin dehlizlerinde gezdirdiğiniz ama 
kuyruğu birbirine değmeyen kırk tilkiyi de bilir. Ġçinizin kırkıncı odasında 
ne saklı olduğunu da bilir.  

 
Bu inanç eğer sizde dirilmiĢse, Allah‟ın sürekli sizi gözetlediği 

inancı, Allah‟la sürekli beraber olma inancı sizde bir yaĢam biçimine 
dönüĢmüĢse o zaman gerçekten özgür olursunuz. Gerçekten kula kul 
olmazsınız. Sadece Allah‟tan korkarsınız, korkudan özgür olursunuz. 



Korktuğunuz binlerce sahte tanrınız olmaz. Bir tane Allah‟tan korkmak, 
bin tane sahte tanrının korkusunu sizden berî kılar. ÖzgürleĢirsiniz, 
eğilmezsiniz, Çünkü Allah‟ın önünde eğiliyorsunuz. Bu inanç eğer sizde 
yerleĢirse, iĢte o zaman siz gerçekten güvenliğinize ve özgürlüğünüze 
sahip olursunuz. 

 
vAllahu alâ külli Ģey'in Kadiyr; Hiç aksini düĢünmeyin, Allah her 

bir Ģeye güç yetirendir. Kadiyr‟dir. Bu, özellikle bu ayet ahlaki duruĢun iki 
temelinden birine dikkat çekiyor. Nedir o iki temelinden biri? Allah‟a karĢı 
ahlaki tavır. Yani salim ve sağlıklı bir Allah inancı. Ahlaki duruĢun iki 
temeli var. 

 
1 – Sağlıklı bir Allah inancı. 
 
2.- Geldi..! Bir sonraki ayet; 30. ayet, ahiret inancı. 
 
 
30-) Yevme tecidü küllü nefsin ma amilet min hayrin muhdara* 

ve ma amilet min sû'* teveddü lev enne beyneha ve beynehu 
emeden be'ıyda* ve yühazzirukümüllahu nefseHU vAllahu Rauf'un 
Bil'ıbad; 

 
Her nefs, hayır veya kötülük olarak ne yaptıysa, o gün karĢısında 

bulacaktır. Arzu eder ki, onunla arasında erilmez mesafeler bulunsun! 
Allâh sizi (yaptıklarınızın sonucunu kesin yaĢatacağı içindir ki) 
kendisinden sakınmanız için uyarır. Allâh kullarına hakikatlerinden 
Rauf'tur. (A.Hulusi) 

 
Her nefis ne hayır iĢlemiĢ, ve ne kötülük yapmıĢ ise önüne konmuĢ 

bulacağı gün!. Ġster ki onlarla arasında uzak bir mesafe bulunsaydı! Yine 
Allah sizi kendisinden tahzir buyuruyor, ve Allah kullarını çok esirgiyor. 
(Elmalı) 

 
 
Yevme tecidü küllü nefsin ma amilet min hayrin muhdara* ve 

ma amilet min sû' Her insan yaptığı iyilikleri de kötülükleri de karĢısında 
bulacağı o günün teveddü lev enne beyneha ve beynehu emeden 
be'ıyda Kendisinden fersah fersah uzak olmasını  ister, arzu eder. Evet..! 
Ġnsan iĢte böyle bir insan. 

 
Tabii ki öncelikle böyle bir güne iman etmek gerekiyor. Ama iman 

etmiĢ insanda bile böyle bir zaaf bulunabilir. O gün, hesap günü uzak 
olsun ister. Çünkü hesap çok ağırdır. Hesap verme iĢi bizatihi ağır bir 



iĢtir. Ġnsanı terleten, yüzün etini dökecek insanı utandıran bir iĢ olabilir. 
Onun için iĢte ahlaki duruĢun ikinci kaynağına dikkat çekiyor bu ayet. 
Birinci kaynağı sağlıklı bir Allah inancı, ikinci kaynağı sağlıklı bir ahiret 
inancı. Burada ona dikkat çekildi. 

 
ve yühazzirukümüllahu nefse ve yine aynı cümle burada da 

geldi. Böyle bir hataya karĢı insanın yapacağı en güzel, alacağı en güzel 
tavır iĢte budur. ve yühazzirukümüllahu nefse De ki Allah kendisine 
karĢı dikkatli olmanızı ihtar eder. Yani hesap günü konusunda çok ciddi 
bir biçimde içinizden gelmese, o gün fersah fersah uzak olsa duygusu 
varsa yine bu duyguyu da iĢte bununla yenersiniz. Allah‟a karĢı 
sorumluluk duygunuzun Allah karĢısında dikkatli olma, Allah‟a karĢı 
münebbih olma, mütenebbih olma duygusunun geliĢmesi ile yenersiniz. 
Ama Ģunu hiç unutmamalısınız; 

 
HU vAllahu Rauf'un Bil'ıbad; Allah kullarına karĢı çok ama çok 

Ģefkatlidir. Bunu hiç unutmamalısınız. Ne kadar mı diyeceksiniz?  
 
Peygamber bir gün bir kadını gösterdi yanındaki insanlara. Ġnsanlar 

baktıklarında gördükleri manzara Ģuydu. YaĢlı bir, yada orta yaĢın 
üzerinde bir kadın demeliyim, Sırtında bir çocuk, bir elinde bir çocuk, 
diğer elinde bir çocuk, 3 tane çocuk, çocuklarını doyurmak için dileniyor. 
O anda biri bir hurma vermiĢ. Hurmayı 3 e bölüyor. Bir parçasını bir 
çocuğa, bir parçasını diğerine, bir parçasını da ağzında iyice çiğnedikten 
sonra daha çok küçümencik olan sırtındaki yavrunun ağzına veriyor. 
Resulallah bu kadını gösteriyor ve diyor ki; 

 
- Görüyor musunuz Ģu kadını..! O manzara o anda seyrediliyor. 

ĠĢte Allah kuluna karĢı bu annenin Ģu yavrularına olan Ģefkatinden 
çok çok daha Ģefkatlidir..! Böylesine Ģefkatli. 

 
Ve yeni bir konuya geçiyor Kur‟an. Tabii ki bağlantısız ve bağımsız 

değil ama yeni bir konuya. Bu yukarıda iĢlenen ayetlerle çok doğrudan 
bağlantılı bir konu. Allah‟ın Ģefkati nasıl tecelli, eder diye soracaksınız 
değil mi..! Ġnsanlığa Allah nasıl Ģefkat eder, Allah Ģefkatini insanoğluna 
nasıl gönderir, nasıl tezahür eder, insanlık destanı içerisinde Allah‟ın 
Ģefkati diye sorun, sorun ki cevabını buradan alasınız. Allah‟ın Ģefkati 
nasıl tecelli eder iĢte burada; 

 
 
31-) Kul in küntüm tuhıbbûnAllahe fettebi'ûniy 

yuhbibkümullahu ve yağfir leküm zünubeküm* vAllahu Ğafûr'un 
Rahıym; 



 
De ki: "Eğer Allâh'ı seviyorsanız bana tâbi olun; ki Allâh sizi sevsin 

ve suçlarınızı bağıĢlasın. Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir." (A.Hulusi) 
 
De ki: eğer siz Allahı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da 

sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün, Allah gafurdur, rahîmdır 
(Elmalı) 

 
Kul in küntüm tuhıbbûnAllahe fettebi'ûniy yuhbibkümullahu 

De ki; Eğer Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki Allah‟ta sizi sevsin. Allah 
sizi severse ne olur? Ne mi olur? ve yağfir leküm 
zünubekümgünahlarınızı affetsin böylelikle. Evet. Eğer bana uyarsanız 
sevginizin bedelini ödemiĢ olursunuz. Çünkü seviyor olmanın bedeli 
budur. Siz Allah‟ı seveceksiniz bu bir, ama sevdim demekle 
yetinemezsiniz. Sevginin bir bedeli var. Bu bedeli ödeyeceksiniz. Nedir 
Allah‟ı sevmenin bedeli? Gönderdiği peygambere uymak. Bu bedeli 
ödeyeceksiniz. 

 
Peki..! ġunu sorun; Biz sevgimizin bedelini ödüyoruz, ya biz Allah‟ı 

sevip o sevginin bedelini ödedikten sonra Allah‟ta bizi sever mi? 
Kesinlikle. Zaten öyle söylüyor. Sever..! Peki..! Yine sorun. Biz Allah‟ı 
sevip onun bedelini öderken Allah bizi sevecek ama bedelini 
ödemeyecek mi? Hayır, kesinlikle o da bedelini ödeyecek. Bir bedel 
olarak değil, bir lütuf olarak. Bir in‟am, bir ihsan olarak ödeyecek. 

 
Ne yapacak öncelikle sizi bağıĢlayacak. En büyük en güzel Ģey bu 

değil midir meyvesi sevginin..! vAllahu Ğafûr'un Rahıym; Zaten Allah 
çok affedendir ve rahmet kaynağıdır, mağfiret kaynağıdır. 

 
Muhabbetullahtan söz ediyor bu ayet. Sevgiden, yani hayat 

ağacının tohumundan söz ediyor. Bir yerde iman ağacının tohumundan. 
Yani sevginin imana, imanın ittibaya dönüĢtüğünü görüyorsunuz bu 
ayette.  

 
Sevgi nasıl imana dönüĢür..! Aynen Ģuna benziyor. Su bir ağacın 

saçaklarından, kökünden gövdesinden geçip dallarından nasıl meyveye 
dönüĢüyorsa, iĢte sevginin burada Allah‟ın affına bağıĢına, merhametine, 
Ģefkatine dönüĢmesinin izini sürüyorsunuz bu ayet onu diyor. Ama 
öncelikle Ģunu diyor. Allah‟ı sevmenin bir bedeli var, peygambere 
ittibadır. Peygambere ittiba olmadan Allah‟ı sevmiĢ olamazsınız diyor. 

 
 



32-) Kul etıy'ullahe verRasule, fein tevellev feinnAllahe la 
yuhıbbul Kafiriyn; 

 
De ki: "Allâh'a ve Rasûle itaat edin!"... Eğer yüz çevirirlerse, 

muhakkak Allâh hakikati inkâr edenleri sevmez. (A.Hulusi) 
 
De ki: Allaha ve Peygambere ıtaat edin; eğer aksine giderlerse 

Ģüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez. (Elmalı) 
 
 
Kul etıy'ullahe verRasule De ki; Allah‟a itaat edin ve elçiye de 

itaat edin. fein tevellev feinnAllahe la yuhıbbul Kafiriyn; Eğer yüz 
çevirirseniz hiç kuĢkunuz olmasın ki Allah inkarında direnenleri sevmez. 

 
Çok Ģiddetli bir ifade. Yani Allah‟a ve resulüne itaatin zıddını küfür 

olarak niteleyen bir ayetle yüz yüzeyin. Eğer yüz çevirirseniz Allah, 
küfründe ısrar edenleri sevmez diyor. Onun için Allah‟ı seveceksiniz, ya 
da sevdiğinizi söyleyeceksiniz, inandığınızı söyleyeceksiniz ama itaat 
etmiyorum diyeceksiniz. Söyler misiniz bu nasıl sevgi..!  

 
Allah‟ı sevdiğinizi söyleyeceksiniz, Allah size diyecek ki beni 

seviyor musun? Evet. O halde bunu da sev. Çünkü ben onu da 
seviyorum. Diyecek, Hayır ben onu sevmem diyeceksiniz. Seni severim 
ama senin sevdiğinden nefret ederim. Onu da sevmediğinizin göstergesi 
bu olacaktır. Onun için bu ayet yukarıdakini tamamlıyor adeta. 32. ayet 
31. tamamlıyor ve Allah ve resulüne itaati sevginin bir sonucu olarak 
gösteriyor. Ve yukarıda değindiğim konuya Ģimdi giriyoruz. Yani Allah 
Ģefkatini insanlığa nasıl gösterir. Bunun ifadesidir iĢte Ģu 33. ayet. 

 
 
33-) ĠnnAllahestafa Ademe ve Nuhan ve âle Ġbrahiyme ve âle 

ımrane alel âlemiyn; 
 
Gerçek Ģu ki Allâh, Adem'i, Nuh'u, Ġbrahim neslini, Ġmrân neslini 

(kendi devirlerindeki) insanların üstüne seçip, arındırdı. (A.Hulusi) 
 
Gerçek Allah, Ademi ve Nuhu ve âli Ġbrahimi ve âliımrânı süzdü: 

âlemîn üzerine ıstıfa buyurdu (Elmalı) 
 
 
ĠnnAllahestafa Ademe ve Nuhan ve âle Ġbrahiyme ve âle 

ımrane alel âlemiyn  Allah Adem‟i, Nuh‟u, Ġbrahim soyunu ve Ġmran 



soyunu kendi çağlarının tüm milletleri üzerinde seçti ve insanlık 
içerisinden öne çıkarttı. Seçti, üstün kıldı. 

 
Burada 4 unsur var. Adem, Nuh, Alu Ġbrahim, Alu Ġmran. Ġkisi Ģahıs, 

Biz Adem‟i özel isim olarak alıyoruz. Adem‟i cins isim olarak alanlar da 
var, o yorumu yedeğe bırakıyoruz, biz özel isim olarak aldığımızda 
Adem‟i, Adem ve Nuh birer Ģahıs, Ġbrahim ailesi ve Ġmran ailesi iki aile. 4 
unsurdan ikisi Ģahıs, ikisi aile. Ġlginçtir bunlar zihnimizde bazı çağrıĢımlar 
da yapıyor. 

 
Nedir bu çağrıĢımlar? Adeta insanlık tarihinin tüm destanının 

özetini verircesine Adem insanlığın sabahını, Nuh insanlığın kuĢluğunu, 
Ġbrahim ailesi, insanlığın zevalini, yani güneĢin en dik olduğu zamanı, 
Ġmran ailesi öğlesini, Hz. Muhammed ise ikindisini verir gibidir. ĠĢte Vel 
asr, burada anlamını buluyor. Ġkindiye yemin olsun. Ġnnel insane lefi 
husr Hiç kuĢkusuz insanlık hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. 

 
Evet sevgili dostlar. Adem, Nuh, Ġbrahim soyu ve Ġmran soyu. 

Bunlar sosyolojik açıdan alındığında Âdem insanlığın çocukluğuna. Nuh 
Ġnsanlığın akîl ve balîğ olmuĢ konumuna. Ġbrahim gençliğine. Ġmran 
olgunluğuna iĢaret ediyor adeta. Sanki insanlık destanının çok kısa bir 
cümle özeti gibi bu ayet ve bu ayet kendisinden sonraki bir olayında 
açılıĢ kapısı adeta. 

 
Bu insanlar seçildi diyor, estafa, Seçilmeyi nasıl algılayacağız, 

Allah bu insanları seçti. Âdemi nasıl seçti, çünkü baĢka insanların içinden 
seçti ise eğer, o zaman tamam, diğerleri ile aynı konumda. Lakin Âdem 
kendi türünün ilk örneği ise Arke tipi ise o zaman bu seçim kendi türü 
içinden bir seçim değil. Bu seçim demek ki baĢka bir seçim.  

 
Nasıl bir seçim olabilir? Bu seçim adeta emanetin verilmesi için 

varlık içerisinde insanlaĢma lûtfunun verildiği tek yaratık olan insanlık 
seçimi. Ġnsan olma seçimine iĢaret eder. Adem insanlığın atası. Özel isim 
olarak alırsak. Nuh insanlığın ikinci atası. Adeta tüm peygamberlerin 
atasıdır da diyebiliriz. 

 
Ġbrahim, yine Ebul enbiya diye bilinen kendisinden sonraki tüm 

peygamberlerin atası. Hem de iki koldan. Bir Ġsrail oğulları kolundan 
gelen Ġshak ve Ġbrahim AS. ulaĢan bir kol. Bir de Ġsmail ile Muhammed 
AS. ulaĢan ikinci kol. Ebul Enbiya Ġbrahim peygamber. 

 
Bu isimler içerisinde ilk üç ismin garip bir sınanıĢı var. Çok ilginç. 

Nedir? Ġlk üç isimde yakınlarının küfrü ile sınandılar. Adem, Kabil‟in küfre 



ile. Nuh, Kenan ve karısının küfrü ile, Ġbrahim babasının küfrü ile. Adeta 
nasıl ölüden diriyi çıkartır Allah, bu ifade edilir gibidir. Son iki aileden biri 
olumsuz, yakınlarının olumsuzluğu ile sınanırken, baba olumsuzluğu ile, 
Ġkinci aile, Ġmran ailesi olumlu boyutu ile sınanıyor. 

 
Yine son iki ailenin bir ortak boyutu daha var. Ġbrahim ailesi ve 

Ġmran ailesi. Ġbrahim ailesi hatırlayınız, Ġsmail‟i kurban eden bir aile. 
Evet..! Ġmran ailesi Meryem‟i adayan bir aile. Adeta o alanda da bir 
benzerlik görüyoruz. ġimdi iĢte o Meryem‟in adanıĢ sürecine geçiyoruz. 

 
AdayıĢ süreci nedir? AdayıĢ süreci deyince okuyanlar bize ait olan 

AdayıĢ risalesi isimli kitabımızı hatırlayacaklar. Orada bu ayetle baĢlayıp 
bundan sonraki 12 ayeti de kapsayan 13 ayetin tefsirine iliĢkin bir kitap 
AdayıĢ risalesi. Ve orada 3 kuĢakta adayıĢ sürecini, 11 süreç, 11 aĢama 
halinde ele aldık ve ayrıntıları ile yazdık. Onun için de burada ince ince 
ayrıntılarına girmeyeceğim zaman darlığı dolayısıyla. Ama yine de 
adayıĢ süresini çok özet bir biçimde tefsir dersinde ele almak istiyorum. 

 
Buradaki adayıĢ sürecinden tabii ki kasıt, Allah‟ın bize tarihte olmuĢ 

bitmiĢ bir hikâyeyi sunması değil. Çünkü Kur‟an hikaye kitabı değil. 
Burada Tarih içerisinde yaĢanmıĢ bir olayın, zamanlar ve çağlar üstü 
mesajın bize taĢıması, bu mesaj tarafından bize taĢınmasının derin bir 
anlamı var. O anlamda Ģu; Bakınız ey insanlık tıkandığınız yerde 
örnek gösteriliyor, örnek görüyorsunuz. ĠĢte bu örnekle aĢacaksınız 
tıkandığınız noktaları. Allah insanlık içerisinde Ġnsanlığın tıkandığı 
noktalarda tarihe nasıl müdahil olmuĢ görünüz, sizinde yaĢadığınız 
zamana öyle müdahil olabilir. Ancak Allah yaĢadığınız zamana 
müspet bir biçimde müdahale etmesi için kendinize düĢeni 
yapmanız lazım. ĠĢte size düĢenin ne olduğunu soruyorsanız eğer 
bu ayetler onu size söyleyecek. Devam ediyoruz; 

 
 
34-) Zürriyyeten ba'duha min ba'd* vAllahu Semiy'un 'Aliym; 
 
Birbirinden gelme, tek bir nesil olarak... Allâh Semi'dir, Aliym'dir. 

(A.Hulusi) 
 
Bir zürriyyet olarak; biribirinden (hep tevhid dininden), ve Allahdır 

iĢiden; bilen. (Elmalı) 
 
 
Zürriyyeten ba'duha min ba'd Onlar birbirlerinin neslindendir. Bu 

ne demek? Bu Adem, Ġbrahim ve Ġmran ailesi tabii ki birbirinin neslinden. 



Ama bu nesil, bel nesli değil. Yol nesli. Bir bel çocuğu var, bir de yol 
çocuğu var. Yoksa Adem‟in neslinden olmayan mı var. Bu müsellem bir 
hakikattir. Elbette ki Adem‟in sayıldığı bir yerde birbirinin neslinden 
olacaktır. O halde böyle müsellem bir hakikati ifade etmese gerektir. 
Daha baĢka bir Ģey söylüyor bu ayet. Hepimizin bilebileceği, hepimizin 
zaten bildiği bir gerçeği değil. BaĢka bir Ģey söylüyor.  

 
Nedir O? O da bu sayılan isimler birbirlerinin davasını devam 

ettiren bir sürecin isimleridir. Yani yol neslidir bunlar. vAllahu Semiy'un 
'Aliym; Allah çok iyi iĢitir ve her Ģeyi bilir. 

 
 
35-) Ġz kaletimraetü ımrane Rabbi inniy nezertü leKE ma fiy 

batniy muharreren fetekabbel minniy* inneKE entes Semiy'ul 
'Aliym; 

 
Hani Ġmrân'ın karısı: "Rabbim karnımdaki çocuğu herhangi bir Ģarta 

bağlı olmaksızın sana adadım; benden kabul buyur. Muhakkak ki sen, 
Semi'sin, Aliym'sin." (A.Hulusi) 

 
Imranın haremi dediği vakit: «Ya rabbi! ben karnımdakini her 

kayıttan azade olarak sana adadım, hemen kabul buyur benden, çünkü 
bir sensin iĢiten bilen sen» (Elmalı) 

 
 
Ġz kaletimraetü ımrane Rabbi inniy nezertü leKE ma fiy batniy 

muharreren  Niçin Semiy'un 'Aliym; ile bitti? Adeta bu cümle, bu ayetin 
son cümlesi daha sonraki ayetlere racidir. Yani Allah Ģu sözleri iĢitti iĢte. 
ġimdi Ġmran‟ın kadınının söylediği Ģu sözü de iĢittiği gibi iĢtir Allah. Allah 
nasıl iĢitir? ĠĢte tarihten bir misal veriyor Kur‟an. 

 
Ġz kaletimraetü ımrane Buradaki iz, zaman zarfı. Ġmran‟ın kadını 

Ģunu dediği zaman. Aslında Arap dilinde zaman zarfı geldiğinde mutlaka 
bir cevaba ihtiyaç duyar. Buradan yola çıkarak Dilci, aynı zamanda 
müfessir Ferra diyor ki; Bu zaman zarfının cevabı, yukarıdaki 33. ayettir. 
NasılmıĢ? ġimdi manasını verelim bu cevap ortaya çıksın. 

 
Ġz kaletimraetü ımrane Rabbi inniy nezertü leKE ma fiy batniy 

muharreren fetekabbel minniy Ġmran‟ın kadını; “Ey rabbim, ben Ģu 
karnımda olan, rahmimdeki yavrumu sana tamamen özgür bir irade 
ile adıyorum.fetekabbel minniyKabul eder misin benden.” Diye 
adadı. Daha doğrusu zaman zarfının cevabına dönersek, Ġmran‟ın kadını 
doğmamıĢ olan karnındaki, rahmindeki yavrusu için, Rabbim, ben 



karnımdaki yavruyu tamamen özgür bir biçimde, özgür bir irade ile sana 
adadım. Dediği zaman; ĠnnAllahestafa Allah Ġmran ailesini alel 
âlemiyn;kendi çağının tüm milletleri üzerine seçti. Bu manayı veriyor 
bize. Yani bir süreç böyle baĢlıyor, bir cümle ile baĢlıyor. Bir kadının bir 
cümlesi bir çağ açıyor, bir çağ kapatıyor. Dünya tarihinin kaderini 
değiĢtiren bir cümle bu. O halde kim bu kadın? Ve ne zaman nerede ne 
oluyor. 

 
Tarihsel malumata gelmemiz lazım bir parça tefsirlerden tarihsel 

malumat aktarmamız lazım ki ortam daha iyi bilinsin. M.Ö. yaklaĢık M.Ö. 
önceki yüz yılın ikinci yarısındayız. Yer Filistin. Filistin‟in bugün Beyt-ül 
lahm diye bilinen Ģehri. O bölge. O bölge de bir aile. 2 kiĢilik bir aile, 
Ġmran ve karısı. Karısının ismini vermiyor, neden? Kur‟an bir Ģeye dikkat 
çekeceği zaman insanların dikkati dağılmasın diye lüzum etmeyen 
malumatı vermez. Öne çıkardığı Ģeye bakmamızı ister. Öne çıkarmadığı 
Ģeye değil. Eğer gerekseydi Ġsmi de verirdi. Onun için onun ismi önemli 
değil, ismi lazım değil demek istiyor yani. Ama lazım olan ne? Kadın 
olması. Onun içinde bir kadının kadınlığını öne çıkarıyor. Ġmran‟ın 
kadınını öne çıkarıyor. 

 
Kadın olmasını niçin öne çıkarıyor? Çünkü tüm kadınlara mesaj 

veriyor. “Ey kadınlar, müthiĢ bir imkanınız var. Allah’a vermek için bir 
Ģey aranıyorsanız eğer, muhteĢem bir imkanınız var, farkına varın, 
bu imkanınızı değerlendirin.” Denilmek isteniyor adeta. Onun için, iki 
kiĢilik bir aile, bu ailenin reisi Ġmran. Bu Ġmran‟ın Musa peygamber ve 
Harun peygamberlerin babası olan Ġmran olduğunu söylerse de bazıları, 
aslında burada yine o soydan gelen ve adı yine Musa ve Harun 
peygamberlerin babasıyla aynı olan, Musa ve Harun peygamberin 
soyundan gelen bir baĢka Ġmran. Onlardan yaklaĢık 1800 yıl sonra 
yaĢamıĢ bir Ġmran bu. 

 
Bu Ġmran hanımı ile birlikte mütevazi bir aileye sahip ve kendisi 

aynı zamanda bir peygamber evladı ve din adamı. Bir mabette görevli. 
Aynı zaman da etrafında dürüstlüğü ile, takvasıyla, verasıyla, Allah‟a 
yakınlığı ile tanınıyor. Yalnız bir özellikleri var, çocukları yok. Uzun süreli 
bir evlilikleri var ve adeta ömürlerinin sonuna yaklaĢmıĢlar, ama Allah 
onları vermeyerek sınamıĢ. Vererek değil. 

 
Bir gün, tarihlerin anlattığı malumata göre Ġmran‟ın kadını, adının 

Hanne, eski Yunanca okunuĢuyla, ya da Aramca dan Yunancaya 
aktarılan okunuĢuyla okursak Anna. Yani Arapçaya Anne biçiminde 
geçtiği için biz de onu tercih ediyoruz Anna ya da Hanne fark etmiyor 
aynı. Hanne bir gün bir ağaç altında otururken bir kuĢun gagasında 



yavrusuna bir yiyecek getirdiğini görüyor ve o anda içinde bir Ģeyler 
akıyor. Ellerini kaldırıyor Rabbine, “Ya rabbi” diyor. “Ne olurdu benim 
de bir yavrum olsaydı da ben de böyle besleseydim Ģu kuĢ gibi..!” 

 
Nasıl bir ciğer nasıl bir yürekle, nasıl bir duygu ile iletmiĢse, evet, 

göklerin zarını geçiyor bu dua ve makama ulaĢıyor. Bu dua doğrudan 
makama ulaĢıyor. Çünkü yürekten yapılmıĢ bir dua adresini buluyor. Ve 
hamile kalıyor. Kendisi de yaĢlı, kocası da. Hamile kaldıktan sonra 
tarihlerin bize verdiği malumat, kocasının ölüm haberi. Daha çocuğunu 
görmeden adeta Resulallah‟ın kaderiyle eĢ Meryem‟in kaderi. Ölüyor. 

 
Hane çocuğunu yavrusunu doğurduktan sonra Allah‟a bir teĢekkür 

etmek istiyor. Büyük bir lütuf bu. Bunca yıl sonra gelen bir meyve. Allah 
kendisinin duasını bir tek cümle ile kabul etti ve muhteĢem bir ödül verdi 
kendisine.  

 
Kendisi de Allah‟a bir Ģükür sunmak istiyor ama hiçbir Ģeyi yok. Ya 

da çok Ģeyi var. Hiç fark etmez. Çok Ģeyi var da eğer yeni sahip olduğu 
biricik yavrusunu adıyorsa müthiĢ bir Ģey bu. MüthiĢ bir fedakârlık. Eğer 
hiçbir Ģeyi yokta tek varlığı olan yavrusunu adıyorsa yine müthiĢ bir 
fedakârlık. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Ve bu mana da dönüyor 
bakıyor ki daha doğurmadığı yavrusu var karnında. Allah‟a teĢekkürünü 
sunmak için iĢte o anda bu cümleyi kullanıyor ve diyor ki; Ya rabbi sana 
karnımdaki yavrumu özgür bir irade ile, tamamen hür olarak adıyorum.  

 
Muharreren bunun anlamı nedir, muharreren, iki anlamı var: 
 
1 – Hiç nefsimin, Ģeytanımın, iç güdülerimin, ayartıcı öz benliğimin 

ayartan duygularından özgür olarak sana adıyorum. 
 
Kolay mı ya..! Annelik güdülerini düĢünün, kolay mı..! Yavrunuzdan 

vazgeçebilmek, onu geri aldığınız kapıya vermek kolay mı..! Ciğerinizden 
bir parça vereceksiniz, malınızdan bir parça değil. ĠĢte bu nefsin zoruna 
giden, insanın iç güdülerinin, insanın ayartıcı duygularının, öz benliğinin 
çok zoruna giden bir Ģey ve bunu yapıyor. 

 
2 – Ġkinci özgürlüğü dıĢ çevre özgürlüğü. Kolay mı..! O çevreye 

rağmen bunu yapmak. Bunca yıl sonra bir evlada kavuĢmuĢ Hanne kim 
ne akıllar verir kim bilir. Mesela biri gelir der ki;  

 
“Dur hele yahu, bir büyüsün, büyüt bakalım, Allah’a verecek 

baĢka Ģeyin mi yok. Sen de gününü gör.” Der değil mi? Bir baĢkası 
gelir;  



 
“Canım Allah’a 3 çocuğu, 4 çocuğu, 5 çocuğu olanlar versin 

bir tanesini, sen niye veriyorsun.” Bir baĢkası gelir; 
 
“Allah senin çocuğuna mı ihtiyacı var.” Yani denecek Ģey çok. 

Bütün bunlara rağmen veriyor. Adıyor yani. 
 
Ġmran‟ın kadını, niçin Ġmran‟ın kadını üzerinde biraz önce 

durmuĢtum, çünkü kadınlığına vurgu yapılıyor kadınlara büyük bir mesaj 
olsun için.  fetekabbel minniy Adıyor. Adadıktan sonra tabii adamanın 
da bir üslubu, bir usulü var. Ciğer paresini adıyor. Malından değil 
canından bir parça adıyor.  

 
ġöyle adayabilir; Gururlanabilir ve der ki; “Biz adadık mı böyle 

adarız, adam gibi adarız.” Der. Ama öyle demiyor, ya ne diyor? 
“Benden kabul eder misin Allah’ım..!” Boynunu büküyor ve adağının 
kabul edilip edilmeyeceği tereddüdüne düĢüyor. “Allah’ın kapısında 
acaba kabul gördü mü benim adağım. Benim hediyemi Allah kabul 
etti mi..!” TelaĢına düĢüyor. “Adadım ben ister kabul et ister kabul 
etme.” Havalarına girdiği falan yok. Ve boynunu bükmüĢ; “Benden 
kabul eder misin Allah’ım..!” Diyor. fetekabbel minniy..! 

 
inneKE entes Semiy'ul 'Aliym; Çünkü sen Allah‟ım Semiğ‟sin, her 

Ģeyi iĢitensin. Benim yüreğimden kopup gelen çığlıkları iĢitiyorsun ve sen 
benim halimi ve durumumu da çok iyi biliyorsun. Yani bu yavruyu sana 
Salih bir niyetle adadığımı da çok iyi biliyorsun. Bir pazarlığım yok 
Allah‟ım. Onun için benden kabul eder misin?.! Ben el görsün diye, ben 
baĢkalarına hava olsun diye yapmadım. Benim niyetimi sen biliyorsun. 

 
 
36-) Felemma vedaatha kalet Rabbi inniy veda'tüha ünsâ* 

vAllahu a'lemu Bi ma vedaat* ve leysez zekeru kel ünsâ* ve inniy 
semmeytüha Meryeme ve inniy u'ıyzüha BiKE ve zürriyyeteha mineĢ 
Ģeytanirraciym; 

 
Vadesi gelip (erkek olur umuduyla mabede adadığını) 

doğurduğunda, "Rabbim, kız çocuk doğurdum"; Allâh biliyordu kızın 
erkek gibi olmadığını (diĢinin erkek iĢini göremeyeceğini). "Onu Meryem 
diye adlandırdım. Onu ve neslini, taĢlanmıĢ Ģeytandan korumana 
bırakıyorum." (A. Hulusi) 

 
Derken vaktaki hamlini vaz' etti «Ya rabbi onu diĢi vaz' ettim» dedi, 

Allah daha iyi bilirken ne vaz'ettiğini, halbuki erkek diĢi gibi değildi, 



bununla beraber ben onun adını Meryem kodum ve iĢte ben onu ve 
zürriyyetini o recîm Ģeytanın Ģerrinden sana ısmarlıyorum. (Elmalı) 

 
 
Felemma vedaatha kalet Rabbi inniy veda'tüha ünsâ Ta ki 

yavrusunu doğuruyor. Vatka ki Hanne çocuğunu doğurdu ve dedi ki; 
“Rabbim, ben onu kız doğurdum.” Demek ki erkek bekliyormuĢ, çünkü 
o güne kadar Allah‟ın mabetlerine, ibadethanelere sadece erkek çocuklar 
adanıyor. Onlar nezre diliyor. Adak olarak erkek çocuklar mabetlere 
veriliyor ve mabetlerde onlar Allah adamı tabir caizse, yani Allah uğruna 
yetiĢen birer ilim adamı oluyorlar. Allah davası yolunda ömürlerini 
vakfediyorlar.  

 
Onun için de erkek beklermiĢ. Gelenekler de ona zorluyor. Çünkü 

erkek merkezli bir gelenek var. Roma kültürünün hakim olduğu bir 
bölgedeyiz. Romalı valilerce yönetilen Roma kültürünün tamamen istila 
ettiği, topraklarını istila ettiği ve yürekleri de istila ettiği Filistin‟deyiz.  

 
ĠĢte böyle bir bölgede adayan Hane adağının kız olduğunu görünce 

böyle diyor; Rabbim..! Boynunu büküyor, sanki suçluymuĢ gibi, sanki 
kendisi karar verirmiĢ gibi erkek veya diĢi olmasına adeta suçlanıyor. 
“Ben onu kız doğurdum.” Diyor. 

 
vAllahu a'lemu Bi ma vedaat Hemen burada tırnak içinde söz 

Allah‟a geçiyor. Yani sözün faili Allah onun ne doğurduğunu bilip 
duruyordu zaten. Ve devam ediyor.  ve leysez zekeru kel ünsâ ve 
erkeğin kız gibi olmayacağını da Allah biliyor. Yani bunun bir manası Ģu; 
Hatta birinci ve tasvip ettiğim manası; Onun dediği gibi erkek doğsa ki bu 
kız gibi olmayacaktı, Meryem olamayacaktı, Ġsa‟ya anne olamayacaktı. O 
ne bilsin, Hanne ne bilsin, onun için erkek iyi olur zannediyor. Ama Allah 
neyin daha iyi olduğunu biliyor. O sebeple de burada böyle ihtirazi bir 
cümle var, tırnak içi cümlesi. 

 
ve inniy semmeytüha Meryem ve yine söz Hanne‟ye geçti cümle 

içerisinde, ayet içerisinde; “Ve ben ona Meryem adını koydum.” ve inniy 
u'ıyzüha BiKE ve zürriyyeteha mineĢ Ģeytanirraciym; Onu Meryem 
diye isimlendirmekle kalmadım ve ben onu sana, Ģeytanın, kovulmuĢ 
Ģeytanın, lanetli Ģeytanın, taĢlanmıĢ Ģeytanın Ģerrinden sana ısmarladım 
ey Allah‟ım. Diyor. 

 
Burada müthiĢ bir de öğüt veriyor. Örneklik sergiliyor Hanne. 

Meryem‟in annesi Hane, büyük Hanne. Ne diyor? Nasıl bir örnek 
sergiliyor? Çocuk terbiyesinin daha anne karnında baĢladığı örneğini 



veriyor ve doğan çocuğu en akıllıca bir yöntemle Allah‟a terbiye 
ettirmenin yolunu arıyor. Allah‟ın terbiye ettiği gibi kim terbiye edebilir. 
Allah‟ın terbiyesinin yerini kimin terbiyesi tutabilir. En akıllıca iĢ, evladı 
Allah‟a doğrudan terbiye ettirmek değil midir?  
 

ĠĢte Meryem‟in annesi Hanne bu kapıyı aralamak için, kapıyı 
yumrukluyor tabir caizse ve Allah‟a ısmarlıyor. ġeytanın Ģerrinden. 
Çünkü baĢa çıkamayacağı bir Ģer. Karnı acıkınca doyurur, susarsa 
suvarır, altı kirlenirse temizler, ama Ģeytanın Ģerrinden onu nasıl 
koruyabilir ki..! Sadece Allah‟a ısmarlayabilir. Böyle uyanık bir anne, 
Hanne. Çocuğunun sadece bedenini değil, çocuğunun ruhunu düĢünüyor 
ve ruhunu Allah‟a ısmarlıyor tabir caizse. 

 
 
37-) Fetekabbeleha Rabbuha Bi kabulin hasenin ve enbeteha 

nebaten hasenen ve keffeleha Zekeriyya* küllema dehale aleyha 
Zekeriyyel mıhrabe, vecede ındeha rizka* kale ya Meryemu enna leki 
hazâ* kalet huve min ındillah* innAllahe yerzuku men yeĢâu Bi ğayri 
hısab; 

 
Bunun üzerine Rabbi onu hoĢnutlukla kabul etti ve nadide bir çiçek 

gibi yetiĢtirdi. Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya mabede her 
giriĢinde, Onun yanında yeni yiyecekler bulur, sorardı: "Yâ Meryem, 
bunlar nereden?" Cevap verirdi Meryem: "Bu Allâh'ın indîndendir" (O'nun 
merhameti sonucu, kullarıyla ulaĢmakta). Muhakkak ki Allâh, dilediğine 
dilediğince yaĢam gıdası (rızık) verir. (A.Hulusi) 

 
Bunun üzerine rabbi onu güzel bir kabul ile kabul buyurdu ve güzel 

bir surette yetiĢtirdi, Zekeriyya‟nın himayesine verdi, Zekeriyya onun 
üzerine mihraba her girdikçe yanında yeni bir rızk bulur, ya Meryem! bu 
sana nereden? derdi, o da Allah tarafından, derdi: ġüphe yok ki Allah 
dilediğini hesapsız merzuk buyurur. (Elmalı) 

 
 
Fetekabbeleha Rabbuha Bi kabulin hasenin Peki böyle güzel bir 

Ģekilde adanan, güzel bir Ģekilde bağıĢlanan bir bağıĢ, bir adak Allah 
tarafından nasıl karĢılandı dersiniz? Bu sorunuzun cevabını bu ayet 
veriyor. Rabbi onu çok güzel bir kabul ile kabul etti. Güzel bir kabul Bi 
kabulin hasen Güzel bir kabul. 

 
Peki kötü kabul nasıl olur? Mesela Ģöyle olabilir, büyük yüce bir 

makama küçük bir hediye geldiğini düĢünün, “Tamam, tamam. Kapının 
arkasına bırak ta git..!” Demek kötü bir kabuldür mesela. Çünkü ihtiyacı 



yoktur zaten. Getirdiğiniz kapı yüce bir kapıdır, o hediyenize hiç ihtiyacı 
yoktur. Ondan çoktur onda, ama lütfen almıĢtır. Kırılmasın diye almıĢtır. 
Üzülmesin.! Ve yahut ta hatta size karĢı gururlu ve kibirli bir eda ile; 
“Tamam, bırak ta git..!” diyebilir, hatta kovabilir de sizi. Ve ondan sonra 
da hediyenizi; “Alın götürün Ģunu dağıtın fakirlere.” Falan da diyebilir. 
ĠĢte kötü bir kabul. Allah nasıl kabul ediyor? Güzel bir kabul ile kabul 
ediyor. Allah güzel kabul ederse ne yapar? 

 
ve enbeteha nebaten hasenen ve onu bir çiçek gibi yetiĢtirdi, 

büyüttü. Bir çiçek gibi. ve keffeleha Zekeriyya Allah bir çiçek gibi 
yetiĢtirirse o çiçeğe ki,mi bahçıvan eder? Zekeriyya gibi bir peygamberi 
bahçıvan eder. ĠĢte onun için Zekeriyyayı da ona bahçıvan etti. Onun 
kefaletine verdi. Zekarıyya yı onun bakımına memur kıldı. 

 
küllema dehale aleyha Zekeriyyel mıhrabe, vecede ındeha 

rizka  Her ne zaman Zekeriya Meryem‟in durduğu yere, mihrap denilen, 
merdivenle çıkılan, -kiliselere baktığınız da bugün de hala görülebilir- 
merdivenle çıkılan Ģöyle yüksekçe bir yerdir. Orada adeta Allah‟a ibadet 
ve tatla vakit geçirmek için bir tür hayatını Allah‟a vakfedenlerin sürekli 
ibadet ettikleri bir tür hücre, bir çeĢit hücre diyebiliriz. ĠĢte oraya ne 
zaman gelse Zekeriyya orada bir rızık buluyordu. 

 
Kale ve soruyordu; ya Meryemu enna leki hazâbu sana nereden 

geldi? 
 
Kalet Meryem cevap verdi; huve min ındillahBunlar Allah’tandır. 

Diyordu. 
 
innAllahe yerzuku men yeĢâu Bi ğayri hısab; Ve devam 

ediyordu; Allah istediği kimseyi hesapsız olarak rızıklandırır. Diyordu. 
 
Bu yiyeceklerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların ne olduğu, 

nereden geldiği hakkında çok çeĢitli malumatlar yer almakla birlikte 
tefsirlerde bu konuda ne Kur‟an da ne sahih sünnette hiçbir malumata 
rastlamıyoruz. Onun için de bunların, bu gelen yiyeceklerin olağanüstü 
Ģeyler olduğuna dair sahih hiçbir delilimiz yok. Tefsirlerde anlatılanlar da 
yine sahih kaynaklara değil bir takım rivayetlere dayanan malumatlar 
cinsindendir. Onun için biz bu yiyeceklerin Allah‟ın o dönemde Meryem‟e 
farklı yeryüzü dıĢı yiyecekler olarak değil de, Allah‟ın kendisine adanmıĢ 
bir adağa nasıl muamele ettiğinin bir göstergesi olarak düĢünüyoruz ve 
bu düĢüncemizi destekleyen malumatları da tarihte buluyoruz. 

 



O dönemde muhteĢem, büyük bir kıtlık var bölgede. Herkes 
açlıktan kırılıyor. Hatta Ģu bilgiyi de veriyor bize tarihler. Meryem‟e 
Zekeriyya bakamayacak kadar büyük bir kıtlık var. O dönemde Meryem‟i 
Zekeriyya, amca oğlu olan Yusuf‟a emanet ediyor. Onun yeme ve 
içmesini. Bir parça onun maddi durumu yerinde olduğu için.  

 
O dönemde bölgede büyük kitlesel ölümler oluyor kıtlık dolayısıyla. 

Ama Meryem hiç aç kalmıyor. Onun için de Zekeriyya emanetin ne 
olduğunu ara sıra görmek için geldiğinde hiç kimsenin yanında yiyecek 
bulunmazken bu büyük kıtlıkta Meryem‟in yanında yiyecekler görüyor. 

 
ĠĢte Allah kendisine adananı böyle kollar, böyle bakar iması var bu 

ayet-i kerimede. 
 
 
38-) Hünalike de'â Zekeriyya Rabbehu, kale Rabbi heb liy min 

ledünKE zürriyyeten tayyibeten, inneKE Semiy'ud du'â'; 
 
Aynı yerde Zekeriyya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana 

ledünnünden (rahmeti sonucu özel melekî kuvve açığa çıkıĢıyla) tertemiz 
bir nesil hibe et. Sen kesinlikle duamı iĢitensin (yöneliĢimi algılayansın)." 
(A.Hulusi) 

 
O aralık Zekeriyya rabbine dua etti: Yarab! dedi: Bana ledün 

nünden bir temiz zürriyet ihsan eyle Ģüphesiz ki sen duayı iĢitensin. 
(Elmalı) 

 
 
Hünalike de'â Zekeriyya Burada bir baĢka yere, bir baĢka konuya 

geçti. Ama özellikle bu noktada Meryem‟den hemen Zekeriyya‟ya 
geçmesi çok ilginç. Biraz sonra burada ki nükteyi açıklayacağım. Devam 
edeyim. 

 
Hünalike de'â Zekeriyya O noktada, o anda Zekeriyya rabbine 

dua etti. Niçin? Çünkü Zekeriyya‟nın da çocuğu yok. Zekeriyya 
Meryem‟in akrabası. Ayrıntı veren tarihlere göre Meryem‟in annesi ile 
Zekeriyya‟nın hanımı, kız kardeĢler. Onun için Meryem‟in teyzesinin 
kocası oluyor. Ve belki baĢka bir akrabalık bağı daha olabilir ama 
Meryem‟in akrabası olduğu kesin. Onların da çocuğu yok. 

 
ĠĢte Meryem‟e Allah‟ın bu iltifatını gören Zekeriyya yüreğinden 

kopup gelen bir duygu ile Rabbine elini açıyor ve diyor; kale Rabbi heb 
liy min ledünKE zürriyyeten tayyibeten, inneKE Semiy'ud du'â';Dedi 



ki Zekeriyya; “Rabbim, bana da katından bir nesil bağıĢla, güzel bir 
nesil, Tayyip, temiz, pırıl pırıl bir nesil bağıĢla.” Adeta tıpkı Meryem 
gibi dercesine. Meryem‟in o halini görünce inneKE Semiy'ud 
du'â'Rabbim mutlaka sen duaları, çağrıları çok iyi iĢitensin. 

 
 

39-) FenadethülMelaiketü ve huve kaimun yusalliy fiyl mıhrabi, 
ennAllahe yübeĢĢiruke Bi Yahya musaddikan Bi Kelimetin minAllahi 
ve seyyiden ve hasuran ve Nebiyyen minassalihıyn; 

 
O mabette Rabbine yöneliĢ hâlindeyken, melâike ona nida etti: 

"Allâh'tan sana Bi-kelimeyi (Ġsa - özel kuvvelerin açığa çıktığı Allâh 
kelimesini) tasdik edici, seyyid (kuvvelerinin efendisi), hasur 
(nefsaniyetini kontrol eden) sâlihlerden bir Nebi olarak (varlığındaki 
Hakk'ı yaĢayan) Yahya'yı müjdeler." (A.Hulusi) 

 
Derken Melâikeler kendisine nida' ettiler, o kalkmıĢ mihrapta namaz 

kılıyordu: Haberin olsun Allah sana Yahya‟yı müjdeliyor: Allah‟tan bir 
kelimeyi tasdik edecek, hem bir efendi, hem gayez zahid, ve bir 
Peygamber, salihînden. (Elmalı) 

 
 
FenadethülMelaiketü Nasıl bir dua etmiĢse hülMelaike hem 

zaman, hem mekan ifade eder. ĠĢte orada, iĢte o anda demektir. Yani 
Meryem‟in Allah tarafından görüp gözetildiğini görünce içinde ki o duygu 
kabarıveriyor ve orada, o anda dua ediyor ve orada o anda duası kabul 
ediliyor. Ve cevap geliyor davetine, çağrısına. 

 
FenadethülMelaiketü ve huve kaimun yusalliy fiyl mıhrab O 

Mihrapta ibadet ederken, ibadet için kalkmıĢken melekler ona 
seslendiler. ennAllahe yübeĢĢiruke Bi Yahya Allah sana Yahya‟yı 
müjdeliyor. musaddikan Bi Kelimetin minAllah Allah‟tan gelen bir 
sözü, bir kelimeyi doğrulayacak, ve seyyiden ve saygın biri olacak, ve 
hasuran nefsine hakim biri olacak, ve Nebiyyen minassalihıyn; 
Salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya‟yı müjdeliyor. Yani sana 
müjdelediği daha da öte biri ey Zekeriyya deniliyor adeta.  
 

Bildiğiniz gibi bu Yahya, peygamber olan Hz. Yahya. Ki Ġncillerde 
de vaftizci Yahya diye geçiyor. Meryem‟in babası da Arman olarak 
geçiyor Ġncillerde. 

 
 



40-) Kale Rabbi enna yekûnu liy ğulamun ve kad beleğaniyel 
kiberu vemraetiy akır* kale kezâlikÂllahu yef'alu ma yeĢa'; 

 
Dedi: "Rabbim, benim nasıl oğlum olur! ĠhtiyarlamıĢım, üstelik de 

karım kısır!" Buyurdu: "(ġartların) öyle ama... Allâh dilediğini yapar!" 
(A.Hulusi) 

 
Yarab! dedi: benim için bir oğul nasıl olur? kendime ihtiyarlık çatmıĢ 

haremim de kısırken, buyurdu ki: öyle, Allah ne dilerse yapar. (Elmalı) 
 
 
Kale sordu Zekeriyya; Rabbi enna yekûnu liy ğulamun Rabbim 

benim nasıl çocuğum, benim nasıl oğlum olabilir? 
 
ġimdi Ģu soruyu sormamız gerekiyor değil mi, yukarıda isteyen sen 

değimliydin? Peki niçin burada benim nasıl çocuğum olabilir, oğlum 
olabilir diyorsun? Fark var, fark Ģu; duayı aĢk ile yapmıĢtı, burada akıl ile 
soruyor. Yukarıda ki aĢktır, buradaki akıl. Ġman ile algılamıĢtı, Ģimdi 
mantıkla algılıyor. Ġman ile algılamakla mantıkla algılamak arasında iĢte 
bu kadar fark var. Ġman ile algılayınca ellerini kaldırıverdi Rabbine. Eğer 
mantıklı düĢünseydi dua etmezdi. AĢkla düĢündüğü için, daha doğrusu 
aĢkla duyduğu için dua etti. AĢkının bir ödülüydü aslında Yahya. Ama 
Ģimdi hemen mantığına döndü.  

 
Ġnsan böyle bir sarkaç gibi aĢkla akıl arasında gider gelir. Asıl olan 

bu ikisini dengede tutmaktır. BirleĢtirebilmektir. Bu ikisi arasında bağ 
kurmaktır. Akıl zaten bağ değil midir. Evet..! Onun için Ģimdi aĢkının 
dünyasından içkinin dünyasına döndü. Yüreğinin uçsuz bucaksız 
ufuklarından eĢyanın dünyasına döndü ve soruyor. Benim nasıl oğlum 
olabilir. Diyor. 

 
ve kad beleğaniyel kiberu vemraetiy akır Ben bunca 

yaĢlanmıĢken ve karım da kısırken nasıl benim oğlum olabilir ki diye 
soruyor. kale kezâlik Allah cevap verdi diyemiyorum, bir çok müfessir bu 
kale yi Allah‟a atfetse de yukarıda FenadethülMelaike dediğine göre 
bence burada bu kale meleklere gider. Melekler cevap verdi 
kezâlikÂllah ZemahĢeri‟nin tercihine göre mana veriyorum burada; ĠĢte 
böyle bir Allah. Bunu bir isim cümlesi olarak görüyor ZemahĢeri ve 
ikisini birleĢtiriyor. ĠĢte böyle bir Allahyef'alu ma yeĢa'; Dilediğini yapar. 
ĠĢte böyledir Allah. Yani Allah öyle dilemiĢse öyle olur bu kadar basit. 
 
 



41-) Kale Rabbic'al liy ayeten, kale ayetüke ella tükellimen 
Nase selasete eyyamin illâ ramzen, vezkür Rabbeke kesiyran ve 
sebbıh Bil aĢiyyi vel ibkar;  

 
"Rabbim, benim için buna bir iĢaret göster" dedi (Zekeriyya). 

Buyurdu: "Senin için iĢaret, üç gün süreyle insanlarla el-yüz iĢaretleri 
dıĢında konuĢmamandır; bunun yanı sıra Rabbini çokça an ve sabah 
akĢam O'nun Ģanının yüceliğini hisset." (A.Hulusi) 

 
Yarab! dedi: Bana bir âyet (bir alâmet) yap, buyurdu ki: Ayetin nasa 

üç gün sade iĢaretten baĢka söz söyliyememendir. Bununla beraber 
rabbını çok zikret ve akĢam sabah tesbih eyle (Elmalı) 

 
 
Kale Rabbic'al liy ayeten Akıl dünyası mantık dünyası devam 

ediyor Zekeriyya‟da. Henüz daha teskin olmadı. Mantık yakıĢmadı. 
ġimdide belge istiyor. Dedi ki; Kale Rabbic'al liy ayetenRabbim bana 
bir iĢaret göster. Dedi. kale ayetüke ella tükellimen Nase selasete 
eyyamin illâ ramzen Burada ki Kale meleklere gitse gerektir, çünkü 
Cenab-ı Hakk cevabını melekler vasıtasıyla gönderiyor. “Senin iĢaretin 
insanlarla 3 gün iĢaret dıĢında konuĢmamaktır.” ĠĢaret dıĢında hiçbir 
yöntemle konuĢmamak, sükut orucu denir buna. Zekeriya orucu adeta. 
3 gün susmak, konuĢmamak. 

 
vezkür Rabbeke kesiyran ve sebbıh Bil aĢiyyi vel ibkar; Bu süre 

içerisinde rabbini çokça an, zikret yani O‟nu sabah akĢam tespih et. Aynı 
cümle içerisinde iki emir birden geliyor. Zikret, tespih et. Zikir ve tespihin 
ayrı ayrı Ģeyler olduğunun delilidir bu. Çünkü Ġhtilaf-ul Esma Yadullu 
ala ihtilaf-ul mana isimlerin farklılığı, anlamın farklılığına delalet eder. 
Onun için bir yerde zikir ve tespih gelmiĢse zikir tespih, tespihte zikir 
manasına değil demektir. O halde zikir burada Allah‟ı dert edin, kaygın 
Allah olsun, tespih ise onu diline de taĢı. Yani her zerren Allah‟ı ansın, 
dilinde Allah‟ı ansın anlamına gelir. 

 
 
42-) Ve iz kaletil Melaiketu ya Meryemu innAllahestafaki ve 

tahhereki vastafaki alâ nisail alemiyn; 
 
Hani melekler Meryem'e Ģöyle demiĢti: "Yâ Meryem, muhakkak ki 

Allâh seni saflaĢtırıp (hakikatini hissettirip) seçti, seni (Ģirk - ikilik 
necasetinden) tertemiz kıldı ve dünyadaki (o çağdaki) bütün kadınlardan 
üstün kıldı!" (A.Hulusi) 

 



Hem Melekler dediği vakit, ya Meryem! her halde Allah seni süzüp 
seçti, ve seni çok temiz pâk kıldı, hem seni âlemin kadınlarının fevkinde 
seçti. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kaletil Melaiketu Burada aniden kesti olayı hemen bir 

baĢkasına yöneldi. Adeta kıyas yaptıracak bize Ģimdi. Bakın, 
Zekeriyya‟nın hali bu. ġimdi bir de Meryem‟in halini görelim diyor ve 
sahneyi değiĢtiriyor. Ve iz kaletil Melaiketu ya Meryemu 
innAllahestafaki ve tahhereki vastafaki alâ nisail alemiyn; Melekler 
demiĢlerdi ki, hani, melekler demiĢlerdi ki ey Meryem Allah seni seçti. 
Seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Yani 
çağının, zamanının, yaĢadığı zamanın tüm kadınlarına seni tercih etti.  

 
 
43-) Ya Meryemuknütiy li Rabbiki vescüdiy verke'ıy ma'ar 

raki'ıyn; 
 
"Yâ Meryem, Rabbine kanit ol (huĢû duyarak yaĢa), secde et (Allâh 

indînde varlığının yokluğunu hisset) ve rükû edenlerle rükû et (varlığında 
açığa çıkan Rabbinin Esmâ'sını hissederek itiraf et)." (A.Hulusi) 

 
Ya Meryem! rabbına divan dur, ve secdeye kapan ve rükû' 

edenlerle beraber rükûa var. (Elmalı) 
 
 
Ya Meryemuknütiy li Rabbiki vescüdiy verke'ıy ma'ar raki'ıyn  

Ey Meryem Rabbine huĢu ile bağlan, secdeye kapan ve Allah‟ın 
huzurunda eğilenlerle birlikte eğil. Niçin? Ey Meryem senin bedenin kutlu 
bir doğuma konu olacak. Hazırlanmalısın. Bir muĢtuyu taĢıyacaksın 
ilerde. Onun için buna manevi bir hazırlık yapmalısın. Yığınak 
yapmalısın. Sabır yığmalısın. Direnç yığmalısın. Ġnanç yığmalısın. Çünkü 
çok acı çekeceksin. Üzerine çok gelecekler. Çünkü çok büyük bir 
doğuma anne olacaksın. Onun için kendini böyle müthiĢ bir olaya, 
insanlık tarihinde bir dönüm noktasına iĢte böyle hazırlan. Allah‟ın 
önünde eğilerek, HuĢu ile Allah‟a bağlanarak ve secdeye kapanarak 
hazırlan o muazzam ve muhteĢem olaya. 

 
 
44-) Zâlike min enbail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte 

ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü Meryem* ve ma 
künte ledeyhim iz yahtesımun; 

 



ĠĢte bu bilgiler, sana vahyetmekte olduğumuz gayba ait haberlerdir. 
Kim Meryem'in hâmisi olsun, diye kur'a çektiklerinde sen onların yanında 
değildin. (Bu konuda) tartıĢırlarken de yanlarında değildin. (A.Hulusi) 

 
Bu iĢte sana gayb haberlerinden, onu sana vahy ile bildiriyoruz (ya 

Muhammed), yoksa Meryem‟i hangisi himayesine alacak, diye 
kalemleriyle kur'a atarlarken de sen yanlarında değildin, çekiĢirlerken di 
yanlarında değildin. (Elmalı) 

 
 
Zâlike min enbail ğaybi nuhıyhi ileyk Hemen burada bu anlatılan 

kıssanın tarihsel gerçekliğine taĢıdı Kur‟an olayı ve adeta tırnak içi bir 
haber veriyor. Ve diyor ki; ĠĢte bu, sana aktardığımız Ģu bilgi, insan 
idrakinin ulaĢamayacağı gayp haberlerindendir. Çünkü bu malumatların, 
bu ayrıntıların bazıları Ġncil‟lerde de yok. Hiçbir yerde yok. Onun için bu 
malumat, bu ayrıntılı malumat ancak Allah‟ın insana vereceği bir 
malumat. 

 
ve ma künte ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü 

Meryem Ġçlerinden hangisi Meryem‟i himaye edecek diye kur‟a 
çektiklerinde sen yanlarında değildin. Çünkü Kur‟a çekmiĢler. Merhemin 
Annesi Hanne doğurduktan sonra çocuğunu mabede, adağını mabede 
getirince, Mabetteki görevliler bunu hangimiz alıp ta büyütecek. Çünkü 
çok saygı duyarlarmıĢ vefat eden Hanne‟nin kocası Ġmran‟a. O sebeple 
hocaları olan Ġmran‟ın çocuğuna, bir de olağan üstü bir doğum olduğunu 
gördükleri için bakmak konusunda hepsi yarıĢ etmiĢler. Bu sefer Kur‟a 
çekmiĢler ve kur‟a da Zekeriya AS. çıkmıĢ. ĠĢte onu haber veriyor. ve ma 
künte ledeyhim iz yahtesımun Onlar birbirleri ile bu konuda çekiĢirken, 
yani sen alacaksın, ben alacağım, ben büyüteceğim, sen büyüteceksin 
diye çekiĢirken sen yanlarında değildin. 

 
 
45-) Ġz kaletil Melaiketu ya Meryemu innAllahe yübeĢĢiruki Bi 

Kelimetin minHU, ismühül Mesiyhu 'Iysebnü Meryeme veciyhen fid 
dünya vel ahıreti ve minel mükarrebiyn; 

 
Hani melâike Meryem'e Ģöyle demiĢti: "Allâh kendisinden Bi-

kelimeyi (kendisini tanımladığı Esmâ'sından kendisini vasfettiği bazı 
kuvveleri açığa çıkaracağı bir kulunu) sana müjdeliyor. Onun ismi El 
Mesih, Meryemoğlu Ġsa'dır. Dünyada ve sonsuz gelecek sürecinde vecîh 
(Ģerefi çok yüce) ve mukarrebûndandır (Allâh'a Kurbiyet mertebesinde 
yaĢayan {Allâh'ın bazı kendine has isimlerinin mânâlarının bu yakınlık 
sebebiyle kendisinde açığa çıktığı} mucizelere vesile kiĢi)." (A.Hulusi) 



 
Melekler dediği vakit: ya Meryem! haberin olsun Allah senin 

tarafından bir kelime ile müjdeliyor: ismi Mesih Ġsa ibn Meryem, Dünya ve 
Ahirette vecîh olarak hem de mukarrebînden. (Elmalı) 

 
 
Ġz kaletil Melaiketu ya Meryemu innAllahe yübeĢĢiruki Bi 

Kelimetin minHU, ismühül Mesiyhu 'Iysebnü Meryem Yine melekler 
demiĢlerdi ki hani; Ey Meryem Allah seni kendisinden bir kelime ile 
müjdeliyor. Neden bir kelime? Ġsa peygambere neden bir kelime diyor. 
Kelimenin anlamı Ģu; Ġnsanın, duygu, göz, kulak veya herhangi bir duyu 
vasıtası ile algıladığında kendisinde büyük bir iz bırakan her Ģeye kelime 
denir. Sadece kulağın algıladığı konusunda meĢhur olmuĢ, ama gözün 
algılayıp ta zihinde ve yürekte iz bırakan her Ģey de kelimedir.  

 
Hatta Gavl‟le, Kur‟an da gavl, söz demektir. Kale= söz, dedi, 

Kelime de sözdür. Ama ikisi arasındaki fark demektir diye sorarsanız  
Ġbn. Cinni el-Hasâ'is isimli kitabında bunu çıkartmıĢ. Ga ve le kökünü 
almıĢ ga ve le, ve le ga, le ve ga, le ga ve yani 6 tane kombinezonunun 3 
harfini sıralamıĢ ve sonunda tümünün ortak manasını; Hafif ve insan 
zihninde yer etmeyen söz biçiminde çıkartmıĢ.  

 
Kelime ise yaralamak kökünden geliyor ve; ke-le-me, me-ke-le, le-

me-ke, le-ke-me, me-le-ke, me-ke-le, 6 tane kombinezon çıkarmıĢ, bir 
tanesi kullanılmıyor mühmel, diğer beĢinin de ortak manası Ģu; Keskin ve 
kuvvetli. Yani insanda; insanı sarsan hakikat. ĠĢte onun için kelime. Yani 
bizde Kur‟an neyse, Ġsa‟nın vücudu da o dur. Ġsa‟nın Ġslam‟da ki, daha 
doğrusu Muhammedi Ģeriattaki karĢılığı Kur‟an dır. Ġncil değildir. Yani 
Kur‟an ın Ġsa AS. ın Ģeriatında ki karĢılığı Ġncil değildir, nedir ya; Ġsa 
peygamberin kendisidir. Adeta kendisi nazil olmuĢ bir kelime gibidir. 
Kur‟an gibi nazil olmuĢ bir kelime gibidir. 

 
 
Ġz kaletil Melaiketu ya Meryemu innAllahe yübeĢĢiruki Bi 

Kelimetin minHU melekler demiĢlerdi ki; Ey Meryem, Allah seni 
kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor sana ismühül Mesiyhu 'Iysebnü 
Meryeme ismi el Mesih‟tir. Meryem oğlu Ġsa Mesih‟tir. Mesih; Eskiden 
krallar yağlanırlarmıĢ tahta geçme töreninde oradan kalmıĢ bir gelenek 
olarak yağlanan demek, iĢte vaftiz de oradan geliyor bir nebze. Niçin 
'Iysebnü Meryem çünkü erkek merkezli ata erkil bir kültüre, erkek 
merkezli bir kültüre bir cevap olsun diye kadının, annesinin adıyla anılan 
bir peygamber. Meryem‟in oğlu Ġsa. Adeta Allah, erkek egemen bir 
kültüre böyle karĢı çıkıyor. 



 
veciyhen fid dünya vel ahıreti ve minel mükarrebiyn; Allah‟a 

yakınlardan biri olacak, dünya ve ahirette Allah‟a yakınlardan biri olacak 
gözde bir insan. Veciyhen gözde bir insan. Allah‟a yakınlardan biri 
olacak. Gözde. Dünyada ve ahirette gözde bir insan diyor Ġsa AS. için. 

 
 
46-) Ve yükellimün Nase fiyl mehdi ve kehlen ve mines 

salihıyn; 
 
"BeĢikte ve kehlde (olgunluk döneminde) insanlara konuĢacaktır. 

Sâlihlerdendir." (A.Hulusi) 
 
ve nasa kelâm söyleyecek: hem beĢikte hem yetiĢkin iken, hem de 

salihînden. (Elmalı) 
 
Ve yükellimün Nase fiyl mehdi ve kehlen ve mines salihıyn Ve 

Salihlerden biri olacak yetiĢkin olduğu halde de, beĢikteyken de 
insanlarla konuĢacak. Tabii Ġsa AS. ın daha çok küçük yaĢlarda bazı 
hakikatleri ifade etmesi, sanki büyük bir insan gibi ebedi hakikatleri ifade 
etmesine dikkat çekiliyor, atıf var burada. 

 
 
47-) Kalet Rabbi enna yekûnu liy veledün ve lem yemsesniy 

beĢer* kale kezalikillahu yahlüku ma yeĢa'* iza kada emren 
feinnema yekulü lehu kün feyekûn; 

 
(Meryem) sordu: "Rabbim, bana bir erkek dokunmadığı hâlde 

benim nasıl bir çocuğum olur?"... Buyurdu ki: "ĠĢte öylece!.. Allâh 
dilediğini yaratır! O bir iĢin olmasına hükmederse, sadece 'OL' der ve o iĢ 
oluĢur." (A.Hulusi) 

 
Yarabbi! dedi: bir çocuk nerden olabilir benim için? Ki bana bir 

beĢer dokunmadı, buyurdu ki: öyle, Allah neyi dilerse yaratır, O bir emri 
murad edince sade ona ol der o oluverir. (Elmalı) 

 
 
Kalet Rabbi enna yekûnu liy veledün O da Zekeriya gibi soruyor. 

Dedi ki Meryem, sordu; Rabbim, benim nasıl çocuğum olabilir, ve lem 
yemsesniy beĢer bana bir tek insan dokunmuĢ değil, kale kezalikillahu 
ĠĢte Allah böyledir. yahlüku ma yeĢa' Ġstediğini yaratır. iza kada emren 
feinnema yekulü lehu kün feyekûn; Bir iĢi dileyince Allah, ona sadece 
ve yalnızca “ol” der, o da oluverir. 



 
 
48-) Ve yuallimuhül Kitabe vel Hikmete vet Tevrate vel Ġnciyl; 
 
Ona; Kitabı (hakikat bilgisini), Hikmeti (Allâh Esmâ'sının âlemlerde 

oluĢturduğu sistem ve düzenin çalıĢma mekanizmasını), Tevrat'ı (vahyi - 
Musa'ya vahyolan bilgiyi) ve Ġncil'i (müjdelenen Hakikati) talim edecek 
(varlığına nakĢedecek - programlayacak). (A.Hulusi) 

 
ve ona hem kitabet öğretecek hem hikmet hem Tevrat hem Ġncil. 

(Elmalı) 
 
 
Ve yuallimuhül Kitabe Ve yine döndü. Allah‟ın yaratıĢı konusunda 

böyle bir tırnak içi cümle geldikten sonra asıl konuya döndü, Ve 
yuallimuhül Kitabe Ona vahyi öğretecek Allah. Sadece vahyi değil, vel 
Hikmete hikmeti de öğretecek. Vahyi hayata nasıl dönüĢtüreceğini de 
öğretecek. vet Tevrate vel Ġnciyl; Tevrat‟ı ve Ġncil‟i de öğretecek. 

 
 
49-) Ve Rasulen ilâ beni israiyle enniy kad ci'tüküm Bi ayetin 

min Rabbiküm, enniy ahlüku leküm minet tıyni kehey'etit tayri 
feenfühu fiyhi feyekûnu tayran Bi iznillah* ve übriül ekmehe vel 
ebrasa ve uhyil mevta Bi iznillah* ve ünebbiüküm Bi ma te'külune ve 
ma teddehırune fiy buyutikum* inne fıy zâlike le ayeten leküm in 
küntüm mu'miniyn; 

 
Ġsrailoğullarına Rasûl olarak gönderecek. (O) diyecek ki: "Ben size 

Rabbinizden, varlığında O'na dair iĢareti taĢıyan biri olarak geldim. Ben 
size çamurdan kuĢ Ģeklinde bir mahlûk meydana getirir, içine nefhederim 
de (Esmâ kuvvesini onda açığa çıkartırım da) o, biiznillah (o yapıda Allâh 
Esmâ'sının o Ģekilde açığa çıkmayı dilemesiyle) bir kuĢ olur. Körü ve 
cüzzamlıları iyileĢtiririm. Biiznillah (onların hakikatlerini oluĢturan Esmâ 
kuvvesinin elvermesiyle) ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne 
biriktirdiğinizi de size (Allâh'ın bildirmesiyle) haber veririm. Bu olayda, 
eğer iman ederseniz, (Rabbinizin kudreti hakkında) size (önemli) iĢaret 
vardır." (A.Hulusi) 

 
Hem Beni Ġsrail‟e bir Resul olarak, Ģöyle ki: ben size rabbinizden bir 

âyetle geldim, ben size çamurdan kuĢ biçimi gibi bir mahlûk biçerim de 
içine üflerim, Allahın izniyle derhal bir kuĢ olur, yine Allahın izniyle 
gözsüzü ve abraĢı iyi eder ve ölüleri diriltirim, ve evlerinize ne yiyor ve ne 



biriktiriyorsanız size haber veririm elbette bunda size Ģüphesiz bir âyet 
vardır eğer iman edecek iseniz. (Elmalı) 

 
 
Ve Rasulen ilâ beni israiyle enniy kad ci'tüküm Bi ayetin min 

Rabbiküm Yine ve onu Ġsrail oğullarına elçi yapacağım. Enniy Ģöyle ki; 
kad ci'tüküm Bi ayetin min RabbikümBen size rabbinizden bir mesaj 
getirdim. Diyecek. 
enniy ahlüku leküm minet tıyni Ben size çamurdan bir kuĢ yaparım. 
kehey'etit tayri kuĢ maketi yaparım. feenfühu fiyhi ona üflerim 
feyekûnu tayran Bi iznillah o da Allah‟ın izni ile kuĢ oluverir. ve übriül 
ekmehe vel ebrasa körleri ve cüzamlıları iyileĢtiririm. ve uhyil mevta Bi 
iznillah Allah‟ın izni ile ölüleri hayata döndürürüm. ve ünebbiüküm Bi 
ma te'külune ve ma teddehırune yiyebileceğiniz ve biriktirebileceğiniz 
evlerinizde fiy buyutikum evlerinizde yiyebileceğiniz ve 
biriktirebileceğiniz Ģeyleri desize haber veririm. inne fıy zâlike le ayeten 
leküm in küntüm mu'miniyn; Eğer gerçekten inanıyorsanız sizin için bir 
mesaj vardır iĢte bunda.  
 

Bunu söylüyor. Bütün bu sayılanların hem lafzi yorumu hem de 
mecazi yorumu mümkündür. Eğer bir kuĢ yapmayı lafzen alırsak Ġsa AS. 
a verilmiĢ bir mucize anlamına gelir. Ama mecazen alırsak, Kur‟an ın bir 
çok ayetinde de kuĢ manasına gelen tayr kelimesi, yine Kur‟an da bir 
çok ayette, örneğin Nisa suresinde kader manasına gelir.  

 
Yine daha baĢka ayetlerde, Kur‟an da 4-5 yerde Ģans, uğur, talih 

manasına gelir. Yani burada, ben bu manada; sizin kaderiniz içerisinde, 
adeta tarihi gidiĢatınızı değiĢtireceğim. Sizin hayatınızda büyük bir 
kısmetim ben dercesine, bu manaya da alınabilir. Her iki manaya da 
yorumlamak mümkündür. 

 
[Ek bilgili; Allah çamurdan yaratıp ona ruhundan üflediği insanı 

yaratmadaki gücünü, gören gözlere göstermek için kulu ve elçisi olan Ġsa 
a böyle bir ayet vererek kavmi olan Ġsrail oğullarına görsel bir belge 
olarak sunmuĢtur ancak kavmi buna iman etmemiĢ ve sihir olduğunu 
iddia etmiĢtir. Sihir olduğunun iddia edilmesi bile bu olayın göz ile Ģahit 
olunan bir durum olduğunu anlamaya yettiği düĢünülecek olursa bu 
olayın mecaz olduğunu iddia etmenin hatalı bir yorum olduğu çok açıktır.  

Dün çamurdan bir kuĢ suretinin canlandığını gören gözler ona sihir 
derken, maalesef bugün aynı olayı anlatan ayetleri okuyanlar ona mecaz 
demekten geri durmamaktadırlar. Kur'an doğru anlamak için kiralık 
metotlara gerek olmadığı , yine Kur'an içinden çıkarılan metot ile bu 
kitabı anlamanın en doğru yol olduğu Adem as ın yaratılması ile bağ 



kurularak, Ġsa as ın yaptığın kuĢun mecaz olarak değil hakiki olarak 
canlandığı anlaĢılmaktadır. EN DOĞRUSUNU ALLAH CC BĠLĠR. (Ġsmail 
Hakkı)] 

 
Ancak burada Ģöyle bir gerçeği hemen dile getirmek gerekiyor ki 

Zekeriya bir iĢaret istemiĢti, Meryem iĢaret istemedi. ĠĢte Meryem‟in 
teslimiyet farkı burada kendini gösteriyor. Çünkü Allah‟a tam teslim 
olursanız o zaman hakikat karĢısında ellerinizi kaldırır, “Eğer öyle ise 
öyledir Ya rabbi.” dersiniz. Bu manada Meryem‟in teslimiyeti gibi bir 
teslimiyet lütfetmesini niyaz ediyor ve sözlerimin sonunda; 

 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın tüm hasılatı ve son sözümüz Âlemlerin 

Rabbine Hamd‟dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Ġslamoğlu Tef. Ders. ÂLĠ ĠMRAN SURESĠ (050-080)(23) 
 

“EuzübillahimineĢĢeytanirracim.”  
 
“Bismillahirrahmanirrahim”  
 
Sevgili dostlar geçen dersimizde Alu Ġmran suresinin 49. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. ĠĢlediğimiz söz konusu ayetlerde özellikle Müslümanlar, 
HıristiyanlaĢma tehlikesine karĢı uyarılıyor. Hicretin 9. yılında, elçiler yılı 
diye bilinen bu yılda Medine‟yi ziyaret eden Necran site devletinin 
Hıristiyan yöneticilerinin bu ziyareti vesilesi ile bu ayetler özellikle 
önderleri, liderleri hatta bir ümmetin kendi peygamberini nasıl 
ilahlaĢtırdığının tipik bir örneği sergileniyordu. Ve bu ilahlaĢtırmaya 
karĢıda uyarılar yapılıyordu. ġimdi bu uyarıların devamı olan ayetlerle 
tefsirimizi sürdürüyoruz. 

 
 
50-) Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet Tevrati ve li 

uhılle leküm ba'dalleziy hurrime aleyküm ve ci'tüküm Bi ayetin min 
Rabbiküm fettekullahe ve etıy'un; 

 
"Tevrat'tan (Musa'ya vahyolandan) önümde bulunanı (tahrif 

olmamıĢ - orijinali) tasdik ediciyim... (Saptırılarak) size haram kılınmıĢ 
bazılarının, helal olduğunu bildirmek için. Rabbinizden bir iĢaretle-mucize 
ile geldim. Allâh'tan korunun ve bana itaat edin." (A.Hulusi) 

 
Hem Tevrat‟tan önümde bulunanı bir tasdikçi olarak ve hem size 

haram edilenin bazısını helâl kılayım diye ve Rabbinizden bir âyet ile size 
geldim, artık, Allah dan korkun da bana itaat edin. (Elmalı) 

 
Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet Tevrati ve li uhılle 

leküm ba'dalleziy hurrime aleyküm Tevrat‟tan bana kadar ulaĢanını 
doğruluğunu tasdik etmek için, yukarıdan itibaren gelen ayet aslında 
devam ediyor bir yerde. Hz. Ġsa‟nın dilinden; Ben niçin gönderildim, ben 
niçin YahudileĢen Ġsrail oğullarına peygamber seçildim? Sorusunun 
cevabı olarak öncelikle bu söyleniyor. Tevrat‟tan Ve musaddikan lima 
beyne yedeyye minet Tevrat Tevrat‟tan bana kadarulaĢanını 
doğrulamak için ulaĢan ayetlerin, hakikatlerin doğruluğunu tasdik etmek. 
ve li uhılle leküm ba'dalleziy hurrime aleyküm Yine size yasak edilmiĢ 
olan Ģeylerden bazılarını helal kılmak için gönderildim diyor Hz. Ġsa. 

 



Tevrat‟tan Hz. Ġsa‟ya kadar ulaĢan hakikatlerden söz ediyor ayet. 
Demek ki bir takım hakikatleri tahrif etmiĢler, bir takım hakikatleri 
unutmuĢlar, ya da unutturmuĢlar. Onun için de Hz. Ġsa Tevrat‟tan bir 
takım hakikatlerin unutulan, üzeri örtülen bir takım hakikatlerin tekrar 
hatırlatıcısı olduğunu dile getiriyor.  

 
Bu da Ģunu gösteriyor. Nübüvvet müessesesi süreklidir. Hiçbir 

peygamber kendisinden önceki hiçbir peygamberi yalanlamaz. Ama 
tersini yapar. Tasdik eder. Kendisinden önce gönderilmiĢ tüm mesajları 
tasdik eder, çünkü her peygamber aynı kaynaktan alır haberi. Ve yine 
her peygamber kendisinden önceki peygamberi doğrulayarak toplumuna 
ilahi mesajı ulaĢtırır. Onun için de Hz. Ġsa da tıpkı Hz. Muhammed AS. 
gibi kendisinden önceki mesajları, kendisinden önceki ilahi mesajları 
doğrulayarak toplumuna vahyi iletiyor. 

 
Bu nokta da nübüvvet müessesesinin bir türedi, bir mevzuhur 

müessese olmadığını ispat ediyor. Ve yine Ġsa AS. ın bu ifadesinden biz 
Ģunu da anlıyoruz; Demek ki Yahudi din bilginleri, onlara bir takım Ģeyleri 
yasaklamıĢlar. Ve bunu da dinden göstermiĢler. Onun için de Hz. Ġsa 
dinden gösterildiği halde dinden olmayan bu yasakları ayıklıyor. Yani bir 
müceddit olduğunu ifade ediyor. Zaten her peygamber, bir müceddit, bir 
yenileyici, bir öze dönüĢçü değil midir?  

 
Aslında Hz. Musa, Hz. Ġbrahim‟in mesajını. Hz. Ġsa Hz. Musa‟nın 

mesajını. Hz. Muhammed yine hepsinin mesajını yenilememiĢ midir? 
Onun için de peygamberler silsilet-ül Müsaddikın’dir. Yani birbirini 
tasdik eden, onaylayan bir silsiledir filozofların tersine. Filozoflar ise 
Sislilet-ül Mükezzibin’dir. Birbirlerini yalanlarlar. Onun için iĢte 
nübüvvetin filozofiden farkı burada açığa çıkıyor. 

 
ve ci'tüküm Bi ayetin min Rabbiküm Ve yine size Rabbinizden 

mesaj getirdim. Diyor Hz. Ġsa. Rabbinizden mesaj getirdim. Burada 
özellikle Hz. Ġsa‟nın hem tanrı, hem tanrının oğlu olduğunu iddia eden 
Hıristiyan, özellikle Pavlos Hıristiyanlığına bir reddiye var. Rabbinizden 
mesaj getirdim diyen bir Ġsa ile karĢı karĢıyayız. Kur‟an ın tanıttığı Ġsa, bu 
Ġsa. Ben Allah‟ım diyen değil, Rabbinizden size mesaj getirdim diyen bir 
Ġsa. Fettekullah O halde Allah‟tan korkun. Allah‟a karĢı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun, ve etıy'un; ve bana uyun. 

 
 
51-) ĠnnAllahe Rabbiy ve Rabbuküm fa'büduh* hazâ sıratun 

müstekıym; 
 



"Allâh kesinlikle (El Esmâ'sıyla) Rabbimdir ve Rabbinizdir! O hâlde 
O'na kullukta olduğunuzun farkında lığına erin ve ona göre yaĢayın. Bu 
Sırat-ı Müstakim'dir." (A.Hulusi) 

 
ġüphe yok ki Allah benim de Rabbım sizin de Rabbınızdır, onun 

için hep ona ibadet edin, bu iĢte doğru yoldur. (Elmalı) 
 
 
ĠnnAllahe Rabbiy ve Rabbuküm Devam ediyor Hz. Ġsa. Allah 

benimde, sizinde rabbinizdir. fa'büduh o halde gereği gibi, o halde 
yalnızca ona kulluk edin. hazâ sıratun müstekıym; ĠĢte budur sıratı 
müstakıym. ĠĢte budur dosdoğru yol. Hatırlayınız dostlar sıratı 
müstakıymden söz eden bir sure daha vardı. Fatiha. Orada da; 
ĠhdinasSıratal'müstakıym; Bizi dosdoğru yola ilet, Sıratı müstakıyme 
ilet diye dua ediyorduk ve sırat-ı müstakıymin ne olduğunu da daha 
sonraki ayetlerden anlıyorduk. Sıratalleziyne en'amte aleyhim; 
Kendilerine nübüvvet, sadakat, hakikat, Ģahadet ve iman verdiğin 
kimselerin yoluna. Ğayril'mağdubi aleyhim;Ve laddaaalliyn. (Amin.) Ve 
Ģu iki zümrenin yoluna da değil. Kimler onlar mağdubi aleyhim 
kendilerine gazap edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil. 

 
ĠĢte hemen burada baĢta yaptığım Fatiha tefsirini hatırlamamız 

gerekiyor. Oraya dönersek Peygamber AS.ın fatihanın bu son ayetinin 
bu son cümlesini nasıl tefsir ettiğini orada iĢlemiĢtik. Kendilerine 
gazaplananlar yani gazaba uğrayanların, YahudileĢen Ġsrail oğulları. 
Sapıtanların da HıristiyanlaĢan Ġsa ümmeti olduğunu biz Resulallah‟tan 
öğrenmiĢtik. ġimdi o tefsiri bu ayetle birleĢtirdiğimizde HıristiyanlaĢmanın 
ne demeye geldiğini daha iyi anlıyoruz. 

 
HıristiyanlaĢmak sevgiyi tutkuya dönüĢtürüp sevdiğimizi 

ilahlaĢtırmaktır. Eğer Nübüvvet çerçevesinde HıristiyanlaĢmayı 
tanımlarsak, HıristiyanlaĢmak; Peygamberini ilahlaĢtırmaktır. 

 
Bunun tersi YahudileĢmek idi. Onu bakara suresinde iĢledik. O da 

neydi Nübüvvette YahudileĢmek; Peygamberi aĢağılamak. YahudileĢen 
Ġsrail oğulları peygamberlerini taĢladılar, ve hatta öldürdüler. Aslında Hz. 
Ġsa da onlara gönderilmiĢ bir peygamberdi hatırlayın. Zaten burada da 
söylenilen o. Yahudi kavmine gönderilmiĢ bir peygamberdi ve Yahudiler 
içinden çıkmıĢ bir peygamberdi. Hz. Ġsa‟ya Yahudiler, YahudileĢen Ġsrail 
oğulları hakaret ettiler. AĢağıladılar, iftira ettiler ve canına kastetmeye 
kadar iĢi vardırdılar 

 



Hıristiyanlar ise ne yaptılar? Onun tam tersini, Onu ilahlaĢtırdılar. 
Onu yüceltme adı altında tanrılaĢtırdılar. Ġfrat ve tefrite kurban ettiler. Bir 
tavır YahudileĢme, öbür tavırda HıristiyanlaĢma biçiminde tecelli etti. ĠĢte 
bu tavrın birini Allah Fatihada gazaba uğrayanların tavrı, diğerini de 
sapıtanların tavrı olarak niteliyor. 

 
mağdubi aleyhim addaaalliyn. gazaba uğrayanların tavrı. 

Yahudilerin tavrı, peygamberi aĢağılayan tavır. Öbür tarafta ise 
sapıtanların tavrı. Peygamberi aĢırı yücelten, ilahlaĢtıran tavır. Onun için 
Hz. Peygamber bir hadisinde, sahih bir hadisinde Ģöyle buyurmuĢtu; 

 
“Sizde Hıristiyanların Meryem oğlu Ġsa‟ya yaptıkları gibi beni 

olağanüstüleĢtirmeyin, uçurmayın, insanüstüleĢtirmeyin. Lakin benim için 
Ģöyle deyin; Abduhu ve Resuluhu Allah‟ın kulu ve elçisidir deyin. Kulu 
deyin, ilahlaĢtıranlara karĢı bir cevap olsun. Kul olduğumu vurgulayın. 
Elçisi deyin, aĢağılayan Yahudice tavırlarla peygamberi ara kablosu gibi 
gören, peygamberin fonksiyonunu görmezden gelen, peygamberin 
fonksiyonunu küçültenlere karĢı bir cevap olsun, dengeli olun.” DemiĢ 
oluyordu. Onun için Ģairin dediği gibi  

 
Muhammedun beĢerun la kel beĢer,  
Bel huve kel yakuti meynel hacer. 
 
(Muhammed insandır fakat sıradan bir insan değil. O bir yakut gibi 

bir elmas gibidir.) O da bir taĢtır ama elbette ki değerli bir taĢtır. Sıradan 
bir taĢ değildir. 

 
 
52-) Felemma ehasse 'Iysa minhümül küfre kale men ensariy 

ilAllah* kalel Havariyyune nahnu ensarullah* amenna Billah* veĢhed 
Bi enna müslimun; 

 
Ne zaman ki Ġsa, onların hakikati inkâr ettiklerini hissetti, sordu: 

"Kim bana Allâh yolunda yardım edecek?" Havariler cevap verdiler: 
"Biziz Allâh yardımcıları... "B" iĢareti kapsamıyla (hakikatimizin Allâh 
Esmâ'sı olduğuna) iman ettik; hakikatinle Ģahit ol! Biz Allâh'a teslim 
olmuĢlarız." (A.Hulusi) 

 
Bunun üzerine vakta ki Ġsa onlardan küfrü hissetti «kim benim 

Allaha arkadaĢlarım?» dedi, Havâriyyun «biziz, dediler: Allah arkadaĢları, 
biz Allaha iman ettik, hem bizim imanı lekesiz Müslimler olduğumuza 
Ģahit ol. (Elmalı) 

 



 
Felemma ehasse 'Iysa minhümül küfre Ġsa Peygamber onlardaki 

küfrü hissedince, sezince; kale men ensariy ilAllah Allah‟a 
yardımcılarım kimdir diye sordu. 

 
Burada ayet bir baĢka sahneye geçti. Yukarıda Ġsa peygamberin 

kendi ümmetine verdiği mesajlar vardı. Burada ise o mesajlara karĢı 
ihanet eden ve kendi nübüvvetini kabul etmeyen, özellikle Yahudi 
grupları içerisindeki Ġsa peygambere karĢı gelmekte ısrar eden ferisiler 
grubuna iĢte diyordu ki; 

 
men ensariy ilAllah Allah‟a giden yolda bana kim yardım edecek. 

Yalnız literal, mot a mot manası Allah‟a yardımcılarım kim anlamına 
geliyor. men ensariy ilAllah kalel Havariyyune Havariler dediler ki, 
beyaz elbise giyenler dediler ki, ak libaslılar, çünkü havar, ak libas 
giyenlere verilen isimdir Ġbranice de. Onun için de ak libas giyenler 
dediler ki, Hz. Ġsa‟yı kabul edenler, hemen onun etrafında yer alanlar, 
onun mesajını baĢkalarına taĢımak için varlıklarını ortaya koyan bir avuç 
yiğit inanmıĢ insan dediler ki; nahnu ensarullah Biziz Allah‟ın 
yardımcıları. 

 
ġimdi burada eğer bu ayetin bu iki cümlesini alsak yanlıĢ anlamaya 

çok açık bir kapı bırakmıĢ oluruz. Yukarıda Allah‟a yardımcılarım kim 
diyen biri var, Burada da biziz Allah‟ın yardımcıları diyen birileri. Bu 
diyalogu bu kadar aldığınızda yanlıĢ anlamaya elveriĢli olan bir yürek, 
yamuk bir yürek hemen Hz. Ġsa‟nın ilahlığına bir yol bulabilir. Bir Te‟vil 
yapabilir. ĠĢte o te‟vili ortadan kaldırmak için Hz. Ġsa ve havarilerinden Ģu 
naklediliyor. amenna Billah Biz Allah‟a iman ettik. veĢhed Bi enna 
müslimun;  sen Ģahit ol ki ey Ġsa, biz Allah‟a teslim olmuĢ olanlardanız. 
Yani biz Müslümanlardanız. 

 
Burada Ġslam‟ın, insanlığın değiĢmez değerleri olduğunu her 

zaman söyledik. Bir kez daha görüyoruz ki Ġslam, çağlar, zamanlar ve 
zeminler üstü, insanlığın ortak değerlerinin ortak adıdır. Onun için Ġsa 
Müslüman dır, Musa Müslüman dır, Ġbrahim Müslüman dır Nuh 
Müslüman dır. Onlara uyanların tamamı da Müslüman‟dır. Salat-u selam 
hepsinin üzerine olsun. O nedenle Ġslam sadece bu ümmetin inancına 
verilen isim değildir. Kur‟an tüm insanlık boyunca Allah‟a teslim olmuĢ 
herkese Müslüman adını verir. Yine devam ediyorlar havariler dualarına: 

 
 
53-) Rabbena amenna Bi ma enzelte vetteba'ner Rasule 

fektübna ma'aĢ Ģahidiyn; 



 
"Rabbimiz, iman ettik (Ġsa'nın) hakikatinden inzâl ettiğine ve 

Rasûlüne tâbi olduk, bizi (hakikate) Ģahitlik edenlerle bir araya yaz." 
(A.Hulusi) 

 
Ya Rabbena indirdiğine iman ettik ve Resulün ardınca gittik, imdi 

bizi o Ģahitlerle beraber yaz. (Elmalı) 
 
 
Ey Rabbimiz Bi ma enzelte vetteba'ner Rasul Elçiye ittiba ettik, 

elçiye indirilen Ģeye ittiba ettik. Yani Ġncil‟e, Ġsa‟ya indirilen Ġncil‟e, o 
Ġncil‟de olan her tür emir ve nehye uyduk fektübna ma'aĢ Ģahidiyn; bizi 
Ģahitler olarak kaydet, Ģehitler olarak kaydet. 

 
ġahitler, yani risalete, vahye, insanlığa ulaĢtırılması için Hz. Ġsa‟ya 

gönderilen nübüvvete Ģahitler olarak. Yine Ģehitler olarak kaydet. Neye 
Ģehit? Her Ģehit Ģahittir. Ġmanını, hayatını Ģahit gösterene Ģehit denilir. 
Hayatını amellerini, ömrünü, canını imanına Ģahit göstermiĢtir. ĠĢte o 
Ģehittir. Onun için de Allah‟tan Ģahitler arasında yazılmalarını istiyorlar. 
Çünkü Ģahitler, vahyin indiğine Ģahit olanlar, vahyin indiğine kendi 
aralarında vahyin sıcak bir biçimde muhatabı olanlar, Vahyin doğrudan 
ilk muhatabı olanlar, iĢte onlar Ģahitler. Bu manada Resulallah‟ın Ģu 
hadisini hatırlamalıyız.Her peygamberin havarileri vardır..! Aslında her 
peygamberin havarileri vahye Ģahit olanlardır, vahye Ģehit olanlardır. Ve 
arkasından farklı bir olayı vurguluyor Kur‟an. 

 
 
54-) Ve mekeru ve mekerAllah* vAllahu hayrul makiriyn; 
 
Mekr yaptılar ve karĢılığını Allâh'tan mekr ile aldılar. Allâh mekr 

yapanların en hayırlısıdır. (Hakikati dillendirenin ortadan kalkması için 
gizli hileye baĢvurdular, Allâh da olayı aynı yoldan, yani onlar fark 
edemeden onların aleyhine sonuçlandırdı) (KiĢinin kendisini Allâh'tan 
ayrı düĢüren - uzaklaĢtıran fiile devam edip bundan zarar görmediğini 
sanması, mekre uğraması demektir. Çünkü zarar görmediğini sanarak o 
fiile devam etmesi, sonuçta Allâh'tan daha fazla uzaklaĢmasına yol açar 
ki, Allâh'tan yani hakikatindeki Esmâ kuvveleriyle tahakkuk etmekten 
uzak düĢmekten daha büyük ceza olmaz insan için.) (A.Hulusi) 

 
Bununla beraber mekrettiler Allah da mekirlerine mekretti, öyle ya, 

Allah hayrülmakirîndir. (Elmalı) 
 
 



Ve mekeru ve mekerAllah Onlar düzen kurdular. Hz. Ġsa‟ya karĢı 
bir düzen kurdular. ve mekerAllah Allah‟ta onların düzenini bozdu. Neydi 
onların kurdukları düzen? Bildiğiniz gibi Hz. Ġsa‟yı öldürmeye kastettiler. 
Çünkü YahudileĢmiĢ oldukları için tüm peygamberlerine karĢı yaptıklarını 
Hz. Ġsa‟ya karĢı da yapmıĢlardı. Ona bir tuzak kurmuĢlardı, lakin Allah 
tuzaklarını bozdu.  

 
ReĢit Rıza tefsirinde der ki bu tuzağın nasıl bozulduğunu izah 

ederken; Ġsa peygamberi Ģikayet eden havarileri içindeki hain, yahuda 
idi. O para ile satın alınmıĢtı. Romalılar ve Yahudi hahamları ferisiler, 
onu para ile konuĢturdular, Hz. Ġsa‟nın yerini öğrendiler. Geldiler, lakin 
gelen Roma askerleri, tutuklamak için gelen Roma askerleri Hz. Ġsa‟yı 
tanımıyorlardı. Ama yahudanın yüreğine de bir ateĢ düĢmüĢtü. Ġhanet 
ettiği için piĢman olmuĢtu. Son anda kendisini Ġsa olarak takdim etti ve 
onu götürdüler. Ġhanetin bedelini asılarak ödedi. Onun için Allah onların 
mekirlerini, düzenlerini iĢte böyle bozmuĢtu. Onlar astık zannediyorlardı, 
oysaki asamamıĢlardı. vAllahu hayrul makiriyn;Allah düzen kuranların 
en hayırlısıdır. 

 
Onlar astık zannediyorlardı dedim. Çünkü Ġncil‟de öyle yazıyor. Ġncil 

yazarları nedense bu konuda daha sonraki kaynaklar olarak hilafı hakikat 
bilgi veriyorlar. Ama Kur‟an bu noktada olayın bize tam hakikatini 
öğretiyor. Barnaba Ġncil‟inde aynen Kur‟an da geçtiği gibi naklediliyor 
olay. Yine Kur‟an da nisa suresinin 157. ayetinde; ve ma kateluhu ve 
ma salebuhu ve lâkin Ģübbihe lehüm Nisa/157 Onu öldürmediler, onu 
asmadılar, lakin o benzer gösterildi diyor. Bu ayet ReĢit Rızadan 
yukarıda aktardığımız olayı doğruluyor. Daha doğrusu o olay bu ayeti 
daha iyi açıklıyor ve izah ediyor. Onun için de asmadıklarına biz 
inanıyoruz. 

 
Asılma hikâyesi aslında Hinduizm den Hıristiyanlığa Pavlus 

aracılığı ile ya da Ġncil yazarları aracılığı ile geçmiĢ bir hikâye. 
Hinduizmde bu hikâyenin aynısı yer almakta. Ġnsan günahkâr doğar 
Hinduizme göre. Ġnsanın günahlarının temizlenmesi için KriĢna isimli 
babasız doğan bir tanrı ve tanrının oğlu ya da, en sonunda insanoğlunu 
günahlarından temizlemek için asılır.  

 
Onun da her ne hikmetse ellerinde ve ayaklarında delikler vardır. 

Aynen Hinduizmde KriĢna efsanesi, hiçbir nokta ve virgülüne 
dokunmadan Hıristiyanlığa taĢınmıĢtır. Onun için de Hz. Ġsa‟nın asılma 
bahsi Hıristiyan ilahiyatında aynen böyledir. 

 



Hz. Adem günah iĢlemiĢ ve cennetten kovulmuĢtur. Onun iĢlediği 
günah yüzünden her doğan insan suçlu doğar. Hıristiyan ilahiyatına göre. 
Her doğan insan suçlu doğduğu için tanrı insanı suçundan arındırmak 
istemektedir. Lakin eğer insanları suçlu görüp yaksa rahmeti ile 
bağdaĢtıramaz Hıristiyan ilahiyatına göre. Suçlu görmese adaleti ile 
bağdaĢtıramaz ve Ġsa‟ya kadar bir çare bulamaz. Ancak Ġsa‟da çare 
bulmuĢ olur ve babasız olarak bir kadının rahmine girer Meryem‟in ve 
tanrı olarak girer ve çocuk biçimine dönüĢür. Ġsa Ģeklinde zuhur eder. 
Yani çarmıha gerilen haĢa Hıristiyan ilahiyatına göre tanrının kendisidir. 
Bu Ģekilde kendisini yani oğlunu, - oğlu mu, kendisi mi onlarda cevap 
veremiyorlar – feda etmiĢ ve insanı günahından kurtarmıĢtır. Hıristiyan 
ilahiyatında çarmıha gerilmenin felsefi izahı budur. Tek izahı budur. 
Görüyorsunuz. 

 
Brahmanizm‟deki bu dizimdeki KriĢna efsanesi aynen, hiç nokta ve 

virgülüne dokunmadan Hıristiyan ilahiyatına aktarılmıĢtır. Hepsi budur 
iĢte. 

 
 
55-) Ġz kalAllahu ya 'Iysa inniy müteveffiyke ve rafiuke ileyYE 

ve mutahhiruke minelleziyne keferu ve caılülleziynettebeuke 
fevkalleziyne keferu ila yevmil kıyameti, sümme ileyYE merciuküm 
feahkümü beyneküm fiyma küntüm fiyhi tahtelifun; 

 
Hani Allâh Ģöyle buyurmuĢtu: "Seni ben vefat ettireceğim (önceki 

açıklamaya atıfla, gizli suikastla seni öldüremezler, seni ben, vâden 
dolunca vefat ettireceğim)... Seni kendime ref' edeceğim (hakikatinin 
yüceliklerini yaĢatacağım); hakikati reddedenler (kâfirler) arasından 
alarak arındıracağım ve sana tâbi olanları kıyamet sürecine kadar, 
hakikati inkâr edenlerden değerli - üstün kılacağım. Sonra dönüĢünüz 
banadır. Aranızda ayrılığa düĢtüğünüz konularda, hükmü ben 
vereceğim." (A.Hulusi) 

 
O vakit ki Allah buyurdu: ya Ġsa! emin ol ben seni eceline 

yetireceğim ve seni bana ref'edeceğim ve seni o küfredenlerden 
paklayacağım ve sana tabi' olanları o küfredenlerin kıyamet gününe 
kadar fevkinde kılacağım, sonrada hep dönümünüz banadır, ihtilâf edip 
durduğunuz Ģeyler hakkında o vakit aranızda hükmü ben vereceğim. 
(Elmalı) 

 
 
Ġz kalAllahu ya 'Iysa O zaman Allah buyurmuĢtu ey Ġsa: inniy 

müteveffiyke seni ölüme yollayacağım. ve rafiuke ileyYE Katıma 



yücelteceğim. ve mutahhiruke minelleziyne keferu Küfreden 
kimselerden çekip seni arındıracağım. ve caılülleziynettebeuke 
fevkalleziyne keferu ila yevmil kıyame Kıyamet günü sana ittiba eden, 
sana uyan kimseleri, sana küfreden seni inkarda direnen kimselerin 
üzerinde kılacağım. Onları hep faik ve üstün kılacağım. sümme ileyYE 
merciuküm ve bütün bunların ardından dönüĢünüz top yekün banadır. 
feahkümü beyneküm fiyma küntüm fiyhi tahtelifun; ĠĢte o zaman 
aranızda anlaĢmazlığa düĢtüğünüz konularda ben hüküm vereceğim. 
 

Bu ayette ifade edilen hakikatler, biraz önce anlattığım hakikatlerle 
örtüĢmekte. Cenab-ı Hakk‟ın dilinden Ġsa‟ya denilmekte seni ölüme 
yollayacağım. Tefsirleri açtığımızda burada takdim ve tehir yapıldığı 
yolunda bir tefsirle karĢılaĢırız. Yani önce katıma yücelteceğim, sonra 
ölüme yollayacağım. Bu iki kelimeyi birbiri ile yer değiĢtirdiklerini 
görürüz. Katıma yücelteceğim‟in de tefsirinde bir çok müfessirin 
tercihinin; “Seni cesedinle birlikte göğe çekeceğim.” ġeklinde 
anlaĢıldığını görürüz. 

 
Aslında ayet açık. Ayette takdim ve tehir yapmamız için bir neden 

de yok. Önce seni ölüme yollayacağım gelmiĢ, arkasından da katıma 
yücelteceğim ibaresi gelmiĢ. Bu da açık. Ayette böyle bir Ģey de yok. 
Peki neden önce seni katıma çekeceğim, alacağım, ondan sonra ölüme 
yollayacağım Ģekline dönüĢtürülmüĢ? 

 
Bir takım hadisler varid olmuĢ bu konuda. Bu hadislerle ayet 

arasında çakıĢma olmamıĢ, bir anlam örtüĢmesi olmamıĢ. Ayeti Hadise 
uydurmak için böyle bir taktim tehir gerekmiĢ. Oysa ki eğer ayet açıksa 
hadis ayete uydurulur. Yani te‟vil edilmesi gereken ayet değil, hadis 
olmalıydı. Bu noktada Hz. Ġsa‟nın öleceği, ölüme yollanacağı açık. Kaldı 
ki maide/117. ayette de Hz. Ġsa‟nın ölümü dile getirilmektedir. Yani 
sadece burada değil, Kur‟an ın baĢka yerlerinde de Hz. Ġsa‟nın ölümüne 
iliĢkin ibareler var. 

 
Bu durumda Hz. Ġsa‟yı illa öldürmemekte direnen anlayıĢ bir tür 

Buhari, Müslim ve Tirmizi de yer alan bir hadise dayanıyor. O hadiste Hz. 
Ġsa‟nın yeniden yeryüzüne geleceği, göğe çıktığı, yeniden yer yüzüne 
döneceği ve yeryüzünde insanları Ġslam‟a davet edeceği, haç‟ı kıracağı, 
çanları susturacağı ve kendi dinine sokulan tüm bid‟atları temizleyip 
insanları Ġslam‟a tekrar döndüreceği ve ondan sonra öleceği rivayet 
ediliyor. 

 
Aslında bu rivayeti Ģöyle anlamamız çok daha doğru olur. Eğer 

rivayet gerçekten Resulallah‟tan geldiği sabitse ki senet olarak sabittir, 



ancak metin kritiği ayrı bir hadise. Biz sabit saysak dahi bu durumda Hz. 
Ġsa‟nın tekrar dönmesi aslında getirdiği asli mesajın tekrar yeryüzüne 
dönmesi anlamına gelmeli.  

 
Hıristiyan olduğunu iddia edipte onun akaidini çarpıtan insanların, 

tekrar onun getirdiği asli inanca yöneliĢine yormalı bunu. Ve inĢallah bazı 
alimlerimizin güneĢ batıdan doğacak hadisini de bu çerçevede 
yorumladığı gibi, bir gün belki de Hz. Ġsa‟ya inandığını söyleyen Ġsa‟nın 
Muharrifleri, gerçek Ġsa‟nın  getirdiği gerçek Ġslam‟a yönelip belki de 
akaitlerini tazeleyecekler ve Ġslam‟ı bulacaklar. 

 
Bu hadislerin delalet ettiği mana bu olabilir. Bir de Hz. Ġsa‟nın 

ölmeyip ruhunun Allah katına çıkarıldığı ifade ediliyor ki zaten ruh ölmez. 
Cesediyle çıkmaya gelince Allah‟ın sünnetine aykırı. Allah‟ın sünnetinde 
yerden olan her Ģey yerde kalacaktır. 

 
…ve len tecide lisünnetillahi tahviyla; Fatır/43 
 
Onun içinde bu noktada hadisleri bu ayete eğer uyarlarsak o 

zaman netice dediğimiz gibi Hz. Ġsa‟nın Allah ruhunu katına çıkardığı 
ama ümmetinin manevi ömrünün uzun olacağı ve bir gün onun inancını 
tahrif edenler bu tahriften kurtulup asli mesaja geri döneceği Ģeklinde 
te‟vil edebiliriz. 

 
 
56-) Feemmelleziyne keferu feüazzibühüm azâben Ģediyden fid 

dünya vel ahireti, ve ma lehüm min nasıriyn; 
 
"Fakat o hakikati inkâr edenlere gelince; onlara hem dünyada hem 

de sonsuz gelecek sürecinde Ģiddetle azap yaĢatacağım. Onların hiçbir 
yardımcıları da olmaz." (A.Hulusi) 

Hasılı: o küfredenleri Dünyada ve Ahirette Ģiddetli bir azab ile ta'zib 
edeceğim, hem onlara yardımcılardan eser yoktur. (Elmalı) 

 
 
Feemmelleziyne keferu feüazzibühüm azâben Ģediyden fid 

dünya vel ahireti Küfründe direnenlere gelince. ĠĢte onlara çok Ģiddetli 
bir azap edeceğim dünyada da ahirette de. ve ma lehüm min nasıriyn; 
Onlar yardımcı da bulamayacaklar. 

 
 
57-) Ve emmelleziyne amenû ve amilus salihati feyüveffiyhim 

ucurehüm* vAllahu la yuhıbbuz zalimiyn; 



 
"Hakikatine" iman edip bunun gereği olan çalıĢmaları yapanlara 

gelince; onların yaptıklarının getirisi tamı tamına verilir. Allâh zâlimleri 
sevmez! (A.Hulusi) 

 
Amma iman edip Salih ameller iĢleyenlere gelince onlara ecirlerini 

tamamıyla öder de Allah zalimleri sevmez. (Elmalı) 
 
 
Ve emmelleziyne amenû ve amilus salihati Ġman eden ve 

imanlarını Salih amelle ispat edenlere gelince, feyüveffiyhim ucurehüm 
onlara ödüllerini tam olarak verecektir Allah. vAllahu la yuhıbbuz 
zalimiyn; ve Allah zalimleri sevmez. Zalimleri sevmediği için zulmü de 
sevmez. Hz. Ġsa‟yı insan olmaktan çıkarmak zulümdür. Ona iftira etmekte 
zulümdür. Hıristiyanların yaptığı gibi onu ilahlaĢtırmak zulümdür, 
Yahudilerin yaptığı gibi ona ve annesine zina isnat etmekte zulümdür. 
Onun içinde Allah zalimleri sevmez. 

 
 
58-) Zâlike netluhu aleyke minel ayati vez zikril hakiym; 
 
ĠĢte bu bilgiler, (sana gayb olan geçmiĢ olaylara) iĢaretler ve 

hikmetli zikirdir (olayların hikmetini açıklamaktır). (A.Hulusi) 
ĠĢte o hüküm, biz onu sana bu âyetlerden ve hikmetli zikirden 

peyderpey okuyoruz. (Elmalı) 
 
 
Zâlike bütün bunlar netluhu aleyke minel ayat sana bildirdiğimiz 

mesajlardandır vez zikril hakiym; ve hikmetli haberlerdendir. 
 
 
59-) Ġnne mesele 'Iysa ındallahi kemeseli Adem* halekahu min 

turabin sümme kale lehu kün feyekûn; 
 
Muhakkak ki, Allâh indînde Ġsa'nın oluĢumu Adem'in oluĢumu 

gibidir (Ġsa'nın oluĢumu Adem'in oluĢumu gibiyse, Adem'in oluĢumu da 
Ġsa'nın oluĢumu gibidir. Buna göre düĢünülmeli bu konu. A.H.). Onu 
topraktan yarattı, sonra "Ol" dedi ve oldu (topraktan - moleküler yapıdan 
meydana gelene ruhun nefh olmasıyla {Esmâ kuvveleri farkındalığıyla} 
insan hâline gelmesi ile; ana rahminde moleküler yapıdan meydana 
gelene ruh nefh olması suretiyle insanın meydana gelmesi aynı Ģeydir). 
(A.Hulusi) 

 



Doğrusu Allah ındinde Ġsa meseli Âdem meseli gibidir: Onu 
topraktan yarattı sonra da ona «ol!» dedi, o halde olur. (Elmalı) 

 
 
Ġnne mesele 'Iysa ındallahi kemeseli Adem Ġsa‟nın durumu Allah 

katında Ademin durumu gibidir. Ġsa‟ya ĢaĢıranlar, Ġsa babasız doğdu diye  
onu ilahlaĢtıranlar..! O halde Adem‟i ne yapacaksınız demek istiyor 
Kur‟an. Adem sadece babasız değil, üstelik anasız da doğdu. Babasız 
doğdu diye Ġsa‟yı Allah ilan edecekseniz haĢa, ya da tanrının oğlu ilan 
edecekseniz, Ademi ne ilan etmeniz gerekir? Bu ne biçim mantıktır. 
Ademi insan olarak, ve hatta iĢlediği günah yüzünden tüm insanlığın yüz 
karası olarak gören Hıristiyan ilahiyatçıları nasıl Ġsa‟yı tanrı ilan etmeye 
kalkarlar demek istiyor ayet. halekahu min turabin Allah onu topraktan 
yarattı. sümme kale lehu kün feyekûn; Sonra ona dedi ki, “ol”, o da 
oluverdi. 

 
Burada babasız doğmak bir kimseye ilahlık kazandırmaz deniliyor. 

Yani eğer babasız doğmak ilahlık kazandırsaydı, babasız ve anasız 
doğmak kiĢiye ne kazandırmazdı ki? Onun için kıyaslayın denilme 
isteniyor. Ve devam ediyor ayet; 

 
 
60-) ElHakku min Rabbike fela tekün minel mümteriyn; 
 
Bu, Rabbinden hakikattir; bu yüzden, Ģüphe edenlerden olma! 

(A.Hulusi) 
 
Bu hak senin rabbinden, binaenaleyh Ģüphe edenlerden olma 

(Elmalı) 
 
 
ElHakku min Rabbike ĠĢte bu gerçek sana Rabbin tarafından 

bildirilmiĢtir. Hangi gerçek? Yukarıda anlatılan gerçeklerin tamamı, ama 
özellikle de Hz. Ġsa‟ya iliĢkin gerçek. Çünkü bu gerçek o güne dek hiçbir 
eserde yer almayan bir gerçek. Hiç kimsenin bilmediği ve aktarmadığı, 
hiç kimsenin bir baĢka yerden de aktaramayacağı bir gerçek. Yalnızca 
Allah‟ın haber vereceği bir gerçek. Onun için de iĢte bu gerçek sana 
rabbin tarafından bildirilmiĢtir deniliyor. fela tekün minel mümteriyn; 
Sakın Ģüphelenenlerden olma.  

 
Bu ayetin arka planını anlamamız için hemen bu ayetlerin indiği 

ortamı aklımıza getirmemiz gerekiyor ki, Necran‟lı 64 kiĢilik Hıristiyan 
heyetinin içinden seçilmiĢ olan liderler, papazlar grubunun Mescid-i 



Nebevide, peygamber mescidinde, Resulallah‟ın karĢısında Resulallah‟la 
Ġsa üzerine, Hz. Ġsa‟nın doğumu, ilahlığı, Allah‟a nispeti üzerine büyük bir 
tartıĢma geçtiğini hatırlayalım.  

 
Resulallah Hıristiyan ilahiyatçıları ile, büyük Hıristiyan bilginleri ile ki 

muhtemelen bölgede Hıristiyan olmuĢ Arap liderleri de var orada. 
Hıristiyanlığı kabul etmiĢ ama aslen Arap olan papazlar da var orada. 
Onun için Resulallah‟ın mescidinde müthiĢ bir münazara var. Resulallah 
bir tarafta, diğer hepsi bir tarafta. ĠĢte o münazara sırasında bu ayetler 
adeta birer hakikat olarak Resulallah tarafından karĢıya bildirilmek üzere 
indiriliyor. Ve onlar rivayetlerden öğreniyoruz ki pes ediyorlar. 

 
ĠĢte bu son delil geldikten sonra pes ediyorlar. Adem ve Ġsa 

kıyaslaması üzerine Hıristiyan heyeti artık bir Ģey söyleyemiyor, 
söyleyecek teslisi, 3 lemeyi savunacak herhangi bir delil bulamıyor 
bunun üzerine Resulallah en son sözü söylüyor. 

 
 
61-) Femen hacceke fiyhi min ba'di ma caeke minel ılmi fekul 

te'alev ned'u ebnaena ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm ve 
enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil fenec'al la'netallahi alel 
kazibiyn; 

 
Sana gelen ilimden sonra, her kim bu hakikat hakkında tartıĢırsa, 

de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, 
yandaĢlarımızı ve yandaĢlarınızı çağıralım; sonra dua edelim; Allâh 
lâneti hakikati yalanlayanların boynuna olsun!" (A.Hulusi) 

 
Sana gelen ilimden sonra artık her kim seninle münakaĢaya 

kalkarsa haydı de: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı kadınlarımız ve 
kadınlarınızı kendilerimizi ve kendilerinizi çağıralım sonra can-u 
gönülden ibtihal ile duâ edelim de Allahın lâ'netini yalancıların boynuna 
geçirelim. (Elmalı) 

 
 
Femen hacceke fiyhi min ba'di ma caeke minel ılmi sana gelen 

bu ilimden sonra bu konuda seninle tartıĢacak olurlarsa; fekul deki 
onlara te'alev ned'u ebnaena ve ebnaeküm Haydi, oğullarınızı ve 
oğullarımızı çağıralım, ve nisaenave nisaeküm Hanımlarınızı ve 
hanımlarımızı çağıralım ve enfüsena ve enfüseküm bizimkileri ve 
sizinkileri çağıralım. Tüm taraftarlarımızı çağıralım. Hepsinin gözü 
önünde, hepsinin baĢı üzerine sümme nebtehil can-ı gönülden yemin 
edip yalvaralım. fenec'al la'netallahi alel kazibiyn; Allah‟ın lanetinin 



yalancıların üzerine olmasını dileyelim. Teklifini yapması isteniyor 
Resulallah‟ın. Allah tarafından bu teklifi yapması istenince Resulallah bu 
teklifi aynen yapıyor ve onları mülaeneye davet ediyor. LanetleĢmeye. 
“Kim yalan söylüyorsa lanet onun üzerine olsun. Haydi var mısınız.” 
Diyor. 

 
Biz Tarih kaynaklarından öğreniyoruz ki bu heyet içerisinden 14 

kiĢilik, 64 kiĢi arasından seçilmiĢ 14 kiĢilik bu gerçekten de bilgi olarak 
yüksek seviyeli heyet içerisinden bir tanesi hemen uyarıyor. “Tarihte 
Hiçbir peygamberle lanetleĢmeye girmeyen bir kavim helakten 
kurtulamamıĢtır, iflah olmamıĢtır.” Diyor. Sakın lanetleĢmeyin. Hem 
de Necran Hıristiyan devletinin, devlet baĢkanının kardeĢi bu ve aynı 
zamanda büyük bir bilgin ve ilim adamı. Bu uyarı üzerine vazgeçiyorlar. 
Bu çağrıya gelmiyorlar ve tamam diyorlar. “Ya Muhammed biz sana 
bağlılığı kabul ediyoruz. Vergi vereceğiz. Devletimiz senin 
himayendedir. Vergi vermeyi kabul ediyoruz, lakin sen de bizi 
dinimiz üzerine bırak.” Resulallah‟ta onları dinleri ile serbest bırakıyor. 
BaĢ baĢa bırakıyor ve onlar Ġslam devletine vergi ödüyorlar. 

 
 
62-) Ġnne hazâ lehüvel kasasul hakk* ve ma min ilâhin illAllah* 

ve innAllahe leHUvel Aziyz'ul Hakiym; 
 
Muhakkak ki, iĢin hakikati budur. Ġlâhiyet (tanrı - tanrısallık) kavramı 

geçersizdir; sadece Allâh! Gerçek ki Allâh "HÛ"dur, Aziyz'dir, Hakiym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
Doğrusu iĢte budur o kıssanın hak ifadesi, yoksa Allah dan baĢka 

bir Ġlâh yoktur ve hakikat Allah o, öyle azîz öyle hakîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hazâ lehüvel kasasul hakk ĠĢte budur olayın doğrusu. Böyle 

diyor ayet. Bu aslında Kur‟an metodolojisinde, tefsir metodolojisinde çok 
ilginç bir delildir aynı zamanda. Kur‟an kıssaları ile Kur‟an meselelerini 
ayıran bir unsurdur bu. Kur‟an da kıssalar yer alır. Yani anlatılan tarihsel 
öyküler, tarihsel olaylar. Bir de meseleler yer alır. 

 
Bugün en büyük tartıĢması yapılan konulardan biride Kur‟an 

kıssalarının tarihsel hakikati. Tarihte bu olaylar olmuĢ mudur olmamıĢ 
mıdır tartıĢması yapılıyor. Bu tartıĢmalar bence yersiz. Meselelerin tarihte 
olmuĢ olması Ģart değil, zaten meseldir. Misal olarak verilmektedir. Onun 
için onların tarihsel olarak vuku bulmuĢ olması Ģart değil. Ama Kur‟an 



kıssalarının vuku bulup bulmadığını iĢte buna benzer ibarelerden 
çıkarabilirsiniz.  

 
Aslında Kur‟an bunları ayırıyor. Ġnne hazâ lehüvel kasasul hakk 

BaĢka ayetlerde, baĢka kıssaların baĢında yada sonunda Ģu ibareye 
benzer bir ibarede görebilirsiniz. Nahnu nekussu aleyke nebeehüm bil 
Hakk.. Keyf/13 Buna benzer ibareler. Hep El Hakk kelimesi ile gelir. Yani 
bu neyi gösteriyor? Bu 3 Ģeyin iĢaretidir. 

 
1 – Bu kıssa o zaman bilinen bir kıssa idi. Kaba hatları ile anlatılan 

kıssa o çağda muhataplarca biliniyordu. 
 
2 – Ancak bu kıssa böyle bilinmiyordu, yanlıĢ biliniyordu. Eksik 

biliniyordu. Onun için bu tür ibarelerle tamamlanan, baĢına ya da 
sonunda bu uyarı levhasının yer aldığı ibarelerden anlıyoruz ki bu kıssa 
yanlıĢ biliniyordu. 

 
3 – Doğrusu budur. YanlıĢını açıklıyor bu ayetler. Yani yanlıĢ 

bilinen kıssanın doğrusunu bizden dinlediniz diyor insanlığa vahiy.  
 
Onun için de burada da bu uyarı levhası geliyor. Ġnne hazâ lehüvel 

kasasul hakk ĠĢte budur olayın doğrusu. ve ma min ilâhin illAllah 
Allah‟tan baĢkaca da bir ilah yoktur. ve innAllahe leHUvel Aziyz'ul 
Hakiym; Allah, evet yalnızca O‟dur mülkünde izzet sahibi olan ve iĢinde 
hikmet sahibi olan. 

 
 
63-) Fein tevellev fe innAllahe Aliym'un Bil müfsidiyn; 
 
Eğer (bu hakikatten) yüz çevirirlerse, Ģüphesiz ki Allâh fesat 

çıkaranları bilir (sonucunu yaĢatır). (A.Hulusi) 
 
Yine yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah müfsidleri bilir. (Elmalı) 
 
 
Fein tevellev fe innAllahe Aliym'un Bil müfsidiyn Eğer yüz 

çevirirlerse, eğer bütün bunlara rağmen, Allah‟ın hakikati kendilerine bir 
bir bildirmesine rağmen yine de geri dönerlerse iyi bilsinler ki Allah 
bozgunculuk yapanları, geriye dönenleri ifsad edenleri çok iyi bilmektedir. 

 
Kıssa burada bitti ve yeni bir çağrıya giriyor. Yeni bir konu açtı. 

Yeni bir baĢlık. Tevhid çağrısı. Çünkü öncelikle delilleri ispat etti. Yani 
yanlıĢın yanlıĢ olduğunu ortaya koydu. Aslında Kur‟an üslubullah burada 



kendini gösteriyor. Bir insana ya da bir topluluğa hakikat nasıl iletilir. 
Bunun yöntemini de buradan öğreniyoruz. Önce muhatapların yanlıĢını 
ortaya koydu. YanlıĢı iyice ispat ettikten sonra Ģimdi doğru olana çağrı 
yapıyor Kur‟an ve diyor ki; 

 
 
64-) Kul ya ehlel Kitabi te'alev ila kelimetin sevain beynena ve 

beyneküm ella na'büde illAllahe ve la nüĢrike Bihi Ģey'en ve la 
yettehıze ba'duna ba'dan erbaben min dunillahi, fein tevellev 
fekulüĢhedu Bi enna müslimun; 

 
De ki: "Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar, gelin 

aramızdaki Ģu ortak anlayıĢa; Allâh'tan baĢkasına kulluğu düĢünmeyelim; 
hakikatimiz olan Allâh'a hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmayalım; bazımız bazımızı 
(mesela Ġsa'yı) Allâh dûnunda Rab ittihaz etmesin (Allâh yanı sıra ilâh - 
tanrı edinmeyelim)." Eğer bunlara karĢı çıkıp yüz çevirirlerse, o takdirde 
deyin ki: "ġahit olun ki biz Allâh'a teslim olmuĢlardanız." (A.Hulusi) 

 
De ki: Ey ehli kitap! gelin: Sizinle bizim aramızda müsavi bir 

kelimeye, Ģöyle ki: Allah dan baĢka ma'bud tanımayalım ona hiç bir Ģey'i 
Ģerik koĢmayalım, ve bazımız bazımızı Allah dan beride Rab ittihaz 
etmesin, eğer buna karĢı yüz çevirirlerse o vakit Ģöyle deyin: ġahit olun 
ki biz hakikaten Müslim‟iz: müsalemetkârız. (Elmalı) 

 
 
Kul ya ehlel Kitabi te'alev ila kelimetin sevain beynena ve 

beyneküm De ki; Ey kitap ehli, sizinle bizim aramızdaki Ģu ortak ilkeye 
gelin haydi. Aramızda ki Ģu ortak ilkeye sizi davet ediyorum. ella 
na'büde illAllahe Allah dan baĢkasına kulluk etmeyeceğiz. Ortak 
ilkemizin birinci Ģartı bu. 

 
Bakın bu çağrı bugün de geçerli. Bu bir Tevhid konfederasyonu 

çağrısıdır. Bu bir Tevhid çağrısıdır. Herkesedir bu çağrı. Onun için bu 
çağrıya cevap veren Tevhid sancağı altına gelmiĢ olur. Onun için bu 
çağrı sadece o gün değil, bugün ve bundan sonrada geçerlidir. O 
nedenle bizler, bize çağırmıyoruz. Bize çağırmayacağız. Bizler Tevhide 
çağıracağız. Çünkü bizde ona çağrılıyoruz. Onun için hiç kimse bana 
gelin demesin kimseye. Aksine kendine gel desin. Kendinize dönün, 
özünüze dönün, özünüzde Tevhidi göreceksiniz. Fıtratınızda tevhidi 
göreceksiniz. YaratılıĢınızın temelinde ilahi izi göreceksiniz ve o zaman 
anlayacaksınız. ĠĢte bu çağrı bu tevhidin çağrısıdır. Ey kitap ehli, haydi 
aramızda ortak bir ilkeye gelin. Bu ilkeden birincisi; Allah dan baĢkasına 
kulluk etmeyeceğiz. 



 
ve la nüĢrike Bihi Ģey'en O‟ndan baĢkasına ilahlık 

yakıĢtırmayacağız. ve la yettehıze ba'duna ba'dan erbaben min 
dunillah Allah‟ın yanı sıra birbirimizi Rabler olarak kabul etmeyeceğiz. 
fein tevellev fekulüĢhedu Bi enna müslimun; Bütün bunların üzerine 
eğer yüz çevirirlerse, iĢte sen de o zaman deyiniz ki; ġahit olun biz 
Müslümanlardanız. Biz Allah‟a teslim olduk. Allah‟a teslim olan bu 
çağrıya gelir. Biz bu çağrıya uyduk deyin. Yani sizin peĢinizden 
gelemeyiz deyin. Biz Allah‟ın davetine geldik sizin davetinize değil deyin. 
Yani onlarda bunu anlasınlar, Kendilerine, kendilerinizi, kendinize 
çağırmadığınızı, Allah‟ın çağrısını yinelediğinizi, Kendinizi de onları da 
hep aynı ortak çağrıya çağırdığınızı anlasınlar. Ve onların çağırdığı Ģeye 
çağırmadığınızı anlasınlar. Onun için de sizde onlarda Allah‟ın çağrısına 
gelin. 

 
 

 65-) Ya ehlel Kitabi lime tühaccune fiy Ġbrahiyme ve ma 
ünziletit Tevratu vel Ġnciylu illâ min ba'dihi, efela ta'kılun; 
 

Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar, niçin Ġbrahim hakkında 
tartıĢıp duruyorsunuz? Tevrat ve Ġncil Ondan sonra inzâl edilmiĢtir 
(dolayısıyla olayı anlatmıĢtır). Bunu fark edecek aklınız yok mu? 
(A.Hulusi) 

 
Ey Ehli kitab! niçin Ġbrahim hakkında münakaĢa ediyorsunuz? 

Halbuki Tevrat ve Ġncil ancak ondan sonra indirildi bunu da mı akıl 
etmiyorsunuz? (Elmalı) 

 
 
Ya ehlel Kitabi lime tühaccune fiy Ġbrahiym Yine burada bu konu 

ile irtibatlı olan bir baĢka konuya girdi ayet. Ġbrahim‟in hanifliğe çağrısına 
girdi. Ey kitaplılar, ey kitap ehli lime tühaccune fiy Ġbrahiym Ġbrahim 
konusunda niçin tartıĢıp duruyorsunuz? ve ma ünziletit Tevratu vel 
Ġnciylu illâ min ba'dih oysa ki Tevrat‟ta, Ġncil‟de ondan sonra inmiĢti. 
Evet..! 

 
Hıristiyanlar diyorlar ki Ġbrahim bizim, Yahudiler diyorlar ki yok 

Ġbrahim bizim, size vermeyiz. Kur‟an da soruyor; Nereden çıkarıyorsunuz 
bunu, Tevrat‟ta, Ġncil‟de Ġbrahim‟den sonra indi. Ġbrahim neden sizin özel 
malınız olsun ki. Onun için adeta Ġslam‟ın ortak çağrısı mesaj olarak 
Tevhide, Ģahıs olarak Ġbrahim‟e. Yani gelin eğer bir Ģahıs üzerinde 
birleĢmemiz gerekiyorsa Ġbrahim üzerinde birleĢelim. Çünkü Ġbrahim 
Tevhidi temsil ediyordu.  



 
3 din de Ġbrahimi bir köke dayanıyor. O halde nedir aramızda ki 

problem? Aramızda ki problem yukarıda, birbirimizi tanrı edinmeyelim. 
Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtırmayalım. Bunu söylüyor. ĠĢte yapılan 
da bu idi. Onun için özellikle birincil olarak Hıristiyanlara yapılan bu 
davetin anlamı açık. Çünkü onlar ve Yahudiler Hahamlarını ve 
papazlarını Allah‟tan baĢka Rabler edinmiĢlerdi. Ayet-i kerimenin manası 
bu; 

 
Ġttehazû ahbarehüm ve ruhbanehüm erbaben min dunillahi.. 

Tevbe/31 
 
Onlar ahbarlarını, hahamlarını, ve papazlarını Allah dıĢında rabler 

edindiler diyor. Bu ayet inince önce Hıristiyan bir papaz, sonradan 
Müslüman olan Hatem bin Adyy Resulallah‟a gelerek dedi ki; “Ya 
Resulallah Hıristiyanlar ve Yahudiler papaz ve hahamlarına secde 
etmiyorlar ki..!” 

 
Resulallah‟ta; “Hayır tapmak bu değildir. Onlar haram kılıyor, siz 

haram bilmiyor muydunuz. Onların helal kıldığını siz helal bilmiyor 
muydunuz, iĢte budur, kulluk budur.” Diyor. Yani haram ve helal kılma 
yetkisini eline alması bir insanın, iĢte ona uyanlar, ona tapmıĢ gibi 
oluyorlardı. Peygamberin bu tanımına göre. efela ta'kılun; Tevrat‟ta 
Ġncil‟de Ġbrahim‟den sonra indirildi, siz hala bunu akıl etmeyecek misiniz. 
Yani kafanız çalıĢmıyor mu, bu kadarını dahi düĢünemiyor musunuz..! 
Siz Ġbrahim bizimdi, yok bizimdi derken aslında Ġbrahim sizden de önce 
idi. Ġncil‟den, Tevrat‟tan, Kur‟an dan da önce idi. Dolayısıyla bu kadarını 
düĢünemiyor musunuz diyor Kur‟an. 

 
 
66-) Hâ entüm hâülâi hacectüm fiyma leküm Bihi ılmün felime 

tühaccune fiyma leyse leküm Bihi 'ılm* vAllahu ya'lemu ve entüm la 
ta'lemun; 

 
Az çok bildiğiniz konularda tartıĢıp durdunuz, neyse... Fakat hiç 

bilmediğiniz bir konuda neden tartıĢırsınız? Oysa Allâh bilir, siz 
bilmezsiniz! (A.Hulusi) 

 
ĠĢte siz öylesiniz, haydi biraz bilginiz olan Ģeyde münakaĢa ettiniz, 

ya hiç bir ilminiz olmayan Ģeyde niçin münakaĢa edersiniz? Halbuki Allah 
bilir siz bilmiyorsunuz. (Elmalı) 

 
 



Hâ entüm hâülâi hacectüm fiyma leküm Bihi ılmHadi Ģu 
bildiğiniz Ģeyleri tartıĢtınız diyelim, felime tühaccune fiyma leyse leküm 
Bihi 'ılm Fakat bilmediğiniz Ģey hakkında niçin tartıĢırsınız ki..! Ġfadeye 
bakınız, Kur‟an ın ifadesine. Hadi bildiğiniz Ģeyleri aranızda tartıĢıp 
duruyorsunuz diyelim. Ya bilmediğiniz, hakkında hiçbir bilginiz olmayan 
Ģeyi niçin tartıĢıp duruyorsunuz. Aslında bu ibare sadece bir zümreye mi, 
bize değil mi..! Bilmediği Ģeyleri tartıĢanlara değil mi? Ve bugün de bunu 
çok yapmıyor muyuz? Bilmediğimiz halde bir çok Ģeyi tartıĢıyor ve 
cahillerin tartıĢmasından bir Ģey çıkmayacağını düĢünmüyor değil miyiz? 

 
felime tühaccune fiyma leyse leküm Bihi 'ılm* vAllahu ya'lemu 

ve entüm la ta'lemun; Halbuki Allah bilir fakat siz bilmezsiniz. Neyi 
bilmezsiniz? Bilmediğiniz Ģeyi tartıĢmanın sonucunun hakkınızda ne 
kadar kötü olacağını bilmezsiniz. Cahillerin tartıĢmasının sonucunda ne 
büyük bir ziyan olacağını bilmezsiniz. ĠĢte Allah cahillerin tartıĢmasının 
sonucunda çok büyük bir ziyan çıkacağını bilir. Onun için de sizi uyarır. 

 
 
67-) Ma kâne Ġbrahiymu yahudiyyen ve la nasraniyyen ve lâkin 

kâne haniyfen müslima* ve ma kâne minel müĢrikiyn; 
 
Ġbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan... Fakat o tanrıya (dıĢsal 

ötesinde bir ilâha) inanmayan (hanîf), yalnızca Allâh'ın var olduğunun 
idrakinde olarak O'na teslim olmuĢ (varlığında Allâh'ın mutlak tasarrufu 
olan) idi. AnlayıĢında Ģirk yoktu! (A.Hulusi) 

 
Ġbrahim ne Yahudi idi ne Nasrânî ve lâkin Müslim bir hanif (lekesiz 

bir muvahhid) idi ve müĢriklerden olmamıĢtı. (Elmalı) 
 
Ma kâne Ġbrahiymu yahudiyyen ve la nasraniyyen Ġbrahim ne 

Yahudi idi, Ne de Hıristiyan idi. ve lâkin kâne haniyfen müslima Fakat 
Ġbrahim tam anlamıyla hakka yönelmiĢ bir Müslüman idi. Biraz önce 
uyardığım gibi Müslüman ismi sadece bu ümmete has değil, Ġnsanlığın 
değiĢmez değerlerine uyan tarih boyunca tüm insanlar Müslüman‟dır. 
Onun için Hz. Ġbrahim de Müslüman‟mıĢ. ve ma kâne minel müĢrikiyn; 
ve özellikle Allah‟a Ģirk koĢanlardan, ya da Allah‟tan baĢkasına ilahlık 
yakıĢtıranlardan değildi. Yani özellikle burada Hıristiyanlara bir ima var, 
gönderme var. Yani; Siz Ġbrahim‟e nasıl sahip çıkıyorsunuz..! Yahudilere 
de bir gönderme var. Onlar da Ezra‟yı yani bizim bildiğimiz ismi ile 
Üzeyir‟i Tevrat‟ı yeniden ortaya çıkardığı, yazdığı için, ilahi ve tanrısal bir 
güç vehmederler Ezra‟da, Üzeyir‟de. Onun için de onu 2. Musa olarak 
nitelerler, Hatta onda tanrısal bir güç vehmederler, onu bir bakıma 
tanrılık makamına çıkarırlar. 



 
Onun için de iki zümreye de söylüyor. Siz Ģirk koĢuyorsunuz bir 

takım tavırlarınızla. Ġbrahim ise Ģirk koĢmamak için ateĢe atladı. Siz 
onunla nasıl benzerlik kuruyorsunuz. Aranızda ne gibi bir benzerlik 
olabilir ki? O Ģirk koĢmamak için canını ortaya koydu, siz ise Ģirk koĢmak 
için elinizden geleni yapıyorsunuz. 

 
 
68-) Ġnne evlenNasi Bi Ġbrahiyme lelleziynettebe'uhu ve hazen 

Nebiyyu velleziyne amenû* vAllahu Veliyyül mu'miniyn; 
 
Gerçekte Ġbrahim'deki hakikate en yakın olanlar; Onun anlayıĢı 

üzere yürüyenler, bu Nebi (Hz. Muhammed) ve Ona iman edenleridir. 
Allâh iman edenlerin Veliyy'sidir. (A.Hulusi) 

Doğrusu insanların Ġbrahim‟e en yakını her halde onun izince 
gidenler ve Ģu Peygamber ve iman edenlerdir, Allah da müminlerin 
velîsidir. (Elmalı) 

 
 
Ġnne evlenNasi Bi Ġbrahiyme lelleziynettebe'uhu Gerçekte 

Ġbrahim‟e en yakın olanlar, ona uyanlardır. Evet, bir kimseye yakınlık 
onun soyundan, onun akrabasından, onun oğlu, babası olmak değil. 
Onun için Ġbrahim öz babasına dua etti, Allah dua etmemesiniz istedi ve 
o da dua etmekten vazgeçti. Ama Ġbrahim hiç görmediği binlerce yıl 
sonra gelecek olan kendi inancının müntesiplerine dua etti, Allah kabul 
etti. ĠĢte bugün Hacc, bu dua çağrısının, daha doğrusu bu duanın, bu 
çağrının fiili ifadesidir. 

 
ve hazen Nebiyyu velleziyne amenû Ve iĢte bu peygamber ve 

iman edenlerdir Ġbrahim‟e en yakın olanlar. vAllahu Veliyyül 
mu'miniyn; Allah ise inananların tamamına yakındır. Yani Ġbrahim‟e 
yakın olanlar bunlar, bu peygamber ve ona iman eden müminler, Allah 
ise hem Ġbrahim‟e, hem Muhammed AS. a, hem Ġsa‟ya, hem Musa‟ya, 
hem de bunlara iman eden tüm müminlere yakındır. 

 
 
69-) Veddet taifetün min ehlil Kitabi lev yudılluneküm* ve ma 

yudıllune illâ enfüsehüm ve ma yeĢ'urun; 
 
Kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlardan bir grup sizi saptırmayı 

arzuladılar; oysa onlar kendilerinden baĢkasını saptırmazlar. Ama bunu 
idrak edemiyorlar. (A.Hulusi. 

 



Ehli kitaptan bir taife arzu etti ki sizi ĢaĢırtsalar, halbuki sırf 
kendilerini ĢaĢırtıyorlar da farkına varmıyorlar. (Elmalı) 

 
 
Veddet taifetün min ehlil Kitabi lev yudılluneküm Ehli kitaptan 

bazıları isterler ki sizi saptırsınlar. Sizi saptırmak isterler. ve ma 
yudıllune illâ enfüsehüm Fakat onlar öz benliklerinden baĢkasını 
saptıramazlar. ve ma yeĢ'urun; Üstelik bunun farkında da değiller. 

 
Demek ki her saptırıcı aslında kendini saptırıyor. Aslında her 

inkarcı, inkarı ile en büyük zararı kendisine yapıyor. Lakin bunun farkına 
da varmıyor. ĠĢte felaket orası. ĠĢte büyük felaket o. ġeytan, Ģeytan 
olduğunu bilir. Yaptığının kötü olduğunu da ve Ģeytanın meziyeti mi 
sayalım bunu bilmiyorum. Ama insan Ģeytanlık yapar lakin Ģeytan kadar 
meziyetli değildir. ġeytanlığının Ģeytanlık olduğunu bilmez. Kötü 
olduğunu bilmez. Onun için bazı insanlar, Ģeytan kadar dahi meziyetli 
olamıyorlar. 

 
 

 70-) Ya ehlel Kitabi lime tekfürune Bi ayatillahi ve entüm 
teĢhedun; 

 
Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar, siz hakikate Ģahit 

olduğunuz hâlde, niçin Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa 
çıkıĢı olan iĢaretleri) inkâr ediyorsunuz? (A.Hulusi) 

 
Ey Ehli kitap! niçin Allahın âyetlerine küfrediyorsunuz? Halbuki 

görüp duruyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ya ehlel Kitabi lime tekfürune Bi ayatillahi ve entüm teĢhedun 

Ey Kitap ehli, bizzat kendiniz Ģahit olup dururken Allah‟ın ayetlerini niçin 
inkar etmekte direniyorsunuz, niçin inkar edip duruyorsunuz. 

 
 
71-) Ya ehlel Kitabi lime telbisunel Hakka Bil batıli ve 

tektümunel Hakka ve entüm ta'lemun; 
 
Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar, niçin Hakk'ı bâtılın 

içinde gizleyip, bilip dururken Hakk'ı gizliyorsunuz? (A.Hulusi) 
Ey Ehli kitap niçin hakkı batılla buluyorsunuz da hakkı 

ketmediyorsunuz? Halbuki bilip duruyorsunuz. (Elmalı) 
 



 
Ya ehlel Kitabi lime telbisunel Hakka Bil batıli Ey kitap ehli niçin 

Hakka batıl elbisesi giydirip te ve tektümunel Hakka ve entüm 
ta'lemun; Bildiğiniz halde Hakkı gizliyorsunuz. Gerçeğin üzerini 
örtüyorsunuz. 

 
Soruyor Kur‟an, sürekli sorup duruyor. Hakka batıl elbisesi 

giydiriyorsunuz diyor ve hakkı bile bile gizliyorsunuz diyor. Gördüğünüz 
gibi, Hakka batıl elbisesi giydirmek, batılla Hakkı karıĢtırmak, beyazla 
siyahı birbirine karıĢtırıp gri elde etmek gibi bir Ģey. Evet, Ģirk iĢte budur. 
ġirk, Ģirkettir, Hakla batılın Ģirketi, ortaklığına Ģirk denir. Hak ya da batıl 
bu Ģirket içerisinde % kaç hisseye sahip, bunun hiçbir önemi yok ki..! 
%10 hisse batıla verin, % 90 hisse de Hakkın olsun. Ama Ģöyle 
diyemezsiniz; Ya..! %90 ı hakkın ya %10 da batıla verelim ne olur..! Bu 
aynen Ģöyle olur; %90 bal içine %10 pislik attık, Canım %90 ı bal, ne olur 
ki yiyemeyin diyemezsiniz. Bir kaĢıkta atsanız yenmez iĢte.  

 
ġirk pisliktir. Ben demiyorum bunu bağıĢlayın, Kur‟an diyor. Ya 

eyyühelleziyne amenû innemel müĢrikûne necesün.. (Tevbe/28) 
Pisliktir diyor Ģirk. Onun için siz; “Efendim %90 ı bal değil mi, temiz 
değil mi? %10 da pislik olsa ne olur ki, çoğunluğu nasıl olsa 
temiz..!” Diyemezsiniz. Onun için iĢte Ģirk aslında budur. Pislikle temiz 
olanın Ģirketidir, birbirine karıĢtı mı temiz kalmaz artık, o da pis olur. 
Üstelik onlar ikinci bir suçu daha iĢliyorlar. Hakkı gizliyorlar.  

 
Sevgili dostlar, Hakkı değiĢtirmek bozmak bir suç. Hakkı gizlemek 

ayrı bir suç. Aslında hakkı bozan herkes, hakkı gizlemiĢ olur aynı 
zamanda. Çünkü bozulan Hakk, Hakk olmaktan çıkar. Batıl elbisesi 
giydirdiğiniz Hakk, Hakk olmaktan çıkar. Onun için Hakkı bilmek, hakkı 
söylemek görevini omuzlarınıza yükler. Eğer bildiğiniz hakikati 
iletmiyorsanız, Allah korusun o hakikati gizlemek gibi bir suça ortak 
olmak gibi bir durumda söz konusu. Onun için Hakkı gizlemek, hele hele, 
bile bile gizlemek Hakka zulmetmektir. Ama tabii bu ayette özellikle 
gizlenilen hakikat, Resulallah‟ın Nübüvvetini gizliyorlardı. Gelecek 
Peygamberi biliyorlar, ama bunu özellikle gizliyorlardı. 

 
 
72-) Ve kalet taifetün min ehlil Kitabi aminu Billeziy ünzile 

alelleziyne amenû vechen nehari vekfuru ahırehu leallehüm 
yerci'un; 

 
Kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlardan bir grup Ģöyle dediler: 

"ġu iman edenlerin yanına sabah varıp, 'inzâl edilenlere iman ettik' deyin. 



Günün sonunda da (düĢündük olmaz böyle Ģey diyerek) inkâr edin. 
Böylece belki onlar da (size uyup) dönerler." (A.Hulusi) 

 
Ehli kitaptan bir taife de Ģöyle dedi: «Varın o mü'minlere indirilene 

güpe gündüz iman edin, Ahirinde de dönüp küfredin belki onlar da 
dönerler. (Elmalı) 

 
 
Ve kalet taifetün min ehlil Kitabi aminu Billeziy ünzile 

alelleziyne amenû vechen Nehar Ehli kitaptan bir kısmı da Ģunu 
dediler. Aminu Billeziy ünzile alelleziyne amenû vechen Nehar 
Günün baĢında iman edenlere, vahyedilene inandığınızı söyleyin. Taktik 
veriyorlar akıl daneleri. Diyorlar ki; Günün baĢındaki indirilenlere iman 
ettiğinizi söyleyin, iman edin. Ama tabii buradaki iman edin den kasıt, 
iman ettiğinizi söyleyin. 

 
Peki niçin iman ettiklerini söyleyecekler? vekfuru ahırehu Günün 

sonunda indirilenlere de inkar edin. Taktiğe bakınız. ġeytanın 
taktiklerinden biri. Önce sizi kabul ediyormuĢ gibi davranmak. Hangisi? 
Günün baĢında indirilenler, aslında bundan kasıt yine bize kadar gelen 
Razi‟nin naklettiği bir rivayet var mesela el-Esam’dannaklettiği bir 
rivayet; Günün baĢında indirilenlerden kasıt diyor, Yahudilerin kitabında 
ki bir takım gerçekleri doğrulayan, Tevrat‟taki gerçekleri doğrulayan 
ayetler geldiğinde tasdik ediyorlar, bunlar doğru diyorlardı. Ama Tevrat‟ta 
ki bilgileri doğrulamayan, onları yalanlayan ayetler indiğinde bunlar yalan 
diyorlardı. Yani ölçüleri Allah değil. Ölçüsü Allah olmayınca onun için de 
doğrulara doğru demeleri de aslında bir Ģey ifade etmiyor. 

 
Ama tabii bundan daha öte bir Ģey bu. Bence bu ayette söylenen 

Günün baĢında indirilene iman ettiğinizi söyleyin, sonunda indirileni inkar 
edin. O zaman karĢınızdakinde Ģöyle bir izlenim uyandırabilirsiniz: “Ya..! 
Adam mantıklı, yani adam taassupla hareket etse eğer, peĢin fikirle, 
ön yargıyla hareket etse hepsini inkar eder efendim. Bak doğruya 
doğru, yanlıĢa yanlıĢ diyor.” Dedirtecekler. Onun için de bu bir taktik. 
Bir kısmını iman eder gibi gözüküyor, veya bir kısmını okeyler gibi, 
onaylar gibi gözüküyor, ama arkasındakini inkar ediyor. 

 
Öncelikle onun Allah‟a olan sadakatine bakmak lazım. Problem 

Allah‟ın söylediklerini tasdik edip etmemesidir. Yoksa sizin sözünüz değil 
ki. Allah‟tan gelen bu mesajı inkar edip etmiyor mu? Tasdik etmesi hiçbir 
Ģey ifade etmiyor. Eğer inkar ediyorsa, bir kısmını da olsa inkar ediyorsa 
o tasdiki de hiçbir iĢe yaramayacaktır. Onun için problem Allah ile olan 
iliĢki problemi. Çünkü Allah‟a teslim olmaktan kasıtta bu. 



 
Yukarıda Müslimun olmaktan söz edildi. Ġbrahim‟in teslim olduğu, 

havarilerin teslim olduğundan söz edildi. Bu teslimiyet neyi ifade ediyor? 
Allah‟tan gelen mesajın tamamını kabullenmek. Allah‟tan mı geldi, 
Tamam, orada bana söz düĢmez. Allah‟ım demiĢse doğrudur. ĠĢte onun 
için Sadakallahül azim deriz biz her Kur‟an okuduğumuzda. “Allah 
demiĢse doğrudur” deriz Çünkü Ġman bir ön bilgidir. Ġmanla 
yaklaĢmadığınızda bambaĢka anlarsınız. Ġmanla yaklaĢtığınızda daha 
baĢka anlarsınız. Ġmanla baktığınızda bir ayete farklı algılarsınız, imansız 
bir gözle baktığınızda farklı algılarsınız.  

 
Deneyin diyemeyeceğim. Yani imansız bir gözle bir müminin 

bakması mümkün değil. Ama denemenize de gerek yok. Ġmansız bir 
gözle bakanlara bakın. Kur‟an a. Onun için; Hudellil Muttekin Kur‟an 
muttakiler için bir hidayettir. Ġmanlı bir gözle bakanlar için. Ġmanlı bir 
yürekle algılayanlar için bir hidayettir. Ötekiler için değil. Onun için kafirin 
inkarını artırır, müminin imanını. Bu önemli. O sebeple Kur‟an; …Ģifaun 
ve rahmetun lil mu'miniyne, ve la yeziyduz zalimiyne illâ 
hasara;(Ġsra/82) Müminler için bir Ģifadır zalimlerin ise yalnızca hüsranını 
artırır. Kendisi böyle diyor zaten.  

 
Onun için sevgili dostlar bu noktada Kur‟an a yaklaĢımınız 

önemlidir. Allah‟ın vahyine yaklaĢımınız önemlidir. Seçmeci 
davranıyorsanız, iĢinize geleni kabul edip, iĢinize gelmeyeni az da olsa 
reddediyorsanız unutmayın ki biraz önce söylediğim Ģirk tanımına girer. 
Allah‟ın sözüne kimse seçmeci yaklaĢamaz. Çünkü teslimiyet bu değildir. 
Teslimiyet Allah‟tan gelenin tamamına teslim olmak demektir. ĠĢinize 
gelene değil.  

 
ġeytanın yaptığı neydi ki? Aslında Ģeytan Allah‟ın varlığını inkar 

etmedi, Allah‟ın yüceliğini de inkar etmedi. Febi izzetike diye yemin 
ediyor. Senin Ģerefine yemin olsun ya rabbi diyor. Evet, yine Ģeytan 
Allah‟ın yüceliğine inanıyor. Allah‟ın yaratıcılığına inanıyor. Yoksa 
problem bu değildi ki. ġeytanın tek problemi vardı, hasetliği idi, 
çekememezliği idi. Ahlaksızlık yapmasıydı. Allah‟ın bir tek emrine karĢı 
çıkmıĢtı. KarĢı çıkarken de makul ve mantıki bir delili vardı. Ben Allah‟tan 
baĢkasına secde etmem mantıki delili ile yola çıkmıĢtı. Gördüğünüz gibi. 

 
leallehüm yerci'un; Bütün bunların sonunda ne umuyorlardı? Yani 

günün baĢında gelene inanır gibi olun, inanır görünün, ya da inandığınızı 
söyleyin, günün sonunda geleni inkar edin derken neyi umuyorlardı? 
leallehüm yerci'un; Belki dönerler diyordu. Yani, müminleri imanından 
döndürmek için bunu yapıyorlardı. Niyete bakınız..! 



 
 
73-) Vela tu'minu illâ limen tebi'a diyneküm* kul innel hüda 

hüdAllahi, en yü'ta ehadün misle ma ûtiytüm ev yühaccuküm ınde 
Rabbiküm* kul innel fadle Bi yedillahi yü'tiyhi men yeĢa'* vAllahu 
Vasi'un 'Aliym; 

 
"Dininize tâbi olmayana inanmayın!" De ki: "Hidâyet, Allâh 

hidâyetidir (hakikatiniz olan Allâh Esmâ'sının hidâyeti esastır). Size 
verilenin bir benzeri de baĢka birine veriliyor diye ya da (verilenle) 
Rabbinizin huzurunda size galip gelecekler diye mi muhalefetiniz?" De ki: 
"Muhakkak ki fazl Allâh elindedir, onu dilediğine verir. Allâh Vasi'dir, 
Aliym'dir." (A.Hulusi) 

 
Ve kendi dininize tabi' olanlardan baĢkasına aman vermeyin. De ki: 

Her halde hidayet Allah hidayeti, size verilen gibisi birine veriliyor veya 
rabbinizin huzurunda size galebe edecekler diye mi bu? De ki: Doğrusu 
fazıl Allahın elindedir, onu dilediğine verir, ve Allah vâsi'dir, alîmdir. 
(Elmalı) 

 
 
Vela tu'minu illâ limen tebi'a diyneküm yine bu sözde onlara ait. 

Fakat sizin dininize uymayan kimseye asla inanmayın diyorlardı. ĠĢte 
problem burada. Ben bu problemi bugün, kendisini Müslüman ismini 
verenlerde de görüyorum. Sizin dininize uymayanlara, uymayan 
kimselere asla inanmayın. Yani burada ki sizin dininiz meselesi Allah‟ın 
kitabı değil, Allah‟ın dini değil, kendi zihninde çizdiği din imajı, kendi 
geliĢtirdiği din imajı, kendi geliĢtirdiği din Ģablonuna uymayanı inkarcı ilan 
etmek. Onu itmek, onu cehenneme sürüklemek. Bu hastalık bugünde 
geçerli.  

 
ĠĢte bu taassuptur. ĠĢte bu Müslümanların YahudileĢmesi, 

Müslümanların HıristiyanlaĢmasıdır. Kendi kafasındaki din Ģablonuna 
uymayınca, veya kendi mezhebine, kendi meĢrebine, kendi mektebine, 
kendi ekolüne, kendi hizbine uymayınca kendi çizgisine, karĢıdakini 
doğrudan itivermek. Onu tekfir etmek, Onu tadlil etmek, dalaletle, küfürle 
suçlamak. Hatta onu cehenneme yollamaya kalkmak. ĠĢte bu. Onlarda 
böyle diyorlardı. Fakat sizin dininize uymayan kimseye asla inanmayın. 

 
kul innel hüda hüdAllah Onlara verilecek cevap bu, Deki onlara 

cevaben; Gerçek hidayet Allah‟ın rehberliğidir. en yü'ta ehadün misle 
ma ûtiytüm Kur‟an ın en zor tercüme edilen ayetlerinden biri ile karĢı 
karĢıyayız Ģu anda. Eski ve yeni tüm müfessirlerin zorluğu üzerinde 



ittifak ettikleri bir ayet bu. Ben yine de en muteber olan Razi, bu ayetin 5 
tür anlaĢılmasından söz eder. 5 tür mealinden tabir caizse söz eder. Ben 
bunlardan en doğru olanını size aktarıyorum; en yü'ta ehadün misle ma 
ûtiytüm Size verilenin bir benzerinin baĢka birine de verilmesi ve devam 
ediyoruz: 

 
ev yühaccuküm ınde Rabbiküm Ya da rabbinizin huzurunda size 

karĢı deliller getirmesi mi onlara karĢı, dinlemeyin demenize sebep oldu. 
Onlara inanmayın, onların getirdiği ne olursa olsun inanmayın demenize 
sebep oldu.  

 
Bir daha vereyim; en yü'ta ehadün misle ma ûtiytüm Bunun 

üzerine size verilenin bir benzerinin baĢka birine de verilmesi, ev 
yühaccuküm ınde Rabbiküm ya da rabbinizin huzurunda size karĢı 
deliller getirilmesi mi sizin Müslümanlara böyle davranmanıza neden 
oluyor. Tamamen hasetliğe yönelik bir ibare. Yani Yahudiler ve 
Hıristiyanlar Kur‟an a ve peygambere karĢı gelirken aslında getirdiği 
mesajın batıl olduğunu iddia etmiyorlar. Temelde Ģeytanın güdüsünün 
aynısı var. ġeytan nasıl Adem‟i hasetledi, iĢte onlarda kendilerine 
indirilenin bir mislinin baĢkasına verildiğini kabullenemiyorlar. Yani; 
“Gelirse bize gelir, bize gelmezse kimseye gelmez.” Mantığı hakim. 

 
Onun için de peygamberliği kendilerine bekliyorlar. Kendilerinden 

birine peygamberlik gelseydi kabulleneceklerdi. Ama tabii kendilerine 
peygamberlik gelen de oldu, kendi peygamberlerini taĢlamadılar mı? 
Zaten daha önce iĢlediğimiz bir takım ayetlerde; “Onlar kendi 
peygamberlerini dahi ölüme yolladılar ey Muhammed, sana karĢı ne 
yapmazlar ki..!” manasına gelen uyarılarda bulunuyordu Cenab-ı Hakk.  

 
ĠĢte onun için bu noktada onlar hasetliklerinden böyle yapıyorlardı. 

Neden? Bu da Ģovenistlikleriden, ırkçılıklarından geliyordu. Milli bir ilah, 
milli bir peygamber, milli bir Kitaba iman ediyorlardı aslında. Allah‟a değil. 
Onun için onlar ilahı dahi millileĢtirmek istiyorlardı. O nedenle; “Bizden 
çıkmamıĢsa feriĢtah olsa, ağzıyla kuĢ tutsa iĢe yaramaz.” Bu tam 
bedevi tarzı iĢte. Çamur olsun bizden olsun. Bu tam bedevi tavrı. 
Bugünde aynen geçerli. “Bizim memleketten olsun, çamur olsun.”, 
“Ankaralı olsun çamur olsun.”, “Kayserili olsun da çamurdan 
olsun.”, “GümüĢhaneli olsun da çamurdan olsun.” Bu mantık. Ya da 
kadınsa; “Kadın olsun da çamurdan olsun.” Mantığı. Yani illa bir 
Ģeycilik yapma mantığı. ĠĢte Yahudice bir mantık. Oysaki kaliteye önem 
vermek, niteliğe önem vermek, değere önem vermek, hakikate önem 
vermek. Aslında bu esas olmalı değil mi? ĠĢte burada Yahudilerin yaptığı 
da bu, bizden olsun çamur olsun. Elden gelince ne olursa olsun, 



baktıkları falan yok. Onun için aslında Resulallah‟a böyle inananlar hiçbir 
zaman inanmadılar.  

 
Örneğin çok ilginçtir Mekke MüĢrikleri arasında bir müĢrik lider 

vardır. ġems kabilesinin liderlerinden. Resulallah‟a büyük dede 
boyundan akraba düĢer. Resulallah‟ın büyük dedesi HaĢim‟le, onun 
büyük dedesi AbdusĢems, kardeĢtirler. Utbe. Büyük dedelerinde birdirler. 
Utbe diyordu ki müĢrik reislerine; Yahu neden bu kadar karĢı 
çıkıyorsunuz, bizden olsun da çamurdan olsun falan diyor. O baĢarırsa 
ekmeğini beraber yeriz. O baĢarırsa baĢarısını paylaĢırız, biz yüceliriz. 
BaĢaramazsa diyordu bir de biz vururuz. Mantık buydu. Onun için hiçbir 
zaman mümin olamadı. Bu mantıkla yaklaĢan imana ulaĢamazdı, 
ulaĢamadı da. 

 
Müseylemetül Kezzaba da onun adamlarından biri gidiyordu. 

Bakınız, çok ilginç. Taberi‟de nakledilir. Müseylemenin huzuruna vardı 
diyor Ben-i Hanife‟den bir adam; Sen peygamberliğini ilan etmiĢsin 
öylemi?  

 
- Evet bir peygamberim. 
 
- EĢhedü enne Muhammeden Resulallah..! Dedi Müseyleme‟nin 

huzurunda adam.  
 
- Ben Ģahadet ediyorum ki Muhammed Allah’ın elçisidir. 
 
- Ve eĢhedü enneke kezibun.  
 
- Ve yine ben Ģahadet ediyorum ki sende sahtekarın tekisin. 

Dedi. Müseyleme önüne geleni kesiyor unutmayın. Böyle bir dehĢet 
estiriyor. Müseylime daha doğrusu. Ama ne dedi adam arkasından, 
Muhammedin Allah’ın sadık peygamberi, senin de sahtekar 
olduğunu bilmeme rağmen bizim, Ben-i Hanifenin, Hanife 
oğullarının yalancısı dedi, KureyĢ’in doğrusundan bana daha 
evladır, senin arkanda savaĢacağım. 

 
Arkasında savaĢtı ve öldü diyor Taberi. Buyur..! ĠĢte asabiyet 

adamı böyle yapar. ĠĢte kör tassup adamı böyle yapar. ġahadet ediyor 
Muhammed AS. ın Sadık olduğuna, peygamberliğine ama Müseylime‟nin 
arkasında savaĢıp ölüyor. ĠĢte kör tassup insanı böyle yapar. kul innel 
fadle Bi yedillahi De ki; Lütuf ve ihsan Allah‟ın elindedir. yü'tiyhi men 
yeĢa' Onu dilediğine verir. vAllahu Vasi'un 'Aliym; Allah lutfunda 
sınırsızdır, çok iyi bilendir. 



 
 
74-) Yahtassu Bi rahmetiHĠ men yeĢa'* vAllahü zül fadlil azıym; 
 
Rahmetini (dilediğinden) dilediğine has kılar! Allâh Aziym fazl 

sahibidir. (A.Hulusi) 
 
Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahĢeder, daha Allah çok büyük fazıl 

sahibidir. (Elmalı) 
 
 
Yahtassu Bi rahmetiHĠ men yeĢa' Rahmetini istediği kimseye 

bağıĢlar. Rahmetinden kasıt, peygamberlik ve nübüvvet biliyorsunuz. 
Nübüvvet risaletini istediği kimseye bağıĢlar. vAllahü zül fadlil azıym; 
Allah muhteĢem ve muazzam bir lütuf sahibidir. Yani niçin çok 
görüyorsunuz ey kitap ehli, Allah istediğini seçemeyecek mi? Siz mi 
seçeceksiniz, Allah‟a siz mi dayatacaksınız. Siz mi belirleyeceksiniz kimi 
peygamber seçeceğini..! Allah‟a bu kadar itimat etmiyorsanız sizin 
imanınız nasıl bir imandır. Adeta bu söylenmek isteniyor. 

 
 
75-) Ve min ehlil kitabi men inte'menhü Bi kıntarin yüeddihı 

ileyke, ve minhüm men in te'menhü Bi diynarin la yüeddihı ileyke 
illâ ma dümte aleyhi kaima* zâlike Bi ennehüm kalu leyse aleyna fiyl 
ümmiyyiyne sebiyl* ve yekulune alAllahil kezibe ve hüm ya'lemun; 

 
Kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlardan öyleleri vardır ki, 

kantar (dolusu) emanet bıraksan, onu sana aynen iade eder. Öyleleri de 
vardır ki, tek bir dinar (altın) emanet etsen, tepesine dikilip zorlamadıkça 
sana geri vermez. Bu onların, "Bize karĢı olan ümmîlerin (hakikati 
bilmeyenlerin) hiçbir hakkı yoktur" diye (düĢünmelerinden kaynaklanır). 
Onlar bile bile Allâh üzerine yalan söylüyorlar. (A.Hulusi) 

 
Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle emanet bıraksan onu 

sana te'diye eder, gene onlardan öylesi vardır ki ona bir dinar emanet 
etsen tepesine binmedikçe onu sana te'diye etmez, bunun sebebi: Çünkü 
bunlar bizim aleyhimize ümmilerde bir yol yoktur derler ve Allaha karĢı 
bile bile yalan söylerler. (Elmalı) 

 
Ve min ehlil kitabi men inte'menhü Bi kıntarin yüeddihı ileyk 

Ama burada çok ilginç bir üslubu var Kur‟an ın, süpürücülük yapmaz. 
Süpürüp atmaz, süpürüp almaz. Pirinçli taĢsa, pirincini seçer. TaĢlı 
pirinçse taĢını ayıklar. Evet..! Ama bunun taĢı da var diye pirinci atmaz, 



ya da taĢıyla piĢirmez ve bize bir edebi öğretir, bir terbiyeyi. “Hiçbir 
zümreye hiçbir gruba, hiçbir din mensuplarına aynı seviyede 
davranmayın. Ġçinden ahlaklı olanları, içinden erdemli olanlarını 
ayırın.” Demek istercesine adeta kendisi bu örneği koyuyor. 

 
Ehli kitaptan öyleleri var ki, kendisine bir hazine bağıĢlasanız 

yüeddihı ileyk size iade eder. ve minhüm men in te'menhü Bi 
diynarin la yüeddihı ileyk Yine ehli kitaptan öyleleri de var ki, bir tek lira 
verseniz kendisine onu size geri iade etmez. illâ ma dümte aleyhi 
kaima Tepesine dikilmediğiniz sürece onu size iade etmez. Ġlle tepesine 
dikileceksiniz, tepesine vura vura alacaksınız. 

 
zâlike Bi ennehüm kalu leyse aleyna fiyl ümmiyyiyne sebiyl 

Bunu niçin yapıyorlar, bu onların kitap ehli olmayanlara yaptıklarımızdan 
dolayı bir Ģey lazım gelmez iddiaları yüzündendir. Böyle bir iddiaları var. 
Özellikle Tevrat‟ta da bu iddia yer alıyor benzer Ģekliyle. Bizden 
olmayanlara, örneğin kendilerinden olana faizle kredi açmaları yasak, 
ama sizden olmayanlara faizle kredi açabilirsiniz. Kat kat faiz alabilirsiniz 
diyor. 

 
Böyle milli bir ilah, milli bir din demiĢtim ya, yani sizden olursa 

yapamazsınız, sizden olanlara ahlaklı olmalısınız ama sizin dıĢınızdaysa 
ne ahlak ne erdem hiçbiri geçerli değil. ĠĢte bu Yahudice bir davranıĢ 
biçimi. Oysa ahlaki oysa fazilet, insani erdem her yerde geçerlidir. 
Muhatabınız hangi dinden olursa olsun, hangi inanca mensup olursa 
olsun, isterse dinsiz olsun. Ahlak ve erdem sabittir. Senin için iyi olan 
baĢkası içinde iyi, senin için kötü olan baĢkası içinde kötüdür. 

 
ve yekulune alAllahil kezibe ve hüm ya'lemun; Onlar böyle 

yapmakla ne yapıyorlar biliyor musunuz, Allah‟a bile bile iftira ediyorlar. 
 
 
76-) Bela men evfa Bi ahdihi vetteka feinnAllahe yuhıbbul 

müttekıyn; 
 
Evet, kim sözünün arkasındaysa ve korunursa, Ģüphesiz ki Allâh 

korunanları sever. (A.Hulusi) 
 
Hayır yol var, Allah var, her kim ahdine vefa eder ve korunursa 

Ģüphe yok ki Allah o muttakileri sever. (Elmalı) 
 
 



Bela men evfa Bi ahdihi vetteka Fakat, taahhütlerine sadık kalır 
ve Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde olursa bir kimse feinnAllahe 
yuhıbbul müttekıyn; Ġyi bilin ki iĢte Allah kendisine karĢı sorumluluk 
bilincine sahip olanları sever. 

 
 
77-) Ġnnelleziyne yeĢterune Bi ahdillahi ve eymanihim semenen 

kaliylen ülaike la halaka lehüm fiyl ahireti vela yükellimühümullahu 
vela yenzuru ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkiyhim* ve lehüm 
azâbun eliym; 

 
Allâh ahdini ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince; onların 

sonsuz gelecek sürecinde hiçbir nasipleri yoktur. Allâh (dıĢtaki bir 
tanrıdan değil, hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerinin tahakkukundan söz 
edilmede) kıyamet sürecinde onlarla konuĢmaz, onlara bakmaz ve onları 
arındırmaz. Onlar için feci bir azap vardır. (A.Hulusi) 

 
Fakat onlar, o Allahın ahdini ve kendi yeminlerini bir kaç paraya 

satanlar iĢte onların Ahirette hiç nasibi yoktur, Allah onlara kelâmıyla 
hitab etmeyecek ve kıyamet günü nazar buyurmayacak, ve kendilerine 
temize çıkarmayacaktır, onların hakkı elîm bir azaptır. (Elmalı) 

 
Ġnnelleziyne yeĢterune Bi ahdillahi ve eymanihim Allah‟a karĢı 

taahhütlerini ve yeminlerini pazarlayanlar, tezgahlayanlar semenen 
kaliylen hem de az bir paha karĢılığında pazarlayanlar, pazarlayan 
kimseler var ya? 

 
Dikkat edin, buraya çok dikkat buyurun lütfen, Allah‟a olan 

ahitlerini..! Ne bu Allah‟a olan ahit? Benim aklıma ilk etapta Allah‟a olan 
ahitten insanın öz benliği geliyor doğası. Ġnsanın kendi doğasına 
yabancılaĢması, Allah‟a olan ahdine ihanetidir. Ġnsanın kendisine 
yabancılaĢması kendi doğasını bozması, tabii ki çevreyi bozması. Kendi 
doğasını bozması aslında Ġslam‟dan çıkmasıdır iĢte. Aklının doğasını 
bozması, aklıselimi kaybetmesidir. Kalbinin doğasını bozması, kötü 
duygularla kötü düĢüncelerle kalbinin doğasını bozması.  

 
ĠĢte doğası bozulunca aslında küfür gelir. Çünkü batıl doğal 

olmayandır. Hakk doğal olandır. Batıl sentetik olandır, Hakk doğal 
olandır. Onun için burada Allah‟la insanın yaptığı ahitten ilk anlamamız 
gereken; Allah‟ın sizi üzerinde yarattığı fıtrat. Temiz ve pak fıtrat. O fıtratı 
bozmak, iĢte ahde ihanettir. 

 



Bu manada bu ihaneti yapanlar var ya, ülaike la halaka lehüm fiyl 
ahire Onların ahirette payı olmayacak. Daha; vela yükellimühümullah 
Allah onlarla konuĢmayacak. Allah onlara küsecek..! Allah onlarla 
konuĢmayacak..! vela yenzuru ileyhim Allah onların yüzüne 
bakmayacak..! Allah‟ın konuĢmaması, Allah‟ın yüzüne bakmaması, 
Allah‟ın onlarla muhatap olmaması ne demek..! Allahsız kalmak demek. 
Allah‟ı kırmak, Allah‟ı gücendirmek demek. 

 
yevmel kıyame Kıyamet gününde Allah onların yüzüne 

bakmayacak. ve la yüzekkiyhim ve en beteri Allah onları 
temizlemeyecek, arındırmayacak artık. ve lehüm azâbun eliym; Ve iĢte 
bu onlar için en büyük azaba dönüĢecek. Acıklı bir azap onların olacak. 

 
 
78-) Ve inne minhüm le feriykan yelvune elsinetehüm Bil Kitabi 

li tahsebuhu minel Kitabi ve ma huve minel Kitab* ve yekulune huve 
min ındillahi ve ma huve min ındillah* ve yekulune alAllahil kezibe 
ve hüm ya'lemun; 

 
Onlardan bir kısmı da vardır ki, vahiy olan bilgiden diye 

düĢünmeniz için, hakikat bilgisinden olanları, anlamından kaydırarak 
(farklı bir anlam yükleyerek) konuĢurlar. (Oysa) o söyledikleri nâzil olan 
bilgi değildir. "O Allâh indîndendir" derler; O Allâh indînden değildir! Bile 
bile Allâh hakkında yalan söylerler. (A.Hulusi) 

 
Bir de onlardan bir fırka vardır dillerini kitaba eğer büğerler: onu 

kitaptan sanasınız diye: halbuki kitaptan değildir, hem o Allah 
tarafındandır derler: halbuki Allah tarafından değildir, de Allah namına 
bile bile yalan söylerler. (Elmalı) 

 
 
Ve inne minhüm le feriykan yelvune elsinetehüm Bil Kitab Yine 

onlardan öyleleri de var ki, Kitabı çarpıtırlar. li tahsebuhu minel Kitabi 
ve ma huve minel Kitab Kitaptan olmayanı kitaptan sanasınız diye 
dilleriyle çarpıtırlar. ve yekulune huve min ındillah ve bu Allah‟tan, 
Allah katındadır derler. ve ma huve min ındillah O Allah katından 
olmadığı halde, bu Allah‟tan geldi derler. ve yekulune alAllahil kezibe 
ve hüm ya'lemun; Allah‟a bile bile iftira ederler. 

 
 
79-) Ma kâne li beĢerîn en yü'tiyehüllahul Kitabe vel Hükme 

ven Nübüvvete sümme yekule lin Nasi kûnu ıbaden liy min dunillahi, 



ve lâkin kûnu Rabbaniyyine Bima küntüm tüallimunel Kitabe ve 
Bima küntüm tedrusun; 

 
Bir beĢer için olacak Ģey değildir, Allâh kendisine hakikat bilgisini, 

hükmü ve nübüvveti versin de, sonra o kalkıp insanlara, "Allâh'ı bırakıp, 
bana kulluk edin" desin! Bilakis onlara Ģöyle der: "Hakikat bilgisi 
öğretinize ve yaptığınız çalıĢmalara uygun olarak, Rabbinize kulluk 
ettiğinizin bilincinde olanlardan olun." (A.Hulusi) 

 
Hiç bir beĢer için o salâhiyet yoktur ki Allah ona kitap versin, hüküm 

versin, Peygamberlik versin de o sonra insanlara Allah dan beride bana 
kul olun diyebilsin, ve lâkin kitap ta'lim etmekte olduğunuz ve ders alıp 
vermekte bulunduğunuz için rabbanîler olunuz der. (Elmalı) 

 
 
Ma kâne li beĢerîn en yü'tiyehüllahul Kitabe vel Hükme ven 

Nübüvvete sümme yekule lin NasAllah‟ın kendisine Nübüvvet, 
peygamberlik, kitap ve hikmet verdiği hiçbir kimse yoktur ki toplumuna 
Ģöyle desin: kûnu ıbaden liy min dunillah Allah‟ı bırakıp ta bana kulluk 
edin demesi düĢünülemez. Allah‟ın kendisine kitap, hikmet ve Nübüvvet 
verdiği hiçbir kimsenin kendi toplumuna; Allah‟ı bırakın da bana kulluk 
edin demesi düĢünülemez. 

 
ve lâkin kûnu Rabbaniyyine Bima küntüm tüallimunel Kitabe 

ve Bima küntüm tedrusun; Fakat ne der? Aksine Rab adamı olun, 
Allah adamı olun der. Ve daha ilahi kelamı derinliğine öğrenip onu 
baĢkalarına da öğretir. Yani Allah kendisini terbiye eder, kendisi de 
insanları terbiye eder. Allah‟ın vahyi ile Allah‟ın terbiyesini insanlara 
aktarır. 

 
 
80-) Ve la ye'mureküm en tettehızül Melaikete ve Nebiyyiyne 

erbaba* eye'muruküm Bil küfri ba'de iz entüm müslimun; 
 
Size, melekleri veya Nebileri, Rabler edinmenizi de emretmez (o 

ilim sahibi beĢer). Siz Allâh'a teslim olduktan sonra, hakikatinizi inkâr 
etmenizi ister mi? (A.Hulusi)  

 
Ve hiç bir zaman size Melâikeyi ve Peygamberleri rabler ittihaz 

etmenizi de emredemez, ya siz Müslüman olduktan sonra size küfrü 
emredebilir mi? (Elmalı) 

 
 



Ve la ye'mureküm en tettehızül Melaikete ve Nebiyyiyne erbaba 
Yine onlar melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmezler. 
eye'muruküm Bil küfri ba'de iz entüm müslimun; Onlar, siz Allah‟a 
tam teslim olduktan sonra o size inkarı emreder mi hiç? Siz Allah‟a tam 
teslim olursanız size inkarı hiçbir peygamber ve peygamberlerin varisi 
olan alimler ve sıdıklar emretmez. 

 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın tüm hasılatı ve son sözümüz Âlemlerin 

Rabbine Hamd‟dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu tef. Ders. ÂLĠ ĠMRAN SURESĠ (081-109)(24) 
 
 

“EuzübillahimineĢĢeytanirracim.”  
 
“Bismillahirrahmanirrahim”  
 
Sevgili Kur‟an dostları geçtiğimiz derste 80. ayeti iĢleyerek orada 

kalmıĢtık, Ģimdi Alu Ġmran suresinin 81. ayetinden dersimize devam 
ediyoruz. 

 
 
81-) Ve iz ahazAllahu miysakan Nebiyyiyne lema ateytüküm 

min Kitabin ve Hikmetin sümme caeküm Rasulün musaddikun lima 
maaküm letü'minünne Bihi ve letensurunnehu, kale eakrertüm ve 
ehaztüm alâ zâliküm ısriy* kalu akrerna* kale feĢhedu ve ene 
maaküm mineĢ Ģahidiyn; 

 
Hani Allâh Nebilerden (ve ümmetlerinden Ģu konuda) söz almıĢtı: 

"Size hakikat bilgisinden ve Hikmet verdim, bundan sonra beraberinizde 
olanı tasdik eden bir Rasûl geldiğinde, Ona bütününüzle iman edecek ve 
yardım edeceksiniz. Kabul ettiniz ve ağır yükümü üzerinize aldınız mı?", 
"Kabul ettik" dediler! "ġahit olun, ben de Ģahidim hakikatiniz olarak." 
(A.Hulusi) 

 
Hem Allah vaktiyle Peygamberlerin Ģöyle misakını almıĢtır: Celâlim 

hakkı için size kitap ve hikmetten her ne verdimse sonra size 
beraberinizdekini tasdik eden bir Resul geldiğinde ona mutlak iman 
edeceksiniz ve lâbüdd ona yardımda bulunacaksınız, buna ikrar verdiniz 
mi? ve bunun üzerine ağır ahdimi boynunuza aldınız mı? buyurdu, ikrar 
verdik dediler, öyle ise, buyurdu: ġahit olun ben de sizinle beraber 
ġahinlerdenim. (Elmalı) 

 
 
Ve iz ahazAllahu miysakan Nebiyyiyn Allah peygamberlerden 

taahhüt aldığı zaman. Burada tefsire muhtaç bir nokta var. O da bu 
taahhüt peygamberlerin bizzat kendilerinden mi alındı, yoksa 
peygamberler aracılığı ile onların gönderildiği toplumlardan mı alındı. 
Eğer tefsirlere bakacak olursak, bu farklı farklı varyantları, farklı anlamları 
destekleyen ayrı ayrı rivayetleri açıkça görürüz. Biz yukarıdan itibaren 
konunun özellikle ehli kitap bağlamında geçtiğini hatırlarsak, burada da 
aslında alınan bu misakın, bu taahhüdün peygamberlerden değil, 



peygamberler aracılığı ile toplumlardan, daha doğrusu kitap ehlinden 
alındığı yorumuna ulaĢırız. 

 
Allah neyin taahhüdünü almıĢtı; lema ateytüküm min Kitabin ve 

Hikmetin Size kitaptan ve hikmetten bir pay verdiğim zaman,sümme 
caeküm Rasulün musaddikun lima maaküm ve bunun ardından yine 
size, sizin elinizdeki hakikati doğrulayan, onu tasdik eden bir elçi de 
geldiği zaman letü'minünne Bihi ve letensurunneh kesinlikle o elçiyi 
destekleyeceğinize ve ona iman edeceğinize iliĢkin Allah 
peygamberlerden söz almıĢtı. Aslında zamirlerde benim tercih ettiğim 
yorumu göstermekte.  
 

Allah peygamberlerden söz almıĢtı diye baĢlayan ayet size onların 
getirdiği hakikati destekleyen, onların getirdiği hakikati tasdik eden bir 
elçi gönderdiğinde diye devam ediyor. Size. ĠĢte o siz‟in ehli kitap 
olduğunu, özelde Yahudiler, Medine Yahudileri olduğunu hemen 
anlıyoruz. 

 
Allah onlardan ahd almıĢtı, taahhüt almıĢtı, söz almıĢtı. Kendilerine, 

kendi ellerinde ki hakikatten geriye kalan vahyi destekleyen bir elçi 
geldiğinde ona iman edecekler ve onu destekleyeceklerdi. 

 
Ve yine Allah sordu; kale eakrertüm ve ehaztüm alâ zâliküm 

ısriy ĠĢte bu Ģarta dayalı ahdini alıp kabul ettiniz mi? Kalu Onlarda cevap 
vermiĢlerdi akrerna kabul ettik. Kale Yine demiĢti Allah feĢhedu ve ene 
maaküm mineĢ Ģahidiyn; ġahit olun, tanık olun ki ben de sizinle 
beraber tanıklık yapacağım. DemiĢti. 
 

Burada tarihsel bir gerçek Kur‟an lisanıyla farklı bir üsluba 
büründürülerek anlatılıyor. Bu üslup bir parça alegorik, bir parça mecazi, 
bir parça imalı bir üslup. Ama hepsinden öte burada açık bir hakikat göze 
çarpıyor. O hakikatte insanlığın tüm destanı boyunca Allah‟ın gönderdiği 
vahiy, Allah‟ın gönderdiği mesaj, tüm peygamberlerin ortak mesajıdır. Ve 
bu mesaj tüm peygamberler tarafından tasdik edilmiĢtir. Her yeni 
peygamber, kendisinden önceki tüm mesajları ve tüm peygamberleri 
tasdik ederek, doğrulayarak, onaylayarak gelir toplumuna. Ki son 
peygamber Hz. Muhammed AS. da b u ilahi geleneği yerine getirerek 
kendisinden önceki tüm ilahi mesajları onayladı. Tüm peygamberleri 
doğruladı ve tasdik etti. 

 
ĠĢte Resulallah‟ın bu tavrına, bu ilahi sünnete uyan tavrına rağmen 

onun onayladığını bile bile Medine Yahudileri ona karĢı çıktılar. Onu 
reddettiler ve onun getirdiği mesajı inkar ettiler. 



 
Kur‟an bu inkarın temelindeki sosyo psikolojik hastalığı çözüyor, 

iĢte dikkatlerimizi oraya çekiyor ve tarihte gerçekleĢmiĢ bu sosyal 
nankörlüğün bu güne nasıl taĢınabileceğinin de bize yöntemini 
gösteriyor. Aslında aynı nankörlük bugünde mümkün. Bugünde Kur‟an a 
karĢı, Kur‟an ın mesajına karĢı yapılıyor olabilir. Yani bugün Kur‟an a 
karĢı ehli kitaplaĢmıĢ bir toplum var ve bu toplum Kur‟an ın indiği 
dönemde Kur‟an a karĢı Yahudilerin gösterdiği tepkiyi, bugün ehli 
kitaplaĢmıĢ, adına Müslüman denilen bir toplumda Kur‟an a karĢı 
gösteriyor. Ġlginç, yani bir bakıma Tarihin hastalığı tekerrür ediyor. 

 
 
82-) Femen tevella ba'de zâlike feülaike hümül fasikun; 
 
Kim (bu sözünden) geri dönerse, iĢte onlar fâsıklardır (inançları 

bozuk olanlardır). (A.Hulusi) 
 
Demek ki bunun arkasından her kim dönse artık onlar hep dinden 

çıkmıĢ fasıklardır. (Elmalı) 
 
 
Femen tevella ba'de zâlike feülaike hümül fasikun ĠĢte her kim 

bundan sonra yüz çevirirse, kabul ettikten sonra sırt dönerse ilahi mesaja 
feülaike hümül fasikun; iĢte onlar fasıklardır. Yoldan çıkanlardır. 

 
Ehli kitap bu sözleĢmeye ihanet etmiĢti. Allah‟ın aldığı bu ahde, 

Allah‟la yaptıkları bu sözleĢmeye ihanet etmiĢti. Çünkü Allah son 
gönderilen vahye, onların iman etmemesini, alınan ilahi ahde ihanet 
olarak değerlendiriyor. Aynı Ģeyi bugüne de taĢıyabiliriz ve Allah bu 
ümmetten de son mesaja uyacaklarına dair ahd almıĢtı, misak almıĢtı 
taahhüt almıĢtı. Bugünde kendilerine emanet edilen ilahi mesaja sırt 
çeviren, o mesaja ihanet eden ve yine de buna rağmen ben 
Müslüman‟ım diyenler varsa onlara Kur‟an ın söylediği Ģu; “Siz tıpkı 
Müslüman Ġsrail oğullarının YahudileĢtiği gibi YahudileĢtiniz. Çünkü 
onlarda vahyi yeryüzüne taĢıma görevi ile görevlendirilmiĢtiler ama 
bu göreve ihanet ettiler. ġimdi ise siz onların ihanetini takip 
ediyorsunuz.” 

 
 
83-) Efeğayre diynillahi yebğune ve lehu esleme men fiys 

Semavati vel Ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurce'un; 
 



Semâlarda ve arzda (evrenin mânâ ve madde boyutlarında) ne 
varsa, isteyerek veya istemeyerek O'na teslim olmuĢ durumda iken, Allâh 
Dini'nden (Ġslâm'dan - yaratmıĢ olduğu sistem ve düzenden) baĢkasını 
mı arıyorlar. (Oysa) O'na döndürülmektedirler. (A.Hulusi) 

 
Daha Allah dininin gayrisini mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde 

kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuĢ hep döndürülüp ona 
götürülüyorlar. (Elmalı) 

 
Efeğayre diynillahi yebğune ve lehu esleme men fiys Semavati 

vel Ard Yoksa onlar Allah‟ın dininden baĢka bir din mi arıyorlar. Allah‟ın 
hayat nizamından baĢka bir hayat tarzı mı arıyorlar. Ġlahi çözümler 
dıĢında baĢka çözüm yöntemlerimi arıyorlar. ve lehu esleme men fiys 
Semavati vel Ard oysaki bütün gökteki ve yerdeki her bir Ģey O‟na 
kayıtsız Ģartsız teslim olmuĢken. Yani göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar 
Allah‟a kayıtsız Ģartsız boyun eğmiĢken, insan da bunu görüp dururken, 
Ġnsan Allah‟ın önerdiği hayat tarzı dıĢında baĢka bir hayat tarzı, baĢka bir 
din mi arıyor kendisine. 

 
tav'an ve kerhen Ġster istemez göklerdeki ve yerdeki her bir Ģey 

ona boyun eğmiĢken ve ileyhi yurce'un; ve en sonunda O‟na 
dönecekler. Yani eğer insan Allah‟ın kendisi için seçip beğendiği hayat 
tarzını reddediyorsa Ģunu iyi bilsin ki; Bugün Allah‟ın kendisine verdiği 
irade sayesinde reddettiği hayat tarzını, yarın reddemiyeceği bir mekana, 
bir makama gidince iĢte o zaman mecbur kalacak. O zaman ise imtihanı 
kaybetmiĢ olacak. Onun için bugün Allah‟a, Allah‟ın önerisine, teklifine 
reddetme imkanı var. Ġnsana irade verilmiĢ. Fakat reddettiğinde yarın 
cezasını reddetme imkanı yok. Bu ihanetinin karĢılığında verilecek 
cezayı insan reddedemeyecektir.  

 
ĠĢte ayet ve ileyhi yurce'un; en sonunda O‟na döndürülecekler, en 

sonunda varıp duracakları son durak O‟nun huzurudur demekle bu 
akıbeti hatırlatıyor ve diyor ki; 

 
 
84-) Kul amenna Billahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile alâ 

Ġbrahiyme ve Ġsmaıyle ve Ġshaka ve Ya'kube vel Esbatı ve ma utiy 
Musa ve 'Iysa ven Nebiyyune min Rabbihim* la nüferriku beyne 
ehadin minhüm* ve nahnü leHU müslimun; 

 
De ki: "Hakikatimizi dahi kendi Esmâ'sından var ettiğine inanmıĢ 

olarak Allâh'a, bize inzâl ettiklerine; Ġbrahim, Ġsmail, Ġshak ve Yakup'a ve 
torunlarına inzâl olana; Musa ve Ġsa'ya ve Nebilere Rablerinden 



verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz, O'na teslim 
olmuĢlarız." (A.Hulusi) 

 
De ki: biz inandık Allaha iman getirdik: bize indirilene de, Ġbrahim‟e 

ve Ġsmail‟e ve Ġshak‟a ve Yakub‟a ve Esbata indirilene de Musa‟ya ve Ġsa 
ya ve Nebiyyuna Rablarından verilene de, onlardan birinin arasını 
ayırmayız ve biz ancak ona boyun eğer Müslimleriz. (Elmalı) 

 
 
Kul De ki; amenna Billahi ve ma ünzile aleyna Allah‟a iman ettik 

biz. Bize indirilene de iman ettik. ve ma ünzile alâ Ġbrahiyme Ġbrahim‟e 
indirilene ve Ġsmaıyle Ġsmail‟e indirilene ve Ġshakave Ya'kube vel Esbat 
Ġshak‟a, Yakup‟a ve onun neslinden gelenlere indirilenlere de iman ettik. 
ve ma utiy Musa ve 'Iysaven Nebiyyune min Rabbihim Yine Musa ve 
Ġsa‟ya verilene ve rableri katından peygamberlerin tümüne 
bahĢedilenlere de iman ettik. la nüferriku beyne ehadin minhüm Biz 
onlar arasından hiç birini ayırt etmeyiz. Çünkü biz vahyin evrensel 
değerlerin bütünü olduğuna inanırız. Çünkü biz Ġslam deyince insanlığın 
değiĢmez değerlerini akla getiririz. Çünkü biz Allah‟ın tüm çağlarda, tüm 
zamanlarda gönderdiği tüm mesajların özünün bir ve aynı olduğuna iman 
ederiz. Onun içinde bir peygamberi inkar etmeyi, tümünü inkarda eĢ 
değerde, bir vahyi inkar etmeyi tümünü inkar etmekle eĢ değerde 
görürüz. Biz çeliĢkiye düĢmeyiz. Biz inancımızda çeliĢkiye düĢmeyiz. 

 
ve nahnü leHU müslimun; Çünkü biz O‟na kayıtsız Ģartsız teslim 

olduk. O‟na kayıtsız Ģartsız teslim olduktan sonra Ģu gerçeği öğrendik; 
“Ġslam tektir. Ġslam sadece Muhammed’in değil, Musa’nın, Ġsa’nın, 
Ġbrahim’in, Nuh’un, Lut’un, Yunus’un, Ġdris’in, Elyasa, Zekeriya, 
Yahya ve diğer tüm peygamberlerin getirdiği mesajın ortak adıdır.” 
Ve yine Allah‟a teslim olduktan sonra ġunu öğrendik: “Ġslam zamanla, 
mekanla sınırlı değildir. Falan yerin Ġslam’ı yoktur. Falan yerin 
Ġslam’ı olmaz. Falanca ülkenin Ġslam’ı yoktur. Falanca toplumun 
kendine has Ġslam’ı yoktur. Falanca zaman diliminin kendine özgü 
Ġslam’ı yoktur. Çünkü Ġslam Ġnsanlığın sınıfsız ve sınırsız, zamanlar 
ve zeminler üstü değiĢmez değerlerinin öbür adıdır.” 

 
Biz Allah‟a teslim olduktan sonra bunu öğrendik. Öğrendik ki Ġslam 

kimsenin kendisine, yalnızca kendisine mal edemeyeceği evrensel bir 
değerdir. Öğrendik ki Ġslam hiçbir ırkın sadece benim diyemeyeceği 
kadar evrensel bir değerdir. Öğrendik ki hiçbir coğrafyanın, hiçbir 
toplumun, hiçbir çağın insanının yalnızca bana indi diyemeyeceği 
evrensel bir değerdir. Bunu Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim olduktanve 
nahnü leHU müslimun; dedikten sonra öğrendik. ĠĢte Allah bunun için 



böyle dememizi emretti. Ve Kul diye baĢladı ayete. Böyle deyin. En 
sonunda biz Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim olduk deyin, dedi. 

 
Ġslam‟ı kendisine, Ġslam‟ı ırkına, Ġslam‟ı soyuna, Ġslam‟ı ülkesine, 

Ġslam‟ı kendi uygarlığına mal eden herkes, aslında Ġslam‟ı temsil etmiyor. 
Ġslam‟ı tarif etmiyor. Ġslam‟ı mahkum etmek istiyor demektir. Ġslam‟ı bir 
soya, bir ülkeye, bir boya, bir coğrafyaya mahkum etmek istiyor. Ġslam‟ı 
babasının tapusuna geçirmek istiyor demektir. Ġslam buna izin 
vermeyecektir. Onun için de Türkiye Müslümanlığı, Arabistan 
Müslümanlığı, Ġran Müslümanlığı, Mısır Müslümanlığı gibi 
isimlendirmelerin ne kadar içi boĢ, ne kadar kof, ne kadar manipülatif ve 
ne kadar gülünç bir isimlendirme, gülünç bir teĢebbüs olduğunu zaman 
bir kez daha gösterecektir. Çünkü bu ayet, iĢte bu ayet yalnız baĢına bu 
teĢebbüslere karĢı verilmiĢ ilahi bir cevaptır. Ve bu ayette söylenen 
Ģudur; Ġbrahim olsun, Ġsmail olsun, Ġshak olsun, Yakup olsun, onların 
torunları olsun, Musa olsun, Ġsa olsun ve diğer tüm peygamberler olsun. 
Aslında burada sayılan isimler sanki bir çok isimden örnek olarak bir kaçı 
sayılmıĢ gibidir. Gerisiven Nebiyyune adeta diğerleri demektir. 

 
Adını bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz tüm peygamberler de içinde 

getirdikleri mesaj, iĢte Ġslam‟ın mesajıdır. Siz nasıl Ġslam‟ı sadece bir 
coğrafyaya, sadece kendi ırkınıza mal edebilirsiniz. Kur‟an Ġslam‟ı 
Muhammed‟e bile mal etmiyor. Kur‟an Ġslam‟ın coğrafyasını, Ġslam‟ın 
kavimlerini sayarken Ġbrahim‟den baĢlıyor. Unutmayın, 5000 yıl öteden 
baĢlıyor. Siz nasıl getirip de daha dün sayılabilecek, Tarih sahnesinde 
damgasını daha dün sayılabilecek yakın bir zaman diliminde vurmuĢ 
olan bir kavme hasredebilirsiniz, mahkum edebilirsiniz. Bu kim olursa 
olsun. 

 
Ġslam kendi bünyesine aldığı her toplumu kendisinden eder. Ġslam 

bir yerli olmaz. Ġslam gelir ve orayı kendisine katar. Anadolu Ġslam olur, 
Ġslam Anadolu‟ya dönüĢmez, Anadolu Ġslam‟a dönüĢür. Malezya Ġslam 
olur. Ġslam Malezyalı olmaz, Malezya Ġslamlı olur. Ġslam Endonezyalı 
olmaz, Endonezya Ġslam‟a girmiĢse, Endonezya Ġslamlı olmuĢ olur. Ġslam 
Endonezyalı olmuĢ olmaz. Çünkü Ġslam teslimiyettir. Ġslam kendi hayat 
tarzınızı bırakıp Allah‟ın önerdiği hayat tarzına teslim olmaktır. Ġslam‟ın 
adıdır. Teslim olunmadan Ġslam olunmaz.  

 
O halde eğer teslim olmamıĢsanız, siz Allah‟a teslim olmamıĢsanız 

kendinize baĢka bir isim beğenmeniz gerekecek, o isim Ġslam 
olmayacak. Çünkü Ġslam teslimiyettir. Ve bu manada bu ayet Hakikatin 
ölçüsünün coğrafya, zaman, uygarlık, ırk, soy, boy, yerlilik, yabancılık, 



eskilik, yenilik olmadığını, Hakikatin ölçüsünün tek olduğunu, o da Allah 
olduğunu göstermektedir.  

 
ĠĢte hakikate teslim olmak istiyorsa insan bu ayetin verdiği mesaja 

göre Allah‟a teslim olsun. Yoksa yerli ise iyidir, yabancı ise kötüdür. Ne 
kadar gülünç değil mi? Bizdense iyidir, bizden değilse kötüdür. Ne kadar 
kof değil mi? Ne kadar kaba ve bedevice. Bizden adam çıkar, çıkarsa 
bizden çıkar, baĢkasından çıkmaz diyen gülünçlere benziyor. 

 
Tersi de geçerli. Bizden adam çıkmaz, çıkarsa elden çıkar diyenler 

de var. Hayır. Adamın çıkma ölçüsü biz değiliz Allah‟tır. Hakikatin ölçüsü, 
hakikatin kaynağı olan Allah‟tır. O koyar ölçüyü. Onun ölçüsüne göre 
geçer not alan, yeryüzünün tüm coğrafyalarında, tüm zaman ve 
zeminlerinde geçer not almıĢ sayılır. Onun ölçüsüne göre sınıfta kalan, 
yeryüzünün tüm zamanlarında ve mekanlarında sınıfta kalmıĢ sayılır. 

 
 
85-) Ve men yebteğı ğayrel Ġslami diynen felen yukbele minhu, 

ve huve fiyl ahireti minel hasiriyn; 
 
Kim Ġslâm'dan (teslim olunmuĢluğun idrakından) baĢka bir Din 

(sistem ve düzen) arayıĢındaysa, bu geçersizdir! Sonsuz gelecek 
sürecinde de hüsrana uğrayanlardan olur. (A.Hulusi) 

 
Her kim de Ġslâm‟ın gayrı bir din ararsa artık ondan ihtimali yok 

kabul olunmaz ve Ahirette o hüsran çekenlerden olur. (Elmalı) 
 
 
Ve men yebteğı ğayrel Ġslami diynen felen yukbele minh 

söylediğim sözleri, yaptığım tefsiri onaylayan bir ayet daha. Kim 
teslimiyet dıĢında kendisine, Allah‟a teslimiyetten baĢka bir din, bir hayat 
tarzı ararsa felen yukbele minh ondan kabul olunmayacak, kesinlikle 
kabul edilmeyecektir. Bu kesin cevap. Allah‟a teslimiyeti bırakıp ta 
gerçeğin ve hakikatin ölçüsü olarak kendisini, toplumunu, ırkını, 
coğrafyasını, uygarlığını, soyunu, boyunu alan hiç kimsenin seçtiği bu 
hakikat ölçüsü Alla tarafından kabul edilmeyecektir, reddedilecektir. 

 
ve huve fiyl ahireti minel hasiriyn; Ahirette de o kesinlikle 

kaybedenlerden olacaktır. Kaybedenlerden olacaktır, çünkü din hayat 
tarzıdır. Hakikatin ölçütü, Allah‟ın belirlediği ölçüttür ve Ġslam teslimiyettir. 
Siz; Ġslam‟a teslim olmayacağım, Allah‟a teslim olmayacağım ama 
kendime Müslüman adını vereceğim diyorsanız bu, kafeinsiz kahve, 



yumurtasız omlet, ya da turĢu tatlısı gibi bir Ģey olsa gerek. Ġnsan ister 
istemez tebessüm ediyor değil mi? 

 
 

 86-) Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de iymanihim ve 
Ģehidu ennerRasule Hakkun ve caehümül beyyinat* vAllahu la 
yehdil kavmez zalimiyn; 

 
Kendilerine açık deliller geldikten, Rasûlün Hak olduğuna Ģahitlik 

edip iman ettikten sonra hakikati inkâr eden bir topluluğa, Allâh nasıl 
hidâyet eder! Allâh zulmedenler topluluğuna hidâyet etmez. (A.Hulusi) 

 
Nasıl muvaffak eder Allah? bir kavmi ki kendilerine beyyineler 

gelmiĢ ve Peygamberin hakk olduğuna Ģahadet getirmiĢler iken 
imanlarının arkasından nankörlük edip küfre sapmıĢlardır, halbuki Allah 
zalimler güruhunu muvaffak etmez. (Elmalı) 

 
 
Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de iymanihim Ġmandan 

sonra Ģu topluluk Allah kendisine hidayet verdikten sonra nasıl küfre 
dönüyorlar. Nasıl da Küfre kıvrılıyor, eğriliyorlar. ve Ģehidu ennerRasule 
Hakkun ve üstelik onlar elçinin gerçek Hakk olduğuna da Ģahitler, ve 
caehümül beyyinat ve hakikatin apaçık delilleri onlara gelmiĢken nasıl 
olup ta hidayet bulduktan sonra küfre, inkara, daha doğrusu ahlaki olarak 
nankörlüğe eğriliveriyorlar, dönüveriyorlar. Bunu soruyor Kur‟an. 

 
Allah kendilerine doğru yolu gösterdikten sonra bir kavim nasıl 

tekrar inkara yönelir. Nasıl imandan sonra inkara döner. Kur‟an bu ayette 
bu gerçeği dile getiriyor. Ve üstelik Allah‟ın kendilerine doğru yolu 
gösterdikten sonra imanı bırakıp ta inkara yönelen bu toplum, Resulün, 
elçinin hakk olduğuna da Ģahitler. Biliyorlar. Özelde Medine Yahudilerini 
aklınıza getirin. Onlar Resulallah‟ın Allah tarafından gönderilmiĢ 
olduğunu çeĢitli vesilelerle daha o gelmeden öğrenmiĢlerdi. Biliyorlardı. 
Ama buna rağmen direndiler. DireniĢlerinin tek nedeni vardı; “Bizden 
çıkar çıkarsa. Adam çıkarsa bizden çıkar. Bizden değilse ağzıyla kuĢ 
tutsa iĢe yaramaz.” 

 
ĠĢte Yahudice bir mantık. ĠĢte hakikati “Biz” mefhumuna kurban 

etmek. Hakikati asabiyete kurban etmek diye buna denir. Önce kendinizi 
kutsallaĢtıracaksınız, gerçeğin ölçüsü olarak kendinizi koyacaksınız, 
ondan sonra da size uymayan her Ģeyi reddedeceksiniz. Bu baĢta 
hakikate, ondan sonra Allah‟a ondan sonra kendinize ihanet olur. Bu 



ihaneti yaptıktan sonra artık nankörlük yapmıĢ olursunuz. Gerçeğe karĢı 
en büyük nankörlüğü iĢlemiĢ olursunuz. 

 
ĠĢte Yahudi mantığının Kur‟an da dile getirilen psikolojik alt yapısı 

budur. Önce hakikatin ölçütü olarak kendinizi koyacaksınız, kendinize 
uymayan her Ģeyin üzerine çizgi çekeceksiniz.Çıkarsa bizden çıkar 
diyeceksiniz. Sizden çıkmazsa eğer feriĢtah olsa üzerini çizeceksiniz. Bu 
tarihte adına YahudileĢme dediğimiz tüm toplumları kuĢatıverecek, tüm 
toplumları yakalayabilecek bir sosyal hastalık çeĢididir. Bir inanç 
hastalığı biçimidir. 

 
vAllahu la yehdil kavmez zalimiyn; ĠĢte böyle yapan bir zalim 

toplumu Allah doğru yola ulaĢtırmaz.  
 
 
87-) Ülaike cezauhum enne aleyhim la'netAllahi vel Melaiketi 

ven Nasi ecme'ıyn; 
 
Onların yaptıklarının getirisi; Allâh'ın, meleklerin ve tüm insanların 

lânetidir (hepsinden ayrı düĢmüĢlerdir). (A.Hulusi) 
 
Onlar, iĢte onların cezaları: Allahın, Meleklerin, insanların hepsinin 

laneti üzerlerindedir. (Elmalı) 
 
 
Ülaike cezauhum enne aleyhim Böyle yapan zalim bir topluluğun, 

niçin zalim? Çünkü kendi kendisine en büyük kötülüğü yaptı. Aslında bu 
ayeti Ģöyle çevirmemiz mümkündür. Allah kendi kendisine kötülük eden 
bir topluma hidayet etmez. Doğru yolu göstermez. Çünkü buradaki zulüm 
hiç kuĢkusuz Allah‟a zulüm değildir. Kur‟an açıkça ifade eder ki; …ve mâ 
zalemûna ve lâkin kânû enfüsehum yazlimûn; (Bakara/57) Bize 
zulmetmediler fakat kendi kendilerine zulmettiler. Zalemune en 
füsehum formuyla çok sık gelir. Fiil cümlesi olarak kullanıldığında bazen 
mefuller, yani tümleçler kaldırılabilir Kur‟an ın eksiltili dilinde eğer 
mefhum anlaĢılıyorsa, eğer anlam açıksa, muhatap tarafından 
anlaĢılabiliyorsa mümkün olduğu kadar az kelime ile çok hakikati 
anlatmak isteyen Kur‟an ın lisanında eksiltili dil kullanılması açısından bir 
takım cümlelerde mefuller gelmeyebilir.  

 
Burada da Zalemune en füsehum biçiminde anlayacağımız bu 

ayette; Zalimiyn olarak gelebilir. Zalimler. Ama biz anlarız ki, kendi 
kendilerine kötülük edenler, kendi kendilerine zulmedenler. Daha baĢka 
ayetlerde, daha baĢka yerlerde farklı farklı formlarda bunu görüyoruz. 



Örneğin Takva formlarında. Takvallah diye gelebilir. Ama mücerret 
olarak ta gelir. Yani isim tamlaması olarak muzaf, muzafulleyh olarak 
gelebileceği gibi Muzafulleyh kalkarak ta gelebilir. Olmadan da gelebilir. 
Sadece takva olarak geldiğinde biz anlarız ki, Allah‟a karĢı sorumluluk 
bilinci, Allah‟a karĢı sorumluluk Ģuurundan söz ediyor. Sadece takva 
olarak gelse dahi. Onun için Kur‟an ın dili eksiltili bir dildir.  

 
Bu manada bir sonraki ayeti yorumlayacak olursak; Ülaike 

cezauhum enne aleyhim la'netAllahi vel Melaiketi ven Nasi 
ecme'ıyn; ĠĢte bu tiplerin, bu tip tolumların karĢılığı nedir? enne aleyhim 
la'netAllah Allah‟ın lanetinin, meleklerin lanetinin ve tüm insanlığın 
lanetinin üzerlerine olmasıdır. Gerçekten çok Ģiddetli bir ifade. Allah, 
melekler ve tüm insanlık bunu yapanlara lanet etsin diyor.  

 
1 - Allah lanet etsin diyor niçin? Çünkü böyle bir mantık, asabiyetçi, 

ırkçı bir mantık, baĢta Allah‟a ihanettir. Hakikati Allah‟ın ölçüsü olarak, 
konulmuĢ olan hakikatin ölçüsü olarak kendisini koymak. ĠĢte bu önce 
Allah‟a hakarettir. Allah‟a ihanettir. Çünkü hakikatin ölçütünün Allah 
tarafından değil de kendiniz tarafından belirlenmesi gerektiğini 
düĢünüyorsunuz ve Allah‟ın koyduğu ölçüyü beğenmiyorsunuz. Bu 
Ģekilde de hem kendinize zulmediyorsunuz, ham hakikate 
zulmediyorsunuz. Onun için baĢta Allah‟a ihanet ettiğiniz için Allah‟ın 
laneti bunu yapanın üzerine olsun. 

 
2 - Ġkinci olarak görünmez varlıklara ihanet ediyorsunuz. Özellikle 

Allah‟ın hakikati gerçekleĢtirmek için kullandığı görünmez güçler olan 
meleklere ihanet ediyorsunuz. Çünkü Allah kendi hakikatlerini, onlar 
eliyle gerçekleĢtiriyor kimi zaman. Kimi zaman vahiy hakikatini, ya da 
hakikatlerini bildirdiği vahyi melek eliyle indiriyor peygamberler üzerine. 
ĠĢte onların da laneti bu ihaneti yapanın üzerine olsun. 

 
3 - Üçüncü olarak ta tüm insanlığın laneti üzerine olsun. Çünkü bir 

insan hakikatin ölçüsü olarak kendini egosantrik bir düĢünceyle, bencil ve 
ben merkezli bir düĢünce ile hakikatin merkezine kendisini 
yerleĢtiriyorsa, orada insanlığa da kötü örnek oluyor demektir. Hakikati 
taĢıması gerektiği halde insanlığa, hakikati alt üst ederek sunuyor 
demektir. Ġnsanlığın da laneti üzerine olsun. Kur‟an bu bedduayı yapıyor. 

 
Lanet, Allah‟ın laneti dıĢlamaktır. Kelime anlamı ile de böyledir. 

Allah‟ın laneti, bir insanı dıĢlamasıdır. Kulların laneti onu terkedilmiĢliğe 
mahkum etmektir. Eğer Allah bir insanı dıĢlarsa, artık onu zelil etmiĢtir. 
Eğer Allah bir insanı kendisinden ayırırsa, kendisi ile bir insan arasına 
engel koyarsa o insan en büyük belaya çarptırılmıĢ demektir. Çünkü 



Allahsız kalmak, anlamsız kalmaktır. Anlamsız kalanın hayatı 
anlamsızlaĢır. Hayatı anlamsızlaĢırsa değil hüznü, değil acısı, sevinci 
dahi anlamsızlaĢır. Onun için Allah‟ın insana vereceği en büyük ceza, o 
insanı kendisinden mahrum etmektir. 

 
 
88-) Halidiyne fiyha* la yuhaffefu anhümül azâbu ve la hüm 

yünzarun; 
 
Sonsuza dek bu Ģartlarda kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez 

ve onlarla ilgilenilmez. (A.Hulusi) 
 
Ebediyen onun içindedirler, azapları hafifletilmez ve kendilerine 

mühlet verilmez. (Elmalı) 
 
 
Halidiyne fiyha O lanetin içinde ebedi kalacaklar. la yuhaffefu 

anhümül azâbu ve la hüm yünzarun; Onların piĢmanlık azabı 
hafifletilmeyecek ve ne de onlara süre tanınacak, mühlet verilecek. 
Onlara mühlette verilmeyecektir. 

 
 
89-) Ġllelleziyne tabu min ba'di zâlike ve aslahu feinnAllahe 

Ğafur'un Rahıym; 
 
Ancak, bu hâllerinden sonra (yanlıĢlarını idrak edip) tövbe 

ederlerse ve ıslah olurlarsa (yanlıĢlarını düzeltirlerse), muhakkak ki Allâh 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
Ancak onun arkasından tevbe edip salâha girenler baĢka, çünkü 

Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ġllelleziyne tabu Fakat, geri dönen, suçunu anlayan ve özür 

dileyen, Allah‟a gereği gibi özür dileyen, yani tevbe eden kimseler 
müstesna. min ba'di zâlike Bu suçun ardından Allah‟a tevbe edip, 
Allah‟tan gereği gibi özür dileyenle iĢte bunun dıĢında kalacaklar. ve 
aslahu ve kendini ıslah eden kimseler. Sadece özür dilemekle 
kalmayacaklar. Özürlerinde samimi iseler eğer özür dilemelerinde, hiç 
kuĢkusuz yaptıkları suçun sonuçlarını giderecekler ve ıslah edecekler 
kendilerini düzeltecekler. feinnAllahe Ğafur'un Rahıym; Onlar iyi 
bilsinler ki Allah Ğafur‟dur çok bağıĢlayandır ve merhamet sahibidir. 

 



 
90-) Ġnnelleziyne keferu ba'de iymanihim sümmezdadu küfren 

len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun; 
 
Ġmanlarından sonra hakikati inkâr edip, inkârlarında ısrarlı olanların 

tövbeleri asla kabul edilmez. ĠĢte onlar sapanların ta kendileridir. 
(A.Hulusi) 

 
Elbette imanlarının arkasından küfretmiĢ sonra da küfürde ileri 

gitmiĢ kimselerin tevbeleri kabul olunmak ihtimali yoktur, bunlar hep 
dalâlet içinde kalmıĢ sapıklardır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne keferu ba'de iymanihim Ġman ettikten sonra, 

imanlarından sonra küfre saplanan kimseler sümmezdadu küfren sonra 
küfürde ileri giden kimselere gelince. len tukbele tevbetühüm kesinlikle 
onların tevbesi kabul edilmeyecek. Kimlerin? Önce imandan sonra küfre 
saplanmıĢlar ve küfre saplanmakla da kalmamıĢlar, küfürlerini matah bir 
malmıĢ gibi daha da ileriye götürüp pazarlamaya baĢlamıĢlar. Küfürlerini 
baĢkalarına bir bulaĢıcı inkar hastalığı olarak bulaĢtırmaya kalkmıĢlar. 
Küfür pazarlamaya kalkmıĢlar. Bu küfürde ileri gitmektir. Küfrün 
tezgahtarlığına kalkmak. Küfrün satıĢına çalıĢmak, küfrün süper 
marketini açmak ve küfür pazarlamak. ĠĢte bu küfürde ileri gitmektir. ĠĢte 
bu küfürde derinleĢmek.  

 
ĠĢte küfürde derinleĢenler için bu azar ve bu hitap geliyor. Bunlar 

için len tukbele tevbetühüm deniyor. Onların tevbesi kabul 
edilmeyecek. ve ülaike hümüd dallun; ĠĢte sapıtanlar asıl onlardır. Yani 
burada adeta ve ülaike hümüd dallun;Hüm zamiri ülaike den sonra 
adeta te‟kid olarak gelmiĢ. Ama aynı zamanda bir itirazı da dile getiriyor 
Arap dilinde bu form. Bir karĢı çıkıĢı, yani bir saldırı var, bu saldırıyı geri 
püskürtmek için bu form kullanılır. Birileri Müminlere; “Siz sapıksınız.” 
DemiĢ gibi adeta, Kur‟an da onlara diyor ki; “Asıl sapıklar iĢte 
onlardır.” 

 
 
91-) Ġnnelleziyne keferu ve matu ve hüm küffarun felen yukbele 

min ehadihim mil'ül Ardı zeheben ve levifteda Bihi, ülaike lehüm 
azabun eliymun ve ma lehüm min nasıriyn; 

 
Onlar ki hakikat bilgisini inkâr ederler ve bu inkâr ile ölürler; arz 

dolu altını olup da fidye olarak (kurtulmak için) vermeyi düĢünseler, bu 



asla kabul olmaz. Onlar için feci bir azap vardır ve kimse de onlara 
yardımcı olmaz. (A.Hulusi) 

 
KüfretmiĢ ve kâfir oldukları halde ölüp gitmiĢ kimseler, her halde 

bunların her biri kendini kurtarmak için Dünya dolusu altın verecek dahi 
olsa hiç birinden kabul edilmek ihtimali yoktur, bunların hakkı elîm bir 
azabıdır ve kendilerini kurtaracak da yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne keferu ve matu ve hüm küffarun Küfre sağlanan ve 

saplandığı bu küfür içerisinde direnerek ölen kimseye gelince; felen 
yukbele min ehadihim mil'ül Ardı zeheben ve levifteda Bih 
Yeryüzünün tüm hazinelerini verseler bile onların hiç birinden fidye kabul 
edilmeyecektir. Yeryüzünün tüm hazinelerini verseler bile onların hiç 
birinden fidye, kurtuluĢ akçesi kabul edilmeyecektir. ülaike lehüm 
azabun eliymun ve ma lehüm min nasıriyn; ĠĢte onlar içindir can yakıcı 
bir azap. PiĢmanlık azabı ve ve ma lehüm min nasıriyn; Onlara yardım 
edende bulunmayacaktır. 

 
 
92-) Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tuhıbbun* ve ma 

tünfiku min Ģey'in fe innAllahe Bihi'Aliym; 
 
Sevdiğiniz Ģeyleri baĢkalarına karĢılıksız olarak bağıĢlamadıkça 

"Birr"e (hayra) eremezsiniz. Neyi Allâh için karĢılıksız bağıĢlarsanız, 
Allâh onu (yaratanı olarak) bilir (karĢılığını da halk eder). (A.Hulusi) 

 
Sevdiğiniz Ģeylerden infak etmedikçe siz birre eremezsiniz, 

mamafih her ne infak eyleseniz Ģüphesiz Allah onu da bilir. (Elmalı) 
 
 
Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tuhıbbun Kur‟an buraya 

kadar bu pasaj, bu ayette son buldu. Pasaj bitti ancak, yeni bir pasajın 
baĢlangıcı olan bu ayet bir üstteki pasajla da bağlantılı. Bu ayette, bu 
pasajın ilk ayetinde hemen olayların sebeplerine geri dönülüyor. 
Sonuçları zikredildi burada. Böyle bir suçu iĢleyen insanın akıbeti ne 
olacak. Sonuçta karĢılaĢacağı cezadan söz edildi. Ama Kur‟an sadece 
kötü sonucu ifade etmekle kalmıyor, bu kötü sonuçtan kurtulmak için 
neler yapmak gerektiğini de söylüyor. ĠĢte bu pasajın baĢı, yeni bir 
pasajın baĢı böyle bir çözüm teklifi ile geliyor. Len tenalül birra hatta 
tünfiku mimma tuhıbbun sevdiklerinizden harcamadıkça kesinlikle 
fazilete, erdeme ulaĢamazsınız. 

 



Erdem nedir diye tanımladığınızda, sorduğunuzda cevap, Kur‟an ın 
cevabı; Erdem kiĢinin sevdiği Ģeyden fedakarlık etmesidir. Diye 
cevaplıyor Kur‟an. Gerçek erdem budur diyor. Çünkü sevmediğiniz Ģeyi 
vermeniz erdemlilik değildir. Zaten sevmiyorsunuz. Gözden çıkardığınız 
bir Ģeyi bağıĢlamanız fazilet olabilir mi? Bunu siz de takdir edersiniz. 
Onun için Kur‟an çok hoĢunuza gittiği halde fedakarlık yaptığınız. Çok 
beğendiğiniz halde bir baĢkasına verebildiğiniz. Size çok gerekli olduğu 
halde onu bir baĢkasına yardım için verdiğiniz Ģeyleri erdemlilik örneği 
olarak gösteriyor. 

 
ve ma tünfiku min Ģey'in fe innAllahe Bihi'Aliym; Ve ardından 

da aslında yapılacak tüm erdemli davranıĢların arka planının yani illetinin 
Allah olması gerektiğini Ģu cümle ile ifade ediyor. Her ne harcama 
yaparsanız yapın Allah yoluna, iyi bilin ki Allah onu bilir. Allah ondan 
haberdardır. 

 
Burada Ģu garantiyi verme gereği duyuyor Kur‟an; Siz Allah yoluna 

veriyorsanız, Allah‟ın bunu unutacağını düĢünemezsiniz. Acaba hesaba 
katılıyor mu diye aklınıza getirmemelisiniz. Eğer böyle bir tereddüdünüz 
varsa zaten veremezsiniz. Fedakarlık yapamazsınız. Fedakarlık 
yapabilmeniz için öncelikle ve öncelikle Allah‟ın, verdiğiniz yaptığınız 
hiçbir iyiliği zayi etmeyeceğine iman etmeniz gerekiyor. Onun içinde 
Kur‟an güzel bir davranıĢın ölçüsünü koyuyor, bu davranıĢın illetini, 
temelinde yatması gereken inancı da koyuyor ortaya. Bu inanç olmadan 
böyle bir davranıĢı yapamazsınız diyor adeta.  

 
Yapabilirsiniz, mümkündür, ancak bu davranıĢın mutlak erdem 

olduğuna dair kimse garanti veremez. Buna bir çarpıcı örnek verebiliriz. 
Küçük, öksüz ve yetim sokağa terk edilmiĢ bir kız çocuğunu yanına alıp 
ta ona bakıp, besleyip, büyüten bir insana ilk etapta vereceğiniz not 
yüksek bir nottur. Ahlaki olarak. Ne büyük bir ahlaki davranıĢ, ne büyük 
bir fedakarlık diyeceksiniz. Ya bu davranıĢı gösteren insanın kalbindeki 
asıl niyetin; “Bu çocuğu büyüteyim ve onu kullanayım.” Gibi iğrenç bir 
niyet var olduğunu bilirseniz, onu büyüteyim ve onu çirkin emellerime alet 
edeyim gibi bir niyet taĢıdığını öğrendiğinizde hala sizin yargınız aynı 
olur mu. 

 
O halde bu niyeti ömür boyu öğrenemezseniz, tan tersi bir not 

vereceksiniz ona. Bu onu öğrendiğiniz zaman verdiğiniz notun 180 
derece zıddını vereceksiniz. Ne çirkin bir davranıĢ, ne adice bir davranıĢ 
diyeceksiniz. Ne adi ve alçakça bir muamele diyeceksiniz. Ama biraz 
evvel bu niyeti öğrenmeden ne muhteĢem bir ahlaki davranıĢ 
diyordunuz. ĠĢte Allah sizin öğrenemediğiniz o niyetleri bilir. Çünkü 



kalplerin özünü bilendir. Onun içinde davranıĢlara gerçek notun u Allah 
verir. O nedenle davranıĢları, sadece iyi davranıĢların görüntüsünü ve 
zahirini, vitrinini düzenlemekle kalmaz ilahi kelam. O davranıĢların 
arkasında yatan niyetleri de düzenler. O niyetlere de dikkat çeker. 

 
 
93-) Küllüt taami kâne hıllen li beni israiyle illâ ma harreme 

israiylü alâ nefsihi min kabli en tünezzelet Tevratü, kul fe'tu Bit 
Tevrati fetluha in küntüm sadikıyn; 

 
Tevrat inzâl edilmemiĢken, Ġsrail'in kendi nefsine haram kıldıkları 

(yasakladığı) istisna, yiyeceklerin hepsi Ġsrail oğullarına helal idi. De ki: 
"Eğer sözünüzde sadıksanız getirin vahiy olanı (Tevrat'ı), okuyun!" 
(A.Hulusi) 

 
Tevrat indirilmeden evvel Ġsrail‟in nefsine haram kıldığından baĢka 

yiyeceğin hepsi Beni Ġsrail‟e helâl idi, de ki: haydi Tevrat‟ı getirin de onu 
güzelce okuyun eğer sadıksanız. (Elmalı) 

 
 
Küllüt taami kâne hıllen li beni israiyle illâ ma harreme israiylü 

alâ nefsihi min kabli en tünezzelet Tevrat Tevrat indirilmeden önce 
Ġsrail‟in kendisine yasakladığı, haram kıldığı yiyecekler dıĢında Ġsrail 
oğullarına tüm yiyecekler helal idi. 

 
Bu ayette bir tefsir problemi var. Bu problem ayette geçen Ġsrail 

kelimesi. Müfessirlerin çoğunluğu buradaki Ġsraili, Yakup peygamber 
olarak tanımlarlar ve onun lakabı olarak bildirirler. Onun bir baĢka ismi 
olarak zikrederler. Fakat bunun çok sahih bir delilini de sunmazlar. 
Sadece bir açıklama bir rivayet bunu zikrederler.  

 
Belki bunun delillerini Ġsrailiyattan bulmak mümkündür. Lakin 

Ġsrailiyyata dayanarak bu kelimeyi sadece Yakup AS a hasretmek, 
onunla sınırlandırmak yanlıĢ olur. M. Abduh ve ReĢit Rıza‟nın Menar 
tefsirinde de değindikleri gibi bu Ġsrail oğullarına iĢaret ediyor olabilir. 
Yani Ġsrail oğulları kendilerine Tevrat inmeden önce yasakladıkları bir 
takım yiyeceklere iliĢkin yasaklardan önce onlara hiçbir Ģey yasak 
değildi. Yani Allah onlara bir Ģeyi yasaklamadı ama, onlar kendi 
kendilerine yasakladılar anlamına gelir. 

 
Kul de ki; fe'tu Bit Tevrati fetluha in küntüm sadikıyn; Getirin 

Tevrat‟ı. Eğer doğru söylüyorsanız okuyun, hadi. Gösterin delilinizi. 



Çünkü onlar birçok yiyeceği yasaklamıĢlardı. Bu yasağın temelinde de 
ġu problem yatıyordu. Gelenek problemi. Geleneklerini din edinmiĢtiler.  

 
ĠĢte atalar dini adını verdiği Kur‟an ın ve yerdiği durumun bir 

benzeri bu. Geleneksel olarak bir takım bahanelerle, örneğin TavĢan 
etini kendilerine yasaklamıĢlardı Yahudiler. Onun içinde Tevrat indikten 
sonra, Tevrat‟ta bu yasaklara iliĢkin bir delil görmeyince, geleneksel 
olarak kendi kendilerine koydukları bu yasaklara bir kılıf buldular. Ġsrail 
oğullarının din adamları atalarının bu yasaklarını sürdürüp toplumun 
gözünde kendilerine bir yer edinmek, popülist bir tavırla toplumsal bir 
konum edinmek için kitaptan, vahiyden delil bulamayınca kendi 
kendilerine delililer uydurdular. Yasaklar koydular, konulmuĢ yasakları 
delillendirmeye kalktılar. Zorladılar vahyi bir takım saptırmalarla Allah‟ın 
haram kılmadığı bu Ģeylere gerekçeler ürettiler. Oysaki Allah bunları 
yasak kılmamıĢtı. 

 
Onlar kendilerine deve etini yasaklamıĢtılar. Daha baĢka 

yiyecekleri de yasaklamıĢlardı ve bu yasakları koymuĢlardı ama üstelik 
bunlara birer gerekçe de buldukları halde daha sonra bu yasakları yine 
kendiler çiğnemiĢlerdi. Problem samimiyetsizlik problemiydi. Hem 
Allah‟ın koymadığı yasakları koyuyorlar, hem de bu yasaklara 
uymuyorlardı. Bu yasakları yine ilk çiğneyen kendileri olmuĢ oluyordu. 

 
ĠĢte bu ayet, bu tarihsel olguya dikkat çekiyor ve bu ümmeti de bu 

noktada uyarıyor. Bu konuda da YahudileĢmeyin ey Müslümanlar, ey 
Muhammed ümmeti diyor. Muhammed ümmeti bu konuda nasıl 
YahudileĢir? Yine Kur‟an ın, Ġslam‟ın koymadığı bir takım yasaklar söz 
konusu olur. Geleneksel olarak Bir takım Ģeyleri yemeyiz derler. Hiçbir 
delil yoktur. Allah‟ın helal kıldığı bir Ģeyi haram kılmak, Allah‟a yöneltilmiĢ 
bir hakarettir. Çünkü helallerin ve haramların sınırlarını yalnızca Allah 
belirler. 

 
Bu noktada eğer bir çevre, bir grup, bir zümre Allah‟ın koymadığı 

yasakları insanlığa dayatmaya kalkıyorsa burada Ģöyle bir iddia 
gündeme geliyor demektir. Bu iddia da Allah‟ın yerine bir zümrenin, o 
yasağı koyan zümrenin kendisini geçirmesi gibi bir iddia. 

 
ĠĢte bu noktada Kur‟an, böyle bir iddiaya karĢı insanları uyarıyor. 

Çünkü böyle bir iddia olmasa dahi buna yol açan bir koku hissedildiğinde 
eğer engellenmezse bu o seviyede durmuyor. Ġnsanların baĢına bela 
olacak bir noktaya geliyor. Artık o insanlar, o zümre, o kitle baĢka 
insanlar için yasak koyma gücünü elinde görünce, insanların doğal 
haklarını kısıtlamaya, insanların doğuĢtan gelen meĢru haklarını gasp 



etmeye baĢlıyorlar ve buna da gerekçeler üretiyorlar. Aslında bu bir 
insan hakkı ihlaline dönüĢüyor. Çünkü Allah‟ın Ġstifadesine, yararına 
sunduğu bir Ģeyi insanlıktan nasıl mahrum edersiniz. Ġnsanın 
istifadesinden nasıl mahrum edersiniz. 

 
Bu, bu nokta da kalmayıp bu yasak daha ileri gidebiliyor. Ġnsanın 

doğal hak ve hukukuna yönelik bir tecavüze kadar iĢ varabiliyor. Onun 
için daha baĢında böyle bir eğilimin engellenmesi gerekiyordu, iĢte 
burada ima edilen hakikatte bu olsa gerek. 

 
 
94-) Femeniftera alAllahilkezibe min ba'di zâlike feülaike 

hümüz zalimun; 
 
Bundan sonra kim Allâh üzerine yalan iftira ederse, iĢte onlar 

zâlimlerdir. (A.Hulusi) 
 
Demek ondan sonra Allah namına o yalanı kim uydurmuĢsa artık 

onlar, o zalimlerdir. (Elmalı) 
 
 
Allah‟a yalan yere iftira edenden Femeniftera alAllahilkezibe Kim, 

her kim Allah‟a bundan böyle min ba'di zâlike Yalan yere iftira ederse 
feülaike hümüz zalimun; ĠĢte onlar kendi kendilerine kötülük edenlerin 
ta kendileridir. 

 
 Burada değerli dostlar yararlı olmayan bir Ģeyi yasak kılmak, 

Allah‟ın yasaklamadığı, Allah‟ın nehyetmediği bir Ģeyi yasak kılmak, 
Allah‟ın emrettiği bir Ģeyi, veya yasak kıldığı bir Ģeyi serbest kılmak 
gibidir. Onun için demiĢlerdir ki; Cahiller dinden ıskonto yaparlar, sofular 
dine zam yaparlar. Ġkisi de aynı Ģeydir. Allah‟ın yasak kıldığı bir Ģeyi helal 
kılmak ne ise, Allah‟ın helal kıldığı bir Ģeyi de yasak kılmak aynı Ģeydir. 

 
Neden diyeceksiniz. Yani tamam Allah‟ın yasak kıldığı bir Ģeyi helal 

kılmak, onu anladık. Bu gerçekten de çirkin bir Ģey. Ama helal kıldığı ya 
da yasak kılmadığı hakkında hatta bir Ģey söylemediği bir Ģeyi 
yasaklamak neden öbürüne benzesin diye sorabilirsiniz. Ben hemen Ģu 
cevabı veririm. Eğer Allah bir Ģeyi insanlığa yasaklamıyor, hatta o 
konuda bir hüküm vermiyor sükut geçiyorsa onun hikmeti vardır. 
Öncelikle yasaklanmamıĢsa bir Ģey, serbestliğine delildir. Çünkü eĢyada 
asıl olan mubahlıktır. Bir Ģeyin yaratılmıĢ olması, o Ģeyin cevazının 
delilidir. Zıddına bir delil olmadıkça. Aksine bir delil bulunmadıkça. Bu 
fıkıh usulünün genel kurallarından biridir. 



 
Ancak daha öte bir Ģey söylemek istiyorum burada. Allah‟ın 

yasaklamadığı bir Ģeyi yasaklamak, ya da Allah‟ın sınırını çizdiği bir 
yasağı daha da geniĢletip sınırı, daha da genele teĢmil etmek, bir takım 
tepkiler, bir takım hastalıkları beraberinde getirir. Siz Allah‟ın koyduğu o 
sınırı insanlar aĢmasınlar diye biraz daha kapatmak için iyi niyetle yasağı 
büyütebilirsiniz. Yasağın sınırlarını daha da geniĢletebilirsiniz. Ancak bu 
sefer Ģöyle bir mahzurla karĢılaĢabilirsiniz.  

 
Ġnsanın tabiatına müdahale etmek, insanın ihtiyacına müdahale 

etmek, müdahale ettiğinizden dolayı da makul ve meĢru yoldan 
gideremeyince insanları harama mahkum etmek gibi bir mahzurla 
karĢılaĢabilirsiniz. Onun için Allah ne karda yasaklamıĢsa o kadar 
yasaklanır. Allah‟tan daha fazla yasaklamaya kalktığınızda hayatın bir 
yasasına müdahale etmiĢ olursunuz. Çünkü Allah yarattığını çok iyi 
bildiği için eğer o manevra alanını kula tanımaması gerekiyorsa Allah 
var. Allah yeter. Eğer o noktada kula manevra alanı tanımıĢsa, bir boĢ 
alan bırakmıĢsa bilin ki kulun ona ihtiyacı olabilir. O alan kula 
bırakılmıĢsa siz o alanı kuldan Allah adına bile esirgeyemezsiniz. Onun  
için o alanı eğer kuldan esirgerseniz bu sefer büyük bir kötülük yapmıĢ 
olursunuz, meĢru alanı kapattığınız için kul gayri meĢru alana yönelebilir. 

 
 
95-) Kul sadakAllah* fettebiu millete Ġbrahiyme haniyfa* ve ma 

kâne minel müĢrikiyn; 
 
De ki sadakallah, o halde hak perest bir hanif olarak Ġbrahim 

milletine tabi' olun, o hiç bir zaman müĢriklerden olmadı. (Elmalı) 
 
De ki: "Allâh doğru söylemiĢtir. O hâlde hanîf olarak Ġbrahim'in 

milletine (din anlayıĢına) tâbi olun. ġirk koĢanlardan değildi (O)!" 
(A.Hulusi) 

 
 
Kul sadakAllah* fettebiu millete Ġbrahiyme haniyfa De ki; Allah 

haklıdır Kul sadakAllah Allah haklıdır de. Evet diyoruz hep birlikte. Hiç 
kuĢkumuz yok ki, iman ettik ki Allah haklıdır. fettebiu millete Ġbrahiyme 
haniyfa O halde Ġbrahim‟in yalnız hakka yönelen Ġbrahim‟in milletine uy. 
Görüyorsunuz, Kur‟an ın millet tanımı ile bizim bildiğimiz millet tanımı 
farklı. O halde Türk milleti ibaresi dil olarak yanlıĢ yüzde yüz yanlıĢ bir 
ibaredir. Ġbrahim milleti vardır, Türk kavmi vardır. Kürt milleti, Arap milleti, 
Ġngiliz milleti olmaz. Ġngiliz ırkı, Arap ırkı, Kürt ırkı, Türk ırkı diyebilirsiniz. 
Kavmi diyebilirsiniz. Ama millet; Bir inanç sistemine inanan insanlar 



topluluğudur. Dolayısıyla küfür milleti diyebilirsiniz, peygamberin 
hadislerinde ifade edildiği gibi. Ġslam milleti diyebilirsiniz ve daha geniĢ 
çerçevede Ġbrahim milleti diyebilirsiniz. Ġbrahim milletinden kasıt burada 
iĢte en geniĢ manada Tevhid milletidir. 

 
Bu manada milliyetçilik te imana mensup olmaktır. Yani bir imana 

mensup olan insanların içinde bulunmaktır. O mensubiyeti savunmaktır. 
Onun için görüyorsunuz kavram kargaĢası olduğu zaman hiçbir Ģey 
üzerinde doğru bir tartıĢma yapamıyorsunuz. Çünkü daha kavramları 
doğru kullanmıyorsunuz. Kavramlar düĢüncenin temelleridir. Temeli 
doğru atmayınca üzerine yükselttiğiniz binada doğal olarak yanlıĢ 
yükselmektedir. Onun için öncelikle kavramları doğru koymak, ya da 
konuldukları gibi kullanmak gerekiyor. 

 
Millet Kur‟ani bir kavramdır. Millet kavramı Ġslami bir kavramdır ve 

millet kavramını koyan Kur‟an onun anlamını da tespit etmiĢtir. Bu 
anlama aykırı bir manaya bu kavramı kullanamazsınız. Kullanıyorsanız, 
kavramı tahrif ediyorsunuz. ĠĢte bu aslında Kur‟an ı tahrif etmek 
anlamına gelir bir açıdan. Aslında Yahudilerin tahriflerinden biri de bu idi. 
Kavramları tahrif etmek. Kavramları yerinden oynatmak. ..yuharrifunel 
kelime an mevadı'ıhi.. (Maide/13) Kelimeleri yerlerinden etmek, 
konumlarını değiĢtirmek kelimelerin. Kavramları bozmak. Kur‟an aynen 
böyle kullanıyor cümleyi. Onun içinde ben bunu bir kavram tahrifi olarak 
görüyor ve Kur‟an ın kavramına yapılmıĢ bir hakaret olarak telakki 
ediyorum.   

 
Kul sadakAllahu Deki Allah haklıdır. fettebiu millete Ġbrahiyme 

haniyfa O halde Ġbrahim‟in yalnız hak olan, yalnız hakka yönelik olan 
milletine uy.ve ma kâne minel müĢrikiyn; O kesinlikle Allah‟tan 
baĢkasına ilahlık yakıĢtıranlardan değildi. 
 

Kur‟an tarihte bir prototip, hatta arketip gösteriyor. Yani üzerinde 
bileĢilmesi için semboller gösteriyor. Sembol isimler ve sembol mekanlar. 
Tüm insanlığa, tevhidi benimseyen herkese eğer diyor üzerinde 
birleĢecekseniz hadi, size semboller göstereyim o sembollerin insan 
olarak birincisi Hz. Ġbrahim‟dir. Onu gösterdi Kur‟an. ġimdi de sembol bir 
mekan gösteriyor. Üzerinde bileĢilecek yeryüzünün sembolik merkezi. 

 
 
96-) Ġnne evvele beytin vudı'a linNasi lelleziy Bi Bekkete 

mübareken ve hüden lil alemiyn; 
 



Ġnsanlar için kurulan ilk ev (mabet) Bekke (Mekke'nin eski adı) 
içindedir ki âlemlere mübarek ve hidâyet kaynağı olmuĢtur. (A.Hulusi) 

 
Doğrusu insanlar için vazolunan ilk ma'bed, elbette  
Mekke‟ de ki o çok mübarek ve bütün âlemîne hidayet olan Beyttir. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnne evvele beytin vudı'a linNasi lelleziy Bi Bekkete mübareken 

ve hüden lil alemiyn Yeryüzünde insanlık için ilk defa inĢa edilen 
Mabed Bekke‟de ki mübarek, bereketli olan ve bütün toplumlar için 
hidayet merkezi olan mabeddir. Beke, Mekke‟nin eskiden kullanılan 
isimlerinden biridir. Hatta Bekke‟den galat olarak Arapçanın bazı 
diyalektlerin de, ya da arkayık Arapçada, aramca da kullanılan Mekke‟nin 
karĢılığı olduğu da söylenir. Her halükarda Mekke‟ye tekabül eder. 

 
Burada biraz önce söylediğim gibi Ġbrahim peygamberi insanlık 

içerisinde, üzerinde ittifak edilecek bir isim olarak gösteren Kur‟an, 
Mekke‟yi de, yani Ġbrahim‟in yaptığı o mabedin bulunduğu kenti de 
insanlığın sembolik merkezi olarak göstermekte. Ve eğer ciddi iseniz 
demekte Ġbrahim‟e bağlılıkta. Çünkü Yahudilerde, müĢriklerde, 
Hıristiyanlarda kendilerini Ġbrahim‟e bağlı olmakla tanıtıyorlar. Ve 
Ġbrahim‟den gelmekle iftihar ediyorlar, övünüyorlar. 

 
Kur‟an da hemen o noktada onlara meydan okuyor. Eğer ciddi ve 

samimi iseniz diyor, hadi buyurun, Ġbrahim‟in ismi üzerinde birleĢmeye ne 
dersiniz? Tabii ki Ġbrahim‟in yaptığı Kabe‟nin etrafında birleĢmeye ne 
dersiniz. Tabii samimi olmayanların samimiyetsizliği hemen ortaya 
çıkıyor. Adeta suçüstü yakalanıyorlar. 

 
 
97-) Fiyhi ayatun beyyinatun Makamu Ġbrahiym* ve men 

dehalehu kâne amina* ve Lillahi alenNasi hıccül beyti menisteta'a 
ileyhi sebiyla* ve men kefere feinnAllahe Ğaniyyün anil alemiyn; 

 
Onda apaçık iĢaretler ve Ġbrahim'in makamı var. Kim Ona dâhil 

olursa güvende olur. Gitmeye imkânı olan herkese Beyt'i hac etmek, 
insanlar üzerindeki Allâh hakkıdır. Kim (gücü yettiği hâlde) bunu inkâr 
ederse, muhakkak Allâh âlemlerden Ğaniyy'dir. (A.Hulusi) 

 
Onda açık âyetler var, Ġbrahim‟in makamı var ve ona dehalet eden 

eman bulur, yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti haccetmesi de 



insanlar üzerine Allahın bir hakkıdır ve kim bu hakkı tanımazsa her halde 
Allahın ihtiyacı yok, o bütün âlemînden ganîdir. (Elmalı) 

 
 
Fiyhi ayatun beyyinatun Makamu Ġbrahiym Onda belirgin 

iĢaretler vardır. Orası Ġbrahim‟in makamıdır. Ki Mekke Ġbrahim‟in makamı 
idi. Buradaki, Ġbrahim‟in makamı ibaresi bugün Kâbe‟nin avlusunda 
bulunan taĢa verilmektedir. Ama gerçekte bu ayette ifade edilen Ġbrahim 
makamından kasıt Allah-u âlem o taĢ değildir, olamaz da. O taĢ Hz. 
Ġbrahim‟den kalan bir hatıra olduğu söylenen ve Hz. Ġbrahim‟in Kâbe‟yi 
yaparken iskele olarak kullandığı ifade edilen bir tarihi hatıradır. Ve 
saklanmaktadır bugün Kâbe‟nin avlusunda. Hatta Hac risalesi isimli 
kitabımın arkasına da bu konu ile ilgili ayetlerin tefsiri babında aldığım o 
geniĢ açıklamalarda görüleceği gibi, o taĢ bir dönem Kâbe‟nin duvarına 
bitiĢik imiĢ.  

 
Ancak bir rivayette Resulallah, zayıf bir rivayette ama güçlü bir 

rivayette Hz. Ömer, insanların namaz kılarken o taĢın önünde 
bulunmasını istemediği için o taĢı Kabe‟nin duvarından ayırıp daha 
geriye, tavafın dıĢına çıkartıyorlar. Ama bugün bu taĢ tavafın tamamen 
içinde kalmakla ölümlere kadar varan büyük ıstıraplara sebep oluyor. Bu 
taĢın arkasında namaz kılacağız diye direten bazı insanlar maalesef 
tavafı kesiyorlar, hatta ölümlere neden oluyorlar. Hz. Ömer‟in Kâbe‟ye 
bitiĢikken bir parça namazın ve tavaf saflarının arkasına aldığı bu taĢı 
kesin çözüm olarak sanırım bulunduğu yerden kaldırılıp Ģimdi tamamen 
hac zamanlarında o avlusu olduğu gibi tavaf eden kiĢilerle insanlarla dolu 
olan Kâbe‟nin avlusunun en dıĢına taĢımak Hz. Ömer‟in yaptığı Ģeyi 
aynen yapmak ve aynı zamanda da bu konuda kesin bir çözüm olacağı 
düĢüncesindeyim. 

 
Kâbe‟ye, Hacca gidenler bilirler orada yaĢanan ıstırap ve orada 

bazen sakat kalan, bazen ölümlere kadar varan o büyük kargaĢaya 
sebep olmaktan da ancak böyle kurtulunabilir. Çünkü Ġslam‟da esas olan 
insandır. Bu taĢın önünde namaz kılmayı büyük bir ibadet olarak gören 
cahil ve saf insanlar, orada ki insanların, hem hac ibadetlerinin farzı olan 
farz tavaflarına engel olmakta, bu taĢın arkasında kılınan nafile namaz 
bir farza engel olmakta, hem de korunması farzın da farzı ve dinin 
maksadı olan can emniyetini zedelemekte. 

 
O halde bu konuda cidden yeni bir içtihada, yeni bir uygulamaya 

çok ciddi ihtiyaç olduğunu düĢünüyorum. Bu vesile ile de bunları 
zikretmiĢ olayım. 

 



ve men dehalehu kâne amina Oraya giren herkes emin olur. ve 
Lillahi alenNasi hıccül beyti menisteta'a ileyhi sebiyla Ve ona 
ulaĢmaya gücü yeten her insanın Mabedi hac etmesi Allah‟a karĢı 
sorumlu oldukları bir yükümlülüktür. 

 
Dikkatinizi çekerim, ona ulaĢmaya gücü yeten her insanın mabedi 

hac etmesi, onun Allah‟a karĢı sorumlu olduğu bir yükümlülüktür. Ayet 
açık menisteta'a ileyhi sebiyla Ona ulaĢmaya güç yetiren herkese bir 
sorumluluk. Oysa bugün, resmi, dini kurumların yazdıkları kitaplarda dahi 
hac farzı zenginlik Ģartına endekslenmiĢ. Bu yanlıĢ, Kur‟an öyle demiyor. 
Kur‟an bir yol bulabilene, ona ulaĢmaya herhangi bir yol bulabilene diyor. 
Bugün 3 – 4 bin doları olmadığı halde bir yol bulabilen bir çok insan 
olduğu gibi, birden fazla da yol var. O halde bu insanlara hac farz değil 
midir diyeceğiz. Veya Haccın farziyetini hazırda 4.000 doları olan bir 
insan olarak mı tanımlayacağız. Yani binlerce doları olan insana mı farz 
diyeceğiz.  

 
Böyle bir bakıĢ açısı bu ayetle ne kadar çakıĢır. Kaldı ki Maliki 

imamları arasında da Haccın farziyetini zenginliğe değil, bir imkan, oraya 
ulaĢacak herhangi bir yol bulabilmeye dikkat çeken alimler vardır. Demek 
ki ayetin sadece zenginlere haccı farz kılmadığı, aslında bir yol bulabilme 
imkanı olan herkese bu vecibenin boynuna bir borç olduğu hatırlatılıyor. 
Onun için bence insanlara yeniden tanımlamak lazım haccın farziyyetini. 
Ve bu ayetten yola çıkarak zengin olmak binlerce doları olmak değil, bir 
yol bulabilmeyi temel Ģart olarak koymak lazım. 

 
ve men kefere feinnAllahe Ğaniyyün anil alemiyn; Kim de inkar 

ederse bu gerçeği, ya da Ġbrahim‟in bıraktığı bu hatırayı Muvahhit 
insanların merkezi olma teklifini kim geri çevirirse, Allah‟ın bu merkez 
teklifini kim geri çevirirse iyi bilsin ki Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir. 

 
 
98-) Kul ya ehlel Kitabi lime tekfürune Bi ayatillahi, vAllahu 

ġehiydün alâ ma ta'melun; 
 
De ki: "Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar... Allâh tüm 

amellerinize Ģahit iken, niçin Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını 
(Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan iĢaretleri) inkâr edersiniz (veya 
örtersiniz)?" (A.Hulusi) 

 
De ki: Ey Ehli kitap! Niçin Allahın âyetlerine küfrediyorsunuz? Allah 

yaptıklarınızı görüp duruyor. (Elmalı) 
 



 
Kul ya ehlel Kitab De ki; ey kitap ehli lime tekfürune Bi ayatillahi 

niçin Allah‟ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Allah‟ın belgelerini, ki Kâbe 
Allah‟ın bir ayetidir. Mekke Allah‟ın bu anlamda bir ayetidir. Ġbrahim ve 
onun bıraktığı miras Allah‟ın bir ayetidir. Ayet denince bütün bunları da 
içine katmak gerekiyor. Niçin bu belgeleri inkar ediyorsunuz. vAllahu 
ġehiydün alâ ma ta'melun; Ġyi bilin ki Allah yaptığınız her bir Ģeye Ģahit 
olmaktadır. 

 
 
99-) Kul ya ehlel Kitabi lime tasuddune an sebiylillâhi men 

amene tebğuneha 'ıvecen ve entüm Ģüheda'* ve mAllahu Bi ğafilin 
amma ta'melun; 

 
De ki: "Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar... Sizler 

(hakikate) Ģahit olduğunuz hâlde niçin onu yanlıĢ göstererek, iman 
edenleri Allâh yolundan alıkoyuyorsunuz? Allâh amellerinizden gâfil 
değildir." (A.Hulusi) 

 
De ki; Ey ehli kitap! Niçin Allahın doğru yolundan iman edenleri 

menediyorsunuz, görüp durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını 
istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. (Elmalı) 

 
 
Kul De ki; ya ehlel Kitab ey kitap ehli lime tasuddune an 

sebiylillâh niçin Allah‟ın yolundan çevirmeye kalkıyorsunuz. men amene 
iman eden kimseleri Allah‟ın yolundan döndürmeye çabalıyorsunuz. 
tebğuneha 'ıvecen onu eğri göstermeye çalıĢarak niçin Allah‟ın 
yolundan iman eden insanları çevirmeye çalıĢıyorsunuz, ve entüm 
Ģüheda' üstelik siz doğru olduğunu, onun doğru yol olduğuna bizzat 
Ģahitsiniz. 

 
Bu çok önemli. YahudileĢme alameti bu. Doğru olduğunu bile bile 

onu eğri göstermeye çalıĢmak, iĢte YahudileĢme. Bunu her kim 
yapıyorsa hangi çağda yapıyorsa, kendisini hangi dine mensup 
addederse addetsin o YahudileĢmiĢtir. Doğru bildiği halde, doğru 
olduğunu bildiği halde bile bile onu eğri göstermeye çalıĢmak. ve 
mAllahu Bi ğafilin amma ta'melun; Ġyi bilin ki Allah yaptıklarınızdan 
gafil, habersiz değildir. 

 
 
100-) Ya eyyühelleziyne amenû in tutıy'u feriykan minelleziyne 

utül Kitabe yerudduküm ba'de iymaniküm kafiriyn; 



 
Ey iman edenler, eğer kendilerine hakikat bilgisi verilenlerden bir 

bölümüne (sonradan sapmıĢ olmaları nedeniyle) itaat ederseniz, sizi 
imandan sonra inkâr ehline dönüĢtürürler. (A.Hulusi) 

 
Ey o bütün iman edenler! eğer o kitap verilenlerden her hangi bir 

fırkaya uyarsanız sizi imanınızdan sonra çevirirler kâfir ederler. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ey iman ettiğini iddia edenler, in tutıy'u 

feriykan minelleziyne utül Kitab kendisine kitap verilenlerden bir 
kısmına uyarsanız eğer, yerudduküm ba'de iymaniküm kafiriyn; sizi 
iman ettikten sonra küfre çevirirler. 

 
 
101-) Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatullahi ve 

fiyküm RasuluHU, ve men ya'tesım Billahi fekad hüdiye ila sıratın 
müstekıym; 

 
Allâh iĢaretleri önünüze serilirken, içinizde de Resûlü varken, nasıl 

hakikati inkâr edenlerden olursunuz? Kim varlığını oluĢturan özü olan 
Allâh'a (gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, iĢte o Hak yola hidâyet 
olunmuĢtur. (A.Hulusi) 

 
Sizler ise küfre nasıl dönersiniz ki, önünüzde Allahın âyetleri 

okunuyor, içinizde Resulü bulunuyor? Halbuki her kim Allaha sıkı 
tutunursa o, muhakkak bir doğru yola çıkarılmıĢtır. (Elmalı) 

 
 
Ve keyfe tekfürun O halde nasıl küfrediyorsunuz ve entüm tütla 

aleyküm ayatullah siz Allah‟ın ayetleri size okunup dururken ve fiyküm 
RasuluHU ve Allah‟ın elçisi de aranızda yaĢarken nasıl olurda inkar 
edersiniz. Kur‟an soruyor. ve men ya'tesım Billahi fekad hüdiye ila 
sıratın müstekıym; fakat, Allah‟a sımsıkı yapıĢan kimse dosdoğru yola 
yönlendirilir. 

 
 
102-) Ya eyyühelleziyne amenüttekullahe hakka tükatiHĠ ve la 

temutünne illâ ve entüm müslimun; 
 
Ey iman edenler... Allâh'tan (size yaptıklarınızın sonuçlarını 

kesinlikle yaĢatacağı için) hakkıyla korunun ve ancak teslim olmuĢluğunu 
yaĢayanlar olarak ölün. (A.Hulusi) 



 
Ey o bütün iman edenler! Allaha nasıl korunmak gerekse öyle 

korunun, hakkile muttaki olun ve her halde Müslim olarak can verin. 
(Elmalı) 

 
Ya eyyühelleziyne amenü Ey iman edenler, iman iddianızda 

samimi iseniz eğer üttekullah Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun gereğini 
hakka tükatiHĠ Hakkıyla yerine getirin. ve la temutünne illâ ve entüm 
müslimun; (Bu ibareye dikkat) ölüm size gelip çatmadan önce O‟na 
kendinizi kayıtsız Ģartsız teslim etmeye bakın. Yani Allah‟a kendinizi 
kayıtsız Ģartsız teslim etmeden ölümün sizi gelip bulmasına izin 
vermeyin. 
 
 Evet, ölüm nasıl olsa sizi bulacak. O halde ölüm gelmeden önce siz 
kendinizi Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim etmeye bakın. Allah‟a kayıtsız 
Ģartsız teslim ettikten sonra ölüm gelsin. Ölüm ne yapabilir ki size eğer 
Allah‟a teslim olmuĢsanız siz. Evet..! Ölüm ne yapsın bize, neylesin bize 
ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, ne yapsın bize ölüm. Ölüm bize ne uzak, ne 
yakın bize ölüm, ölümsüzlüğü tattık. Ne yapsın bize ölüm diyor ya Ģair. 
Onun gibi eğer Allah‟a yakın olursanız, Allah‟ı yüreğinize, tecellisini 
konuk ederseniz. Eğer varlığınızı Allah‟a teslim etmiĢseniz, siz 
ölümsüzlüğü tatmıĢsınız. Ölüm neylesin size artık. O zaman gül yüzlü 
güzel ölüm olur. Ve dersiniz ki, gül yüzlü güzel ölüm, seni bin kez ölürüm. 
Öyle dersiniz. 
 
 
 103-) Va'tasımu Bihablillahi cemiy'an ve la teferreku* vezküru 
nı'metAllahi aleyküm iz küntüm a'daen feellefe beyne kulubiküm 
feasbahtüm Bi nı'metiHĠ ıhvana* ve küntüm alâ Ģefahufratin 
minennari feenkazeküm minha* kezâlike yübeyyinullahu leküm 
ayatiHĠ lealleküm tehtedun; 

 
Hep birlikte varlığınızdaki Esmâ hakikatine (uzanan) Allâh ipine 

sarılın ve ayrılığa düĢmeyin. Üstünüzdeki Allâh nimetini hatırlayın. Hani 
sizler düĢman idiniz de, Ģuurlarınızda aynı idrakı oluĢturarak sizi bir 
araya getirdi; O'nun sizde açığa çıkan bu nimeti sayesinde kardeĢ 
oldunuz. Siz ateĢten bir çukurun tam kenarındaydınız; kurtardı sizi o 
ateĢten. ĠĢte böylece, hakikate eresiniz diye, Allâh size iĢaretlerini 
açıklıyor. (A.Hulusi) 

 
Topunuz bir Allah ipine sımsıkı tutunun, birbirinizden ayrılmayın ve 

Allahın üzerinizdeki nimetini düĢünün, sizler birbirinize düĢmanlar iken o 
sizin kalplerinizin arasında ülfet husule getirip yanaĢtırdı da nimeti 



sayesinde uyanıp kardeĢ oldunuz, hem sizler ateĢten bir çukurun tam 
kenarında bulunuyordunuz da o tuttu sizi ondan kurtardı, Ģimdi böyle size 
âyetlerini beyan ediyor ki Allaha doğru gidebilesiniz. (Elmalı) 

 
 
Va'tasımu Bihablillahi cemiy'an ve la teferreku Allah‟ın ipine 

sımsıkı hep beraber sarılın. ve la teferreku Birbirinizden ayrılmayın. 
vezküru nı'metAllahi aleyküm Hatırlayın Allah‟ın üzerinizde ki nimetini. 
iz küntüm a'daen feellefe beyne kulubiküm Hani siz, (Medinelilere 
özelde bu ayetin ilk muhatabı olan müminlere söylüyor bunu.) Hani siz 
düĢman idiniz de Allah kalplerinizin arasını uzlaĢtırdı feasbahtüm Bi 
nı'metiHĠ ıhvana ve Allah‟ın nimeti sayesinde siz kardeĢler oldunuz. ve 
küntüm alâ Ģefahufratin minennar Ve siz ateĢten bir çukurun 
kenarındaydınız feenkazeküm minha Allah sizi oradan kurtardı. 
kezâlike yübeyyinullahu leküm ayatiHĠ lealleküm tehtedun; ĠĢte Allah 
size ayetlerini, hakikatin açık belgeleri olan ayetlerini böyle ayrıntılarıyla 
anlatıyor ki lealleküm tehtedun; Belki hidayeti bulur doğru yola 
ulaĢırsınız diye. 

 
 
104-) Veltekün minküm ümmetün yed'une ilel hayri ve 

ye'murune Bil ma'rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül 
müflihun; 

 
Ġçinizden hayra (Hakk'a) davet eden, Hak ve hakikate göre 

hükmedip, Din'e ters olan Ģeylerden uzaklaĢmanızı tavsiye eden bir 
topluluk olsun. ĠĢte onlar kurtuluĢa ereceklerdir. (A.Hulusi) 

 
Hem sizden müteĢekkil, önde gider, hayra davet eder, maruf ile 

emir ve münkirden nehy eyler bir ümmet olsun, iĢte onlardır o felâhı 
bulacaklar. (Elmalı) 

 
Veltekün minküm ümmetün yed'une ilel hayr Ola ki içinizden bir 

ümmet çıkarda Hayra çağırır, iĢte Allah ayetlerini biraz da bunun için 
hatırlatıyor. Niçin yaptı Allah sizin kalplerinizin arasını uzlaĢtırdı? Çünkü; 
Veltekün minküm ümmetün yed'une ilel hayr Ola ki içinizden bir 
ümmet çıkar da hayra çağırır. ve ye'murune Bil ma'ruf iyi, güzel ve 
doğru olan her Ģeyi emreder, ve yenhevne anil münker kötü, çirkin ve 
yanlıĢ olan her Ģeyi de yasaklar, nehyeder. ve ülaike hümül müflihun; 
ĠĢte asıl kurtulmuĢ olanlar, asıl saadette olanlar onlardır. 

 
Burada sevgili dostlar yukarıdaki ayette; Va'tasımu Bihablillahi 

cemiy'an Allah‟ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın dedi. Orada ümmetin 



ne üzerinde birleĢmesi gerektiğini söyledi. Ki vahdete dikkat çekti. 
Vahdet, sosyal tevhittir. Vahdetin zıddı, birliğin zıddı tefrikadır. O da 
sosyal Ģirktir. Orada vahdete dikkat çekti, ve hemen insan Ģunu 
düĢünmeye baĢlar. Kur‟an ın çizdiği bu vahdet tablosunda hiç mi aykırı 
ses olmayacak, hiç mi muhalefet olmayacak. Herkes aynı planyadan 
çıkmıĢ gibimi olacak. ĠĢte Ģimdi adeta ona cevap veriyor. Muhalefette 
olacak diyor. Muhalefette. 

 
 
104-) Veltekün minküm ümmetün yed'une ilel hayri ve 

ye'murune Bil ma'rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül 
müflihun; 

 
Ġçinizden hayra (Hakk'a) davet eden, Hak ve hakikate göre 

hükmedip, Din'e ters olan Ģeylerden uzaklaĢmanızı tavsiye eden bir 
topluluk olsun. ĠĢte onlar kurtuluĢa ereceklerdir. (A.Hulusi) 

 
Hem sizden müteĢekkil, önde gider, hayra davet eder, maruf ile 

emir ve münkirden nehy eyler bir ümmet olsun, iĢte onlardır o felâhı 
bulacaklar. (Elmalı) 

 
 
Veltekün minküm ümmetün 104. ayet Ġslam‟da muhalefetin nasıl 

olması gerektiğinin özetini veriyor. Muhalefet olacak, ancak muhalefetin 
görevi hayra çağırmak.(yed'une ilel hayri ve ye'murune Bil ma'rufi ve 
yenhevne anil münker)* Muhalefetin görevi Emr-i bil Ma’ruf, ve Nehy-i 
Anil Münker ler yapmak olacak. Muvahhit bir toplumda muhalefet vardır. 
Ama muhalefetin rolü Emr-i bil Ma’ruf, ve Nehy-i Anil Münker dir.(ve 
ülaike hümül müflihun; ĠĢte onlar kurtuluĢa ereceklerdir)(*Eksik olan 
kısım.) 

 
 
105-) Ve la tekûnu kelleziyne teferreku vahtelefu min ba'di ma 

caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azâbün azıym; 
 
 
Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa 

düĢenler gibi olmayın. ĠĢte bunlar için aziym azap vardır. (A.Hulusi) 
 
Ve Ģunlar: ġu kendilerine beyyineler geldikten sonra ayrılık çıkarıp 

ihtilâf edenler gibi olmayın, onlar için büyük bir azap var. (Elmalı) 
 
 



Ve la tekûnu kelleziyne teferreku vahtelefu min ba'di ma 
caehümül beyyinat Kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten 
sonra parçalanıp birbirine düĢen kimseler gibi olmayın. ve ülaike lehüm 
azâbün azıym; ĠĢte can yakıcı büyük azap bu tür kimseler içindir. 

 
Burada yasaklanan hakikat üzerinde bir tartıĢmadır. Dikkatinizi 

çekerim. Hakikat üzerinde tartıĢma, o yasaktır. Hakikati parçalama 
sonucunu doğurabilir hakikat üzerindeki tartıĢma. Parçalanan hakikat, 
hakikat olmaktan çıkar. Hakikatin bir parçasını bir grup, öbür parçasını 
bir grup aldığı zaman ortada hakikat kalmaz. Çünkü hakikat 
parçalanmıĢtır. ..küllü hızbin Bima ledeyhim ferihun (Rum/32) 

 
Her hizip elindeki parçayla övünüp durmaya baĢlar. Tekkeciler, 

Ġslam‟ı bir insana benzetirseniz, Ġslam insanın yüreğini alır götürür. 
Medreseciler, Ġslam‟ı insana benzetirseniz, insanın kafasını alır götürür. 
KıĢlacılar; Ġnsanın bileğini alır götürür. Ġnsan parçalanmıĢ olur. 
Parçalanan hakikat ise hakikat olmaktan çıkar. Oysaki Ġslam, Kur‟an ın 
getirdiği Ġslam hakikati bir bütün halinde tutmamızı emreder. ĠĢte bu 
ayette emredilen de budur.  

 
 
106-) Yevme tebyaddu vucuhün ve tesveddü vucuh* 

feemmelleziynesveddet vucuhühüm* ekefertüm ba'de iymaniküm 
fezûkul azâbe Bima küntüm tekfürun; 

 
O süreçte bazı vechler (bilinçler) parıldar (Hakk'ın nuru ile), bazı 

vechler kararır (benlik zulmetiyle)... Vechleri kararanlara (Ģöyle denir): 
"Ġmanınızdan sonra inkâra düĢtünüz ha! Hakikati inkârınız yüzünden 
varlığınızın sizde oluĢturacağı azabı yaĢayın." (A.Hulusi) 

 
O bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı gün, 

o vakit o yüzleri kara çıkanlara Ģöyle denecek: ya... Ġmanınızdan sonra 
küfrettiniz ha? o halde dadın azabı, ettiğiniz nankörlüğün cezası. (Elmalı) 

 
 
Yevme tebyaddu vucuhün ve tesveddü vucuh Bazı yüzler, o 

gün bazı yüzler ağarır. ve tesveddü vucuh bazıları da kararır. ĠĢte o 
günde feemmelleziynesveddet vucuhühüm Yüzü kara çıkanlara 
denilecek ki; ekefertüm ba'de iymaniküm Siz iman ettikten sonra küfre 
mi saptınız. Evet, hakikati parçalamakla, hakikate zulmetmekle küfre 
sapmak eĢ anlamlı tutuluyor ayette ve onlara soruluyor; “Allah sizi 
imana erdirdikten sonra siz, size gelen hakikati böldünüz, iĢinize 
gelenleri aldınız, iĢinize gelmeyeni atmakla küfre mi saptınız fezûkul 



azâbe Bima küntüm tekfürunküfretmenizden dolayı haydi tadın 
azabı.” Denilecek. Burada hakikat üzerinde ayrılığa düĢmek, imandan 
sonra küfür olarak nitelendiriliyor. Yani hakikate ihanet ve nankörlük 
olarak nitelendiriliyor. 

 
 
107-) Ve emmelleziynebyaddat vucuhühüm fe fiy rahmetillah* 

hüm fiyha halidun; 
 
Fakat vechi (hakikatlerini idrakın getirisi olarak) parlayanlar, Allâh 

rahmeti içindedirler... Orada sonsuza dek kalırlar. (A.Hulusi) 
 
Amma yüzleri ak olanlar hep Allahın râhmeti içindeler, onlar onun 

içinde ebedniĢinler (ebedi kalıcıdırlar) (Elmalı) 
 
 
Ve emmelleziynebyaddat vucuhühüm fe fiy rahmetillah Fakat 

yüzü ağaranlara gelince onlar Allah‟ın rahmetine dalacaklar. hüm fiyha 
halidun; ve o rahmette ebediyen kalacaklar. 

 
 
108-) Tilke ayatullahi netluha aleyke Bil Hakk* ve mAllahu 

yüriydu zulmen lil alemiyn; 
 
Bunlar Allâh iĢaretleridir, Hak olarak sana okutuyoruz. Allâh 

âlemlere zulüm dilemez. (A.Hulusi) 
 
ĠĢte bunlar Allahın âyetleridir onları sana hak sebebiyle tilâvet 

ediyoruz, yoksa Allah âlemîne bir zulüm murat edecek değil. (Elmalı) 
 
 
Tilke ayatullahi netluha aleyke Bil Hakk ĠĢte yukarıdan beri 

hakikate karĢı insanların davranıĢlarını, toplumsal, bireysel davranıĢlarını 
izah eden, yukarıdan beri okunan bu ayetler aslında, netluha aleyke Bil 
Hakk bunlar Allah‟ın mesajlarıdır, bunları sana hakkıyla bildiriyoruz. Bu 
netluha aleyke Bil Hakk ibaresi hem Kur‟an kıssalarının tarihsel 
gerçekliğine bir atıf anlamına gelir, yani Kur‟an kıssaları anlatıldıktan 
sonra böyle bir ibare geliyorsa biz bu ibareyi; 

 
1 – Bu kıssayı o insanlar biliyordu. 
 
2 – YanlıĢ biliyordu, 
 



3 – Doğrusu budur. ġeklinde anlarız. 
 
Ġkincisi ise iyilik ve kötülüğün hakkı olan karĢılığı iĢte bu Ģekilde 

bildiriliyor. Yani iyiliğin cezası, kötülüğün cezası Kur‟an da iĢe böylece 
bildiriliyor ki ZemahĢeri, Alusi, ġevkani‟nin tercihi bu yönde. ve mAllahu 
yüriydu zulmen lil alemiyn; Allah mahlukata zulmetmeyi istemez. 

 
 
109-) Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve ilAllahi 

turce'ul umur; 
 
Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allâh'ındır (O'nun Esmâ'sının 

varlığıyla var ve kaîmdirler). Hepsi Allâh'a döner (bir zaman gelir 
hakikatlerinin ne olduğunu görürler, bunu değerlendirmemiĢ olanlar da 
yanarlar)! (A.Hulusi) 

 
Hem Göklerde ne var, Yerde ne varsa hepsi Allah‟ındır, bütün iĢler 

de Allaha irca' olunur. (Elmalı) 
 
 
Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard Göklerde ve yer de 

olan her bir Ģey Allah‟a aittir. ve ilAllahi turce'ul umur; ve tüm iĢ ve oluĢ 
sonunda Allah‟a döner. Pasaj kapanırken Allah‟ın kozmik kuvvetine 
dikkatimiz çekildi ve tüm oluĢun, tüm iĢin, tüm varlığın en sonunda 
Allah‟a döneceği vurgulandı. Biz Rabbimizden ak yüzlüler arasında 
kendisine dönenlerin içine katmasını niyaz ediyoruz. 

 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın tüm hasılatı ve son sözümüz Âlemlerin 

Rabbine Hamd‟dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. ÂLĠ ĠMRAN SURESĠ (110-132)(25) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
“BismillahirRahmanirRahıym” 

 
 

Sevgili dostlar, Ġslam ümmetine Emr-i bil Ma‟ruf Nehy anil Münker 
vecibesini hatırlatan ve ümmetin birliğinin, dirliğinin garantisi olduğunu 
bize söyleyen ayetlerin ardından yeni bir pasajın tefsirinde daha 
birlikteyiz. Alu Ġmran suresi 110. ayetle devam ediyoruz. 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
110-) Küntüm hayre ümmetin uhricet linNasi te'murune Bil 

ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tu'minune Billah* ve lev amene 
ehlül Kitabi le kâne hayren lehüm* minhümül mu'minune ve 
ekseruhümül fasikun; 

 
Siz, insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı bir ümmet olmak üzere 

vücuda geldiniz, ma'rufı emredersiniz, münkirden nehy eylersiniz ve 
Allaha inanır iman getirirsiniz, Ehli kitap da imana gelse idi elbette 
haklarında hayırlı olurdu, içlerinden iman edenler varsa da ekserisi 
dinden çıkmıĢ fasıklardır. (Elmalı) 

 
Siz, insanlar arasından çıkarılmıĢ en hayırlı topluluksunuz. Hak ve 

hakikatle hükmeder, Din'e ters düĢen Ģeylerden kaçınılmasını tavsiye 
edersiniz ve dahi hakikatinizin El Esmâ ile oluĢtuğunu idrak ile, Allâh'a 
iman edersiniz. ġayet kendilerine hakikat bilgisi verilmiĢ olanlar (Ehli 
Kitap) da iman etmiĢ olsaydı, kendileri için hayırlı olurdu. Kimileri iman 
ehlidir ama çoğunluğu hakikati inkâr edenlerdir. (A.Hulusi) 

 
Küntüm hayre ümmetin uhricet linNas Siz insanlık adına 

çıkarılmıĢ hayırlı bir ümmetsiniz. te'murune Bil ma'rufi iyi ve doğru olanı 
emreder, ve tenhevne anil münkeri kötü ve yanlıĢ olandan 
alıkoyarsınız. 

 
ĠĢte hayırlı bir ümmet olmanın Ģartları. Ġyi ve doğru olanı emretmek, 

kötü ve yanlıĢ olandan alıkoymak. Kısaca emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil 
münker diye bildiğimiz bu ibadet yitik farzdır. Bugün tam anlamıyla 
kaybolmuĢ bir farzdır. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Aslında bu ayeti hemen geçen dersimizde tefsir ettiğimiz 104. 
ayetle birlikte düĢünmemiz gerekiyor. Hani; 

 
Veltekün minküm ümmetün yed'une ilel hayri ve ye'murune Bil 

ma'rufi.. içinizden hayra çağıran ma‟rufu emreden ve münkerden 
alıkoyan bir topluluk olsun, bir topluluk bulunsun diye emreden ayetle 
birlikte düĢünmeliyiz. 

 
Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker’e yitik farz dedim. Çünkü 

bugün Ġslam ümmeti eğer bu halde ise bu biraz da emr-i bil ma’ruf, 
nehy-i anil münker‟in terk edilmesi sonucu. emr-i bil ma’ruf, nehy-i 
anil münker Ġslam‟da pozitif muhalefeti temsil eder demiĢtim daha 
önceki tefsirimde. Çünkü Ġslam‟da hiç kimse masum değildir. Ve herkes 
öğüde ihtiyaç duyar. Çünkü Ġnsan mükemmel bir varlık değildir. Çünkü 
insan kendi iç güdüleri ile, ayartıcı öz benliği ile her an baĢ baĢadır. 
Bunun içinde insan her an yanılabilir. 

 
ĠĢte bu nedenle Ġslam insanın bu tabiatını çok iyi bildiği ve tanıdığı 

için emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker gibi bir otokontrol müessesesi 
getirmiĢtir. Bu otokontrol müessesesi Ġslam toplumunun kendi kendisini 
kontrol etmesine, kendi istikamet açısını sürekli, yenilemesine ve kendi 
kendisine yönelik bir özeleĢtiri yapmasına kapı aralamaktadır. 

 
Kur‟an da buyurulur ki; 
 
Vetteku fitneten la tusıybennelleziyne zalemu minküm 

hassaten, va'lemu ennAllahe Ģediydül 'ıkab; Enfal/25 
 
Sizden yalnızca zulmedenlere isâbet etmekle kalmayan (o 

toplumda bulunan iyileri de içine alan) bir belâdan korunun... Ġyi bilin ki 
Allâh ġediyd ul 'Ikab'dır (yapılanın sonucunu Ģiddetle yaĢatandır). 
(A.Hulusi) 

 
 
Öyle bir toplumsal kokuĢmadan, öyle bir toplumsal çözülmeden, 

yozlaĢmadan sakının ki bu yozlaĢma sadece ona neden olanlarla sınırlı 
kalmaz.  

 
Buradan sonrası ayetin metninde yer almamakla birlikte tüm 

müfessirlerin ortaklaĢa ayetin yorumuna dahil ettikleri cümledir. O da 
sadece bu yozlaĢmaya meydan verenlere dokunmakla içine almakla 
kalmaz, ya ne yapar? Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker iyiliği emir 
kötülükten alıkoyma hususunda ihmallerinden dolayı o toplum içinde 



yaĢayan ama bu vecibeyi yerine getirmeyen insanları da içine alır. 
Kapsar.  

 
Ki Enfal/25. ayettir bu. Enfal suresinin 25. suresinde ifade edilen bu 

hakikate göre bir toplum eğer yozlaĢmıĢsa, bir toplum kokuĢmuĢsa, bir 
toplumda çözülme baĢlamıĢsa, bu çözülme sadece o toplum içindeki 
kötüleri ve sorumluları yakalamaz. O toplum içerisinde iyi olanları da 
pençesine alır. Sadece bu çözülme ve yozlaĢmanın müsebbibi olan 
insanları kapsamaz. Sosyal çözülme o çözülmeye sebep olmayıp 
engellemeye kalkmayan, yani Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker 
yapmayı ihmal eden insanlarında üzerine gelir ve onlarda yozlaĢmadan 
zarar görürler. 

 
Bu nedenle sevgili dostlar Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker 

siz bir toplum sosyal AIDS e yakalanmıĢ bir toplumdur. Ben bun u sosyal 
AIDS olarak niteliyorum. Biliyorsunuz, ağır gibi gelebilir size bu yargım 
ama ağır değil.  

 
AIDS, bildiğinizi sandığım bir gerçek AIDS hastalığının özelliği, 

insanın mikroba karĢı bağıĢıklığını ya da direncini, hastalıklara karĢı 
direncini yok etmesi. Ġnsanın kendisine karĢı gelebilecek bu tür 
mikroplara olan direnci yok olduğunda artık insan her tür tehlikeye açık 
hale gelmiĢ oluyor. Onun içindir ki Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker 
siz bir toplumu, sosyal AIDS e yakalanmıĢ bir toplum olarak 
nitelendiriyorum. Çünkü bedene gelebilecek mikroplar, bedeni yıkmaya 
gelen mikroplar ne ise, toplumları öldüren mikroplar da o dur. 

 
ĠĢte toplumsal mikroplara, toplumsal hastalıklara karĢı direnen güç 

Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker yapan insanlardır. Eğer bu 
insanlar yok olursa, bu farz yok olursa, bu farz kaybolursa o toplum 
direncini kaybeder. Bozulmaya karĢı, kokuĢmaya karĢı, çözülmeye karĢı 
direncini kaybeder. ĠĢte onun için Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker 
siz bir toplumu sosyal AIDS olmuĢ bir toplum olarak niteliyorum. 

 
Bir hadiste, Müslim‟in Said el Hudri‟den naklettiği bir hadiste, 

meĢhur bir hadiste Emr-i bil ma’ruf un usulü Ģöyle açıklanır. 
 
- Bir kötülük gördüğünde gücün yetiyorsa elinle engellemeye 

çalıĢ. Değilse dilinle engellemeye çalıĢ. Değilse, ona da gücün 
yetmiyorsa kalbinle buğz et. Bu, ve hüveedaful imanbu üçüncüsü 
imanın en zayıf noktasıdır. Buyruluyor. 

 



Yine hadisin bir baĢka metninde, baĢka varyantında, “Bundan 
sonrasında iman yoktur.” Buyruluyor. 

 
Resulallah‟ın bize verdiği bu Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker 

metoduna göre bir kötülüğe önce insan fiili olarak, kötülüğü ortadan 
kaldırma, kötülüğün gücünü, kötülüğün nedenlerini ortadan kaldırmaya 
çabalar. Bu kötülüğe karĢı eylemdir. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa, güç 
yetiremiyorsanız bu sefer dilinizle kötülüğün kötü olduğunu hem ikrar 
eder hem de baĢkalarına aktarırsınız, anlatırsınız. Tabii buna da 
gücünüz yetmiyorsa o kötülüğün kötü olduğunu bilmenin size yüklediği 
bir görev olan kötülüğe buğz etme görevini yerine getirir ve buğz 
edersiniz. Peygamberimizin ifadesi ile bu imanın en düĢük derecesi, ya 
da diğer varyanta göre kendisinden sonra iman olmayan bir alt sınırdır. 
Yani minimum sınır budur. 

 
ĠĢte Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker farizasında takip 

edilecek usul budur. 
 
Günaha aldırmamak sevgili dostlar, günah iĢlemekten bin beterdir. 

Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker yapmayan, kötüye engel olup iyiyi 
teĢvik etmeyen, iyiyi emretmeyen iyiyi önermeyen, ki Emr, kelimesinin 
sözcüğünün Kur‟ani anlamlarından biri de önermektir, teklif etmektir. Ġyiyi 
önermeyen, kötülüğe buğz etmeyen, kötüye buğz etmeyen bir insan 
elbette ki günaha karĢı duyarsız kalmıĢ demektir. 

 
Hem sorarım size kötüye buğz etmeyen iyiye nasıl muhabbet 

duyabilir ki..! Bir insan hem kötüyü, hem iyiyi. Hem zalimi hem mazlumu. 
Hem küfrü, hem imanı aynı anda benimseyebilir mi? Eğer benimsiyorsa 
bu insanın ciddi olduğuna siz inanabilir misiniz..! Ġyiye verdiğiniz değer, 
kötüye gösterdiğiniz tepki ile ölçülür.  

 
Bir insan ki kötüye tepki göstermiyorsa, güzele, iyiye, doğruya 

inanmıyor demektir. Çünkü güzele, iyiye, Hakka inanmanın bir bedeli 
vardır. Çünkü o güzelin yaygınlaĢmasına çalıĢmak, ona olan inancınızın 
bedelidir.  

 
O halde her kötü bir güzelin katili değil midir. Her batıl bir Hakkın 

yokluğu değil midir..! Her karanlık aslında aydınlığın yokluğu değil midir. 
O halde günaha aldırmamak, günah iĢlemekten bin beterdir sözümü 
Ģimdi daha iyi anladınız sayılır. Gerçekten de öyledir. Eğer günaha 
aldırmıyorsanız, eğer kötülüğe aldırmıyorsanız, eğer zulme 
aldırmıyorsanız, eğer batıla ve küfre aldırmıyorsanız unutmayın ki artık 
dini tarafları yok etmiĢsiniz demektir. Artık tepki veren yanlarınızı yok 



etmiĢ sayılırsınız. Artık siz belki fizyolojik olarak diri sayılırsınız ama, 
manevi olarak ölüsünüz. Çünkü kötüye aldırmıyorsunuz. Aldırmamak 
kötülüğü iĢlemekten çok daha beter bir suçtur. 

 
O nedenle Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker aldırmaktır 

dostlar, fark etmektir dostlar. Kötüyü ve iyiyi fark edenler Emr-i bil 
ma’ruf, nehy-i anil münker yaparlar.  

 
Kötünün iyiyi ortadan kaldırdığını, iyinin de kötüyü ortadan 

kaldırdığını bilenler, Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker yaparlar. Ġyi 
olmanın bir bedeli olduğunu bilenler ve inananlar iyiliği emrederler 
kötülükten alıkoyarlar. O sebeple Ġslam tarihinin altın çağlarında Hisbe 
müesseseleri kurulmuĢ: Ġhtisap müessesesi. Yani iyiliği emretmek ve 
kötülükten alıkoymak, sivil bir hareket oluĢturmuĢ.  

 
ĠĢte bu sivil harekete Ġslam tarihinde Hisbe, ya da ihtisap 

müessesesi ismi verilmiĢ. Bu hareketin sivil üyeleri toplum içerisinde 
kendilerini kötülükle mücadele ve iyiliği yaygınlaĢtırma hususunda görevli 
gibi addetmiĢler. Bunu yönetimlere ve Devlete bırakmamıĢlar. Çünkü 
kötülükle mücadele iyiliği yaygınlaĢtırma iĢini eğer yöneticilere 
bırakırsanız peki onlar kötü olduğunda onlara kim iyiliği hatırlatacak. Kim 
güzeli emredecek, kim onları kötüden ve kötülükten alıkoyacak? Onun 
için Ġslam‟da Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker müessesesi hep 
siyasal erkten bağımsız sivil bir müessese olarak iĢlemiĢ. Bu konuda 
bağımsız müstakil eserler kaleme alınmıĢ. Israrla bu konuda yazılmıĢ 
literatürden bazılarını okumanızı sağlık veriyorum. 

 
ĠĢte ihtisap müessesesi sayesinde Ġslam toplumlarında sürekli bir 

oto kontrol imkanı doğmuĢ. Mesela daha Hz. Ömer döneminde ihtisap 
müessesesinde yer alan çarĢı Pazar kontrollerine Hz. Ömer, bir kadını 
teklif etmiĢti. Tabii ki bu devlete bağlı bir teĢkilat değildi.Zaten o 
dönemde, bizim bildiğimiz manada DevleĢmiĢ bir devlette yoktu. ÇarĢı 
pazarı denetleyen bu sivil görevliler tamamen hapsi olarak, hesabi olarak 
değil, hapsi olarak görev yapan bu sivil görevliler bir yanlıĢ, bir hata 
gördüklerinde. Ya da iyi diye kötü bir mal satıldığını fark ettiklerinde, ya 
da kusurlu malı kusursuz diye satan bir satıcı gördüklerinde anında 
uyarmıĢlar, olaya müdahale etmiĢler ve zulmü önlemiĢlerdi. 

 
Osmanlıda ki Ahi‟lik sistemi ve ticari sistem içerisinde yer alan 

lonca yöntemi de iĢte bu Hisbe müessesesi mantığı ile ortaya konulmuĢ 
muhteĢem bir sistemdi. Ki bu sistemde Ahi‟lik halkasına dahil olması için 
bir esnafın, bir tüccarın 40 Ģartın kendisinde ortaya çıkmıĢ olması 



gerekiyordu. Tabii ki bu Ģartların ahlaki, erdem ve fazilete iliĢkin Ģartlar 
olduğunu söylememe gerek yok. 

 
ĠĢte bu manada değerli dostlar Kur‟an, siz insanlık adına çıkarılmıĢ 

hayırlı bir ümmetsiniz. Ġyi ve doğru olanı emreder, kötü ve yanlıĢ olandan 
alıkoyarsınız derken içimizden mutlaka diri bir toplumun bulunmasını 
istiyor. O toplum ölmüĢ olabilir. Bugün olduğu gibi. Ġslam ümmeti, daha 
doğrusu Ümmet-i Muhammed, Muhammed ümmeti, ki Ġslam ümmeti 
tanımı, tabiri yanlıĢ bir tabir, doğrusu Ümmet-i Muhammed‟dir. Tüm tarih 
boyunca gelmiĢ geçmiĢ tüm peygamberlere mensup olan ümmetler 
Ġslam ümmetidir. Bu manada Ġslam‟ın son ümmeti, Ümmet-i 
Muhammed‟dir. Onun için doğru tanım Muhammed ümmetidir. 

 
Muhammed Ümmeti bir gün özelliğini ve güzelliğini kaybedebilir. 

Parçalanabilir, toplumsal bir bozulmaya, toplumsal bir yozlaĢmaya maruz 
kalabilir, ancak Kur‟an ın Alu Ġmran suresinin 104. ayetinde de ifade 
edildiği gibi,-geçen dersimizde o ayeti iĢledik- eğer bu ayetin emrini 
yerine getirirde toplumun içerisinden, bozulmuĢ, kokuĢmuĢ ve ölmüĢ 
olan toplumun içerisinde bir grup Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker 
vazifesini yerine getirirse iĢte o topluluk o ölü ümmetin yeniden diriliĢinin 
habercisi olur.  

 
Baharın habercisi olan kır çiçekleri gibi o ümmetin kıĢı bitip te 

toplumsal dönüĢümün baharı belirdiğinde, bu baharın geliĢini o çiçekler 
haber verir. 

 
Bir gün toplumsal dönüĢüm menfiden müspete, olumsuzdan 

olumluya doğru olacağı zaman iĢte o dönüĢümün baĢlatıcısı o topluluk 
olur. Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker yapan o topluluk.  

 
Adeta maya olur o toplum. Yeni bir toplumun inĢası için temel 

hammadde olur, malzeme olur, ya da tohumluk olur. ĠĢte o tohumu 
ekerek yepyeni, diri bir toplum ortaya çıkarabilirsiniz. Onun için mutlaka 
bu ümmetin içerisinden bir topluluk bulunmalı. O hayırlı topluluk Emr-i bil 
ma’ruf, nehy-i anil münker yapmalı. 

 
ve tu'minune Billah bununla kalmazsınız. Sadece iyiyi emredip 

kötüyü nehy etmekle kalmazsınız, zira Allah‟a iman edersiniz. Yani, bunu 
zira diye çevirdim. Allah‟a imanınızın bir gereğidir Emr-i bil ma’ruf, 
nehy-i anil münker. Siz Allah‟a iman ettiğiniz için Emr-i bil ma’ruf, 
nehy-i anil münker yaparsınız. Allah‟a iman etmekle kötülükten 
alıkoymanın, iyiliği emretmenin alakası nedir diye herhalde sormazsınız. 



Çünkü Allah‟a imanınız, hakikate imanınız, hakikati insanlığa taĢımanız 
anlamına geliyor. 

 
Allah‟a imanınız, Allah‟ın size bildirdiği doğrulara da iman etmeniz 

anlamına geliyor. Eğer iman ettiğiniz doğruları yaygınlaĢtırmayacaksınız, 
eğer yanlıĢları, iman ettiğiniz Allah‟ın yasakladığı kötülükleri siz de 
yasaklamayacaksanız Allah‟a imanınızın değeri nedir ki. Bu iman nasıl 
bir imandır. Ġktidarsız bir iman değil midir. Yürekte zincire vurulmuĢ 
iktidarsız bir imanın sahibine hayrı olmaz ki baĢkasına hayrı olsun. Onun 
için de ve tu'minune Billah zira Allah‟a iman edersiniz diyor ayet. 

 
ve lev amene ehlül Kitab Eğer kitap ehli de iman etseydile kâne 

hayren lehüm haklarında hayırlı olurdu. 
 
Neden ayet hemen aynı ayet devam ettiği halde kitap ehline getirdi 

sözü? Kitap ehli peygamberimizin bir tespitine göre Emr-i bil ma’ruf, 
nehy-i anil münker i terk ettiği için bu hale geldi demiĢti efendimiz.Yani 
Müslüman Ġsrail oğulları Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker i terk 
ettikleri için YahudileĢtiler. Bu bize bir uyarı idi aslında. Niçin Emr-i bil 
ma’ruf, nehy-i anil münker i terk ettiler sorusunun da cevabı iĢte budur. 
Ġman problemleri olduğu için. Allah‟ın doğru olarak bildirdiklerine 
yürekten doğru olarak inanamayan bir insan, o doğruyu topluma nasıl 
taĢır. Allah‟ın yanlıĢ olarak bildirdiklerine yürekten yanlıĢ olarak 
inanmayan bir insan o yanlıĢa nasıl engel olur. ĠĢte onun için Emr-i bil 
ma’ruf, nehy-i anil münker imanla ilgili bir problem olarak ele alınıyor 
bu ayette. 

 
minhümül mu'minune ve ekseruhümül fasikun; Onlardan iman 

eden varsa da çoğunluğu fasıktır. Tabii ki Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil 
münker i terk eden ehli kitaptan söz ediliyor. 

 
Burada eğer Kur‟an ehliyim diye iddia ettiği halde bir insan. Kur‟an 

a inandığını iddia ettiği halde Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münkeri terk 
ediyor. Kötüye karĢı duyarlılığını kaybediyor. Ġyiyi insanlara taĢımıyorsa, 
aslında kitap ehli kavramının kapsamına o da girer. O da ehli kitap 
değildir. Ehli Kur‟andır ama kendi kitabına, daha önceki ümmetlerin kendi 
kitaplarına yaptığını yapmıĢtır. Yahudilerin Tevrat‟a, Hıristiyanların Ġncil‟e 
karĢı yaptığını o da Kur‟an a karĢı yapmıĢtır. Onun için ayetleri üstümüze 
alınalım. Ayetlerin muhatabı olarak kendimizi kabul edelim ve Rabbim bu 
ayetle bana ne buyuruyorsun diye soralım ve cevabını alalım. Bu soruyu 
sorduğumuzda iĢte bunu anlıyoruz bu ayetten. 

 



111-) Len yedurruküm illâ ezâ* ve in yukatiluküm yüvellukümül 
edbar* sümme la yünsarun; 

 
Size ezadan baĢka bir zarar edemezler ve sizinle çarpıĢacak 

olsalar size arkalarını dönerler sonra da nusrat bulamazlar. (Elmalı) 
 
(Onlar) size eziyet etmekten baĢka zarar veremezler. Eğer sizinle 

savaĢırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonrasında yardım da 
edilmez. (A.Hulusi) 

 
Len yedurruküm illâ ezân Onlar size geçici eziyet dıĢında kalıcı 

bir zarar veremezler. Bu çok önemli. Ne sürece veremezler? Tabii ki 
Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker i terk etmediğiniz sürece. Biz satır 
aralarından bunu anlıyoruz. ve in yukatiluküm sizinle savaĢacak olsalar 
yüvellukümül edbar arkalarını dönüp kaçarlar. Kaçarlar çünkü..!  

 
Bunun Emr-i bil ma’rufla alakası var demeyesiniz. Kaçarlar, Emr-i 

bil ma’ruf hak üzerinde direnmektir. Ġyiliği emretmek hakikat üzerinde 
direnenlerin yapacağı bir Ģeydir. Hakikat üzerinde direnenler, hakikati 
savunurlar. Hakikati savunmak sadece sözle olmaz, bazen hakikate 
saldırı savaĢ biçiminde olursa hakikati savunmakta savaĢ biçiminde olur. 
ĠĢte onun için burada hemen ardından gelen ayet bu konuya girdi. 

 
ve in yukatiluküm yüvellukümül edbarsizinle savaĢacak olsalar 

arkalarını dönüp kaçarlar.sümme la yünsarun; sonra onlara yardım da 
ulaĢmaz. Yani Allah hakkı savunmayı terk eden insanlara yardım 
etmeyeceğini söylüyor burada. 

 
Hakkı terk etmek toplumsal çözülmenin ta kendisidir. Toplumsal 

çözülme duyarsızlıkla baĢlar. ĠĢte asıl o zaman düĢmanlarınız size zarar 
verebilir. Unutmayın. 

 
Bakınız bir baĢkalarının toplumsal çözülmelerinin kendilerine neye 

mal olduğunu söyleyerek Kur‟an bize toplumsal çözülmeye uğramayın 
uyarısında bulunuyor. Eğer sizde toplumsal çözülmeye uğrarsanız, yani 
hakka karĢı olan, hakikate karĢı olan bağlılığınızı kaybeder, kötülüğe 
olan duyarlılığınızı kaybederseniz çözülürsünüz. Çözülürseniz siz de 
düĢmanlarınız karĢısında geriye dönersiniz. Geriye dönüp kaçarsınız, 
yani çekilersiniz.  

 
Üzerinize saldıran toplumlar sizin yüreğinizi baĢta, zihninizi iĢgal 

ederler ve artık Allah‟ta size yardım etmez. Uyarısında bulunuluyor. 
Çünkü siz Hakka olan teslimiyetinizi, kötülüğe olan tepkinizi kaybettiniz. 



Eğer bu tepkiyi kaybederseniz toplumsal çözülme baĢlar. Bu çözülme 
sonucunda hem cesaretinizi, hem de Allah‟ın yardımını kaybedersiniz 
denilmek isteniyor geçmiĢ örneklerin Ģahsında. 

 
112-) Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illâ Bi hablin 

minAllahi ve hablin minen Nasi ve bâu Bi ğadabin minAllahi ve 
duribet aleyhimül meskenetü, zâlike Bi ennehüm kânu yekfürune Bi 
ayatillahi ve yaktulunel Enbiyae Bi ğayri hakkın, zâlike Bi ma 'asav 
ve kânu ya'tedun; 

 
Nerede bulunsalar zillet altında kalmağa mahkûmdurlar, meğerki 

Allahın ahdine ve müminlerin ahdine sığınmıĢ olsunlar, döne dolaĢa 
Allahın gazabına müstahak oldular ve meskenet altında ezilmeğe 
mahkum kaldılar, çünkü Allahın âyetlerine küfrediyorlardı ve 
Peygamberleri bile bile haksızlıkla öldürüyorlardı, çünkü âsi olmuĢlardı 
ve aĢırı gidiyorlardı. (Elmalı) 

 
Onlar nerede bulunsalar, üzerlerine zillet (aĢağılanma) hükmü 

vurulmuĢtur; Allâh'tan bir gazaba uğradılar ve aĢağılanarak yaĢamaya 
mahkûm oldular... Allâh'tan bir ipe ('Rabbimiz sensin' ahdine, yani 
hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluĢtuğuna) ve insanlardan bir ipe 
(bu imana sahip birine tâbi olma) sarılmıĢlar müstesna! Zira Allâh'ın 
iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan iĢaretleri) inkâr 
ediyorlardı ve Nebileri, Hakk'ın muradına karĢı (nefsaniyetlerine uyarak) 
öldürüyorlardı. ĠĢte bu onların isyanları, haddi aĢmaları sebebiyledir. 
(A.Hulusi) 

 
Duribet aleyhimüz zilletü Onlar zillete mahkum olurlar. Evet, onlar 

artık zillete mahkumdurlar öyle değil mi? Eğer savunulacak değerlerinizi 
savunamıyorsanız. Eğer kötüye karĢı tepkinizi de kaybetmiĢseniz ve 
artık toplumsal çözülmeye uğramıĢsanız, ve üzerinize yürüyen her 
düĢman sizi geriletiyor, sizi iĢgale uğratıyorsa, gönlünüzü, kafanızı, 
toprağınızı, bedeninizi iĢgal ediyorsa o zaman zillete mahkum olmuĢsuz 
demektir. Bunu Kur‟an bu formla dile getiriyor. 

 
Duribet aleyhimüz zilletü Onlar zillete mahkumdurlar. eyne ma 

sükıfu nerede olurlarsa olsunlar onlar zillete mahkumdurlar. 
 
illâ Bi hablin minAllahi ve hablin minen Nas Allah‟a ve insanlığa 

karĢı taahhütlerine yapıĢmadıkları sürece nerede olurlarsa olsunlar onlar 
zillete mahkumdurlar. 

 



Demek ki; Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker Allah‟a ve 
insanlığa karĢı taahhüde sarılmak, sözü yerine getirmek anlamına 
alınıyor. 

 
Ġlginizi çekmiyor mu bu ifade? Allah‟a ve insanlığa taahhütmüĢ 

Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker. Diyeceksiniz ki ne taahhüdü? 
Hadi Allah‟a taahhüdü anladık, niçin? Çünkü Hakikatin kaynağı Allah‟tır. 
Allah‟ın bildirdiği hakikate sadakat, Allah‟a sadakattir. Allah‟ın bildirdiği 
yasaklara karĢı olmakta yine Allah‟a sadakattir.  

 
Bunu anladık. Peki Ġnsanlığa olan taahhütle ne kastediliyor? 

Diyecek olursanız; Evet, Hakkı savunmak, batıla karĢı olmak sadece 
Ġnsan – Allah iliĢkileri değil, Ġnsan – toplum iliĢkileri çerçevesinde insanın 
bir görevidir. Çünkü Allah‟ın bildirdiği hakkı insanlara taĢımak, Allah‟ın 
bildirdiği kötülükleri insanlara taĢımak ve onları uyarmak insanlara karĢı 
vazifenizdir. Sadece Allah‟a karĢı değil, insanlığa karĢı görevinizdir. Eğer 
bunu biliyorsanız, hakikatin ne olduğunu biliyorsanız, bildiğiniz hakikati 
bildiğiniz andan itibaren baĢkalarına bildirmek boynunuza bir borç olur.  

 
ĠĢte o hakikati insanlara taĢıma borcunu dile getiriyor bu ayet. Ve 

bunu bir taahhüt olarak kabul ediyor. Ve bu taahhüdü yerine 
getirmedikleri sürece nerede olurlarsa olsunlar o insanların zillete 
mahkum olacaklarını söylüyor.ve bâu Bi ğadabin minAllah Allah‟ı 
gazabına uğramıĢ,ve duribet aleyhimül meskenetü ve üzerlerine 
miskinlik damgası vurulmuĢtur. Evet, böyle olmuĢtur. Böyle olduğu içinde 
Allah‟a ve insanlığa karĢı taahhütlerini yerine getirememiĢler ya da Emr-i 
bil ma’ruf, nehy-i anil münker yapmadıklarından dolayı iĢte bu hale 
uğramıĢlar. Yani üzerlerine miskinlik damgası vurulmuĢ ve Allah‟ın 
gazabına uğramıĢlar. 

 
Allah‟ın gazabına uğramıĢlar formunu duyunca hemen aklınıza 

lanetli kavim diye bir çoklarının bildiği Yahudiler geliyor değil mi? Hayır 
bu kadar ucuzcu olamazsınız demiĢtim ve daha önce de uyarmıĢtım; 
Lanetli kavim yoktur, lanetli davranıĢ vardır. Lanetli mantık vardır. Lanetli 
yaĢantı vardır demiĢtim. Eğer o davranıĢı kim yaparsa lanete o uğrar 
demiĢtim değil mi. ĠĢte bu manada görüyorsunuz Emr-i bil ma’ruf, nehy-
i anil münker i terk edip Allah‟a ve insanlığa olan taahhüdünü çiğneyen 
herkes ve her toplumda Allah‟ın lanetine uğramıĢ birileri olarak takdim 
ediliyor. 

 
zâlike Bi ennehüm kânu yekfürune Bi ayatillahi ve yaktulunel 

Enbiyae Bi ğayri hakkın Bütün bunların nedeni Allah‟ın ayetlerini inkar 
etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleridir. 



 
Tabii ki burada YahudileĢen Ġsrail oğullarına bir atıf var. Bir atıf var 

ama bize de bir uyarı var. Allah‟ın ayetlerini inkar, iĢte hakkın hak 
olduğunu taĢımamak, batılı da batıl olarak tanıtmamak Hakka bağlılığı ve 
batıla tepkiyi dile getirmemenin sonucunda bir toplumun varıp duracağı 
yer budur sevgili dostlarım. Allah‟ın ayetlerini inkar ve peygamberlerini 
katletmek. 

 
Diyeceksiniz ki biz bunu yapmadık. Peygamberlerin varisleri olan 

alimlerinizi ayakta öldürmediniz mi? Canlı iken öldürmediniz mi? 
Alimlerinize ilgisiz kalarak, onları dö fakto (Bilfiil, fiilen, hakikatte) bir 
biçimde ofsayda düĢürerek, onların arkasına destek olmayarak. Onları 
siyasal zulüm ve baskılara karĢı savunmayarak aslında onları yaĢayan 
bir ölüye çevirmediniz mi? Ve sonuçta alimsiz kalmadınız mı? Alimler 
peygamberlerin varisleri idi. Kaldı ki peygamberin bıraktığı en büyük 
miras olan Kur‟an a sahip çıkmamanız, Kur‟an ın doğrularını 
savunmamak, Kur‟an ın yanlıĢ olarak bildirdiği, kötü olarak bildirdiği 
Ģeylere karĢı mücadele vermemekte aslında peygamberi öldürmekle eĢ 
anlamlı değil mi? ĠĢte bu manada bize de bir uyarı var diye düĢünmek 
lazım bu ayeti. 

 
[Eksik olan cümle; zâlike Bi ma 'asav ve kânu ya'tedun 
 
ĠĢte bu onların isyanları, haddi aĢmaları sebebiyledir.)] 
 
113-) Leysû sevâen, min ehlil Kitabi ümmetün kaimetün 

yetlune ayatillahi anâel leyli ve hüm yescüdun; 
 
Hepsi bir değiller, Ehli kitap içinden kalkınan bir ümmet var, gece 

vakitleri Allahın âyetlerini okuyup secdelere kapanıyorlar. (Elmalı) 
 
Hepsi bir değildir. Kendilerine hakikat bilgisi verilmiĢ olanlardan 

secde edip, gece boyunca Allâh iĢaretlerini okuyup değerlendiren bir 
grup da mevcuttur. (A.Hulusi) 

 
Leysû sevâen Hepsi bir değildir. Bakınız özelde Medine 

Yahudilerinden söz eden bir ayetin ardından rabbimiz mutlaka ayıklıyor. 
Süpürücülük yapmıyor. Pirinç taĢlı ise taĢını ayıklıyor, TaĢ pirinçli ise 
pirincini ayıklıyor. Ama mutlaka ayıklıyor. Onun için de hepsiniz birden 
süpürüp atmıyor, hepsini süpürüp almıyor ve buyuruyor ki; Leysû 
sevâen Hepsi bir değildir. 

 



min ehlil Kitabi ümmetün kaimetün Kitap ehlinden onurlu bir 
topluluk vardır. 

 
Buradaki kaimetün ü onurlu olarak mana verdim. Kaimetün 

ayakta duran demektir. Yani bir tür baĢı dik durmak. Bir tür yıkılmamak, 
bir tür onur mücadelesini kazanmak anlamına da gelir. Buradaki anlamı, 
yukarıdaki anlamın tam zıttı, yani yukarıda zillet geçiyordu hatırlayın. 
Meskenet geçiyordu. Yukarıda pısırıklık geçiyordu, Yukarıda onursuzluk 
geçiyordu. Zillet, onursuzluk. ĠĢte burada da onun tam zıttı. Yani kitap 
ehlinin içerisinden onurlu bir kesim de var denilmek isteniyor. Onun için 
ben Kaimetün kelimesini onurlu olarak çevirdim. Onurlu bir toplulukta 
vardır. 

 
yetlune ayatillahi anâel leyli ve hüm yescüdun; Niçin 

onurluymuĢ onlar dostlarım? Gece boyunca Allah‟ın ayetlerini okuyup 
secdeye kapanırlar. Bu onların onurunu korumalarının en büyük yoludur. 
Çünkü Allah‟ın huzurunda eğilen, baĢkasının huzurunda eğilmez. Allah‟ın 
huzurunda eğilen baĢ, eĢyanın huzurunda dik durur. O nedenle Allah‟a 
kul olan eĢyaya karĢı özgürleĢir. Kendi haddini bilen Allah önünde 
secdeye kapanır, eĢya önünde baĢını dik tutar. Onun için adeta onuru 
korumanın bir yöntemi olarak yetlune ayatillahi anâel leyli ve hüm 
yescüdun; deniliyor. 

 
Allah‟ın ayetlerini okumaktan kasıt, elbette ki kıraat etmek değil, 

tilavet etmek değil, onları hayata taĢımak için anlamak, uygulamak için 
okumak ve onlar Allaha karĢı, Allah‟ın huzurunda yere kapanırlar 
secdeye…! Onun için de onurlarını korurlar. Allah dıĢında hiçbir varlığın 
önünde eğilmezler. 

 
Bu ayet hiçbir kimseyi, hiçbir grubu, hiçbir topluluğu hiçbir insan 

sınıfını süpürmeyin anlamına geliyor. Süpürmeyin, süpürücülük 
yapmayın. Ġyiyi kötüden ayırmayı öğrenin. Huzma safâ, da'ma keder 
iĢine geleni al, gelmeyeni at. Ġyi olanı al, kötü olanı at. Kabuğunu soy, 
içini ye. Yenilecek tarafını ye, atılacak tarafını at mesajıdır.  

 
Bu ayet hiçbir sosyal, hiçbir dinsel, hiçbir ırki topluluğun bütünüyle 

kötü, ya da bütünüyle iyi olmayacağının da adeta bir telmih ve iması 
sadedinde alınabilir. 

 
114-) Yu'minune Billahi vel yevmil ahıri ve ye'murune Bil 

ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fiyl hayrat* ve ülaike 
mines salihıyn; 

 



Allah‟a inanırlar, Ahiret gününe inanırlar, ma'rufu emrederler, 
münkirden nehy ederler, hayırlara koĢuĢurlar ve iĢte bunlar 
sahihindendirler. (Elmalı) 

 
Allâh'ın Esmâ'sının nefislerinin hakikati olduğuna ve sonsuz 

geleceğe iman ederler, Hak ve hakikatle hükmederler, Din'e ters düĢen 
Ģeylerden insanları sakındırırlar ve (maddi - manevî) hayırlara 
koĢuĢurlar. ĠĢte onlar Sâlihlerdir. (A.Hulusi) 

 
Yu'minune Billahi vel yevmil ahıri Onlar Allah‟a ve ahiret gününe 

inanırlar. O onurlu insanlar. Yahudiler bazında, Yahudiler ölçeğinde 
aslında genel bir ilke veriyor Kur‟an. Onlar Allah‟a ve ahiret gününe 
inanırlar. 

 
ve ye'murune Bil ma'rufi Ġyi ve doğru olanı emrederler, ve 

yenhevne anil münker kötü ve yanlıĢ olandan alıkoyarlar. ve yüsariune 
fiyl hayrat ve hayırlı iĢlerde birbirleri ile yarıĢırlar. Hayırlı iĢlerde ve 
yüsariune fiyl hayrat birbirleri ile yarıĢırlar. ve ülaike mines salihıyn; 
ĠĢte bunlar Salihlerdendir. 

 
Kur‟an böylesine bir ayıklamaya baĢvuruyor ki bize de kötüyü 

iyiden, doğruyu yanlıĢtan, güzeli çirkinden, Hakkı batıldan, imanı 
küfürden ayırmayı öğretiyor böylece. 

 
Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker yapanı ayırıyor bu ayette 

Kur‟an. Ehli kitaptan iyileri ayıran, kendisine Müslüman adını verenlerden 
de kötüleri ayıracaktır. Değil mi? Allah, bu ve bundan bir üstteki ayette 
ehli kitabın iyilerini ayırıyor. Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker 
yapanlarını ayırıyor. Bu durumda söyle düĢünmemiz gerekmiyor mu? Bu 
ümmetten de Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker yapmayanları 
ayıracak, atacak. Onların iyisini alıyorsa, bu ümmetin de kötüsünü atacak 
demektir.  

 
Ve Allah bu noktada kitabında, kelamı-ı ilahi de Emr-i bil ma’ruf, 

nehy-i anil münker yapan insanları farklı müteala ediyor. Onları 
toplumun içerisinde farklı bir konuma yerleĢtiriyor ve onları seçiyor. ĠĢte 
eğer taĢlı pirinçse, taĢını ayıklıyor. Pirinçli taĢsa, burada pirinçli taĢtan 
söz etti, Leysû sevâen hepsi bir değildir ayeti aslında pirinçli taĢtan söz 
etti. Pirincini ayıklıyor. Ġyisini ayıklıyor. Çoğu kötü iyisi az. Onların iyisini 
alıyor. Çoğu iyi kötüsü az, onların da kötüsünü alıp atıyor.  

 



ĠĢte bu noktada bu ümmete de Ġslam ümmetlerinin en sonuncusu 
olan Muhammed ümmetine de bu muameleyi yapmayacağını kim 
söyleyebilir..! 

 
115-) Ve ma yef'alu min hayrin felen yükferuh* vAllahu 

Aliymün Bil müttekıyn; 
 
Ve hayra dair her ne yaparlarsa hiç bir zaman ona küfran ile 

karĢılanmayacaklardır, ve Allah o muttakileri bilir. (Elmalı) 
 

Yaptıkları hayırlar asla inkâr edilmeyecektir. Allâh korunanların 
varlığındaki Esmâ'sıyla Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
 Ve ma yef'alu min hayrin felen yükferuh onların yaptığı 

hiçbir iyilik zayi olmaz. Önemli bir müjde dostlarım. Hiçbir iyilik zayi 
olmaz. vAllahu Aliymün Bil müttekıyn; Niçin? Çünkü Allah sorumlu 
davrananları, kendisine karĢı sorumluluğuna müdrik olanları, kendisine 
karĢı sorumluluğunun Ģuurunda olanları, sorumluluk bilincini kuĢanan 
kimseleri iyi bilir. Ġyi bildiği içinde Allah kötüyü iyiden Emr-i bil Ma‟ruf 
yapanı yapmayandan, iman edeni etmeyenden, kötülüğe karĢı duyarlı 
davrananı duyarsız davranandan, iyiliğe karĢı sadık olanla olmayandan 
ayırmasını da bilir. 

 

116-) Ġnnelleziyne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la 
evladühüm minAllahi Ģey'en, ve ülaike ashabünnari, hüm fiyha 
halidun; 

 
Küfredenler, her halde onların ne malları ne evlâtları kendilerini 

Allah‟tan kurtaracak değildir, onlar eshab-ı nardır hep onda kalacaklardır. 
(Elmalı) 

Hakikati inkâr edenlere gelince; onların ne malları ne de evlatları 
Allâh'a karĢı hiçbir koruma sağlamayacaktır. Onlar yanmaya 
mahkûmdurlar, sonsuza dek! (A.Hulusi) 

 
Ġnnelleziyne keferu Küfre saplananlara gelince. Pasaj aslında aynı 

konuyu devam ettirmekle birlikte farklı bir grubu ele alıyor 
Ģimdide.Ġnnelleziyne keferuküfre saplananlara gelince, len tuğniye 
anhüm emvalühüm ve la evladühüm minAllahi Ģey'eonları ne malları 
ne de çocukları Allah‟a karĢı koruyabilir. Evet, malları da, çocukları da 
onları Allah‟a karĢı koruyamaz. Yani burada verilmek istenen mesaj, eğer 



bir insan doğruyu, güzeli, Hakkı savunmuyorsa. Eğer bir insan kötüye, 
çirkine, zulme karĢı çıkmıyorsa, birazda Allah‟a karĢı müstağni 
oluĢundan, adeta sana ihtiyacım yok der gibi bir tavır alıĢından 
kaynaklanıyor diyor bu ayet. Onun için onları küfür sınıfı olarak ayrı bir 
sınıf içinde ele alıyor. 

 
ve ülaike ashabünnariiĢte onlar cehennemliktir.hüm fiyha 

halidun; onlar orada ebedi kalıcıdırlar. 
 
Ġnsanı toplumsal duyarsızlığa iten hakikate, Allah‟a, doğruya karĢı 

müstağnilidir dostlarım. Kısa vadeli düĢünür bu müstağniler. Kısa vadeli 
düĢündükleri içinde zannederler ki dünyevi getirileri, kazançları, malları 
kendilerini koruyacaktır. Zannederler ki servetleri, çocukları makamları, 
mevkileri, Ģöhretleri, kendilerini sırtlarını dayayacakları, sonuna kadar 
dayanak ve tutamak edinecekleri Ģeylerdir. Çünkü onlar kıt görüĢlüdürler. 
Kısa vadeli düĢünürler. 

 
Eğer uzun vadeli düĢünselerdi, eğer sadece gözlerinin önüne değil 

de ufka doğru, uzağa doğru baksalar dı, eğer onlar sadece içinde 
bulundukları anın hesabını değil; Geleceğin, gerçek istikbalin hesabını 
yapsalardı onlar, Allahsız yapamayacaklarını, Allah‟tan mahrum olmanın 
her Ģeyden mahrum olmak demeye geldiğini bileceklerdi. Bunu 
bilemeyince hayatları anlamsızlaĢtı. AnlamsızlaĢan hayat önüyle de 
sonuyla da cehenneme dönüĢür. ĠĢte onun için onlar cehennemin, ateĢin 
ashabıdır. Onun için onlar hem dünyada hem ahirette vicdanlarının 
alevinde kendilerini kavururlar. 

 

117-) Meselü ma yünfikune fiy hazihil hayatid dünya kemeseli 
riyhın fiyha sırrun esabet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe 
ehlekethu, ve ma zalemehümullahu ve lâkin enfüsehüm yazlimun; 

 
Bu Dünya hayatında yapmakta oldukları masrafın meseli bir rüzgâr 

meseline benzer ki onda kavurucu bir soğuk var: nefislerine zulmeden bir 
kavmin ekibine sataĢmıĢ da onu mahvetmektedir, ve onlara Allah 
zulmetmemiĢti ve lâkin kendilerine zulmediyorlardı. (Elmalı) 

 

Onların Ģu süflî madde boyutunda (esfeli sâfîliyn - dünya hayatı) 
harcadıklarının misali; kendi nefslerine zulmeden bir topluluğun 
ekinlerine isabet edip, onu mahveden dondurucu bir rüzgâra benzer. 
Allâh onlara zulmetmedi, lâkin onlar kendilerine zulmediyorlar. (A.Hulusi) 

 



 
Meselü ma yünfikune fiy hazihil hayatid dünya Onların bu 

dünya hayatı için harcadıkları kemeseli riyhın fiyha sırrun dondurucu 
bir rüzgara benzer.esabet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe 
ehlekethu kendi kendilerine zulmeden bir toplumun ekinlerine musallat 
olup onu mahveden dondurucu bir rüzgara benzer diyor Kur‟an.  

 
Yani kendi kendine zulmeden bir toplumun ekinlerine musallat olup 

onu mahveden dondurucu bir rüzgara benzeyen bu Ģey nedir? Bu 
tamamen Allah‟a karĢı müstağni tavırlarıdır. Onların bu dünya hayatı için 
harcadıkları Ģeylerdir.  

 
Yani saadetimiz, istikbalimiz, geleceğimiz, mutluluğumuz adını 

verdikleri Ģey için harcadıkları gerçekte iĢte budur.  
 
Yani ekip diktiği muhteĢem bir ekinini, bahçesini dondurucu 

rüzgarda mahveden bir adamın durumuna benzer onların durumu. 
 

ve ma zalemehümullahuOnlara kötülük eden Allah değildir. ve 
lâkin enfüsehüm yazlimun; asıl onlar kendi kendilerine kötülük 
ediyorlar. 

 

118-) Ya eyyühelleziyne amenû la tettehızu bitaneten min 
duniküm la ye'luneküm habâlen, veddu ma anittüm* kad bedetil 
bağdaü min efvahihim* ve ma tuhfiy suduruhüm ekber* kad 
beyyenna lekümül ayati in küntüm ta'kılun; 

 
Ey o bütün iman edenler! Ağyarınızdan yar tutmayın, sizi 

ĢaĢırtmakta kusur etmezler, sarpa sarmanızı arzu ederler, görmüyor 
musunuz buğzları ağızlarından taĢmakta, sinelerinin gizlediği ise daha 
büyüktür, iĢte size âyetleri sarih bildirdik aklederseniz. (Elmalı) 

 

Ey iman edenler... Sizden olmayan kiĢilerle (inancınıza, itikadınıza 
uymayanlarla) dostluk kurmayın. (Onlar) size zarar vermek için fırsat 
beklerler ve sizi sıkıntı içinde görmekten mutlu olurlar. Görmüyor 
musunuz düĢmanlıkları ağızlarından taĢıyor! Ġçlerinde sakladıkları ise 
daha büyüktür. ĠĢte gereken iĢaretleri size apaçık bildirdik. Aklınızı 
kullanın (değerlendirin). (A.Hulusi) 

 



 Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, la tettehızu 
bitaneten min duniküm sizden olmayanları sırdaĢ edinmeyin.la 
ye'luneküm habâle onlar size zarar vermek için hiçbir çabayı 
esirgemezler. 
 

Bu ayette bitaneyi sırdaĢ edinmek olarak çevirdim. Gerçekten de 
böyle Batm dan gelir.Batm karın demektir. Ġnsanın karnının içindekine 
bir baĢkasını vakıf kılmak anlamından çağrıĢım yoluyla elde edilmiĢ bir 
kelimedir bitane. Onun için sırdaĢ edinmek dedim. 

 
Sizden olmayan kimseleri sırdaĢ edinmeyin diyor Kur‟an. SırdaĢ 

edinmenin karĢıdakine tüm gizli sırlarınızı aktarmak anlamına geldiğini 
söylememe gerek yok. ĠĢte bu anlamda Mümtahine 8 ve 9 ayeti daha iyi 
anlayabiliyoruz. Mümtahine 8 ve 9. ayette; 

[8-)Allâh sizi, din yüzünden sizinle savaĢmamıĢ ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmamıĢ kimselere iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli 
davranmanızdan engellemez. Muhakkak ki Allâh muksitleri (her Ģeye 
hakkını verenleri) sever. 

9-)Allâh ancak, Din yüzünden sizinle savaĢmıĢ, sizi yurtlarınızdan 
çıkarmıĢ ve sizin çıkarılmanıza destek olmuĢ kimseleri dost edinmenizi 
yasaklar. Kim onları dost edinirse iĢte onlar zâlimlerin ta kendileridir! 
(A.Hulusi)] 

DüĢman olmayan inançsızlarla kafirlerle, hatta müĢriklerle insani 
iliĢki kurmak caiz görülüyor. Ġzin veriliyor. O zaman bir çeliĢki yok. Yani 
sırdaĢ edinmeyin, yoksa onlarla iliĢkiye geçmeyin, insani iliĢki kurmayın, 
hatta onlarla Ġslam‟ın çizdiği sınırlar çerçevesinde akrabalık, hısımlık bağı 
kurmayın değil. O halde sırdaĢ edinmenin anlamı çok iyi anlaĢılmalı. 

veddu ma anittüm size sıkıntı veren her Ģey hoĢlarına gider. kad 
bedetil bağdaü min efvahihim kinleri ağızlarından taĢmaktadırve ma 
tuhfiy suduruhüm ekber kalplerinde sakladıkları ise daha beterdir. 

Sevgili dostlar görmüyor musunuz, etrafınıza bakın kelam-ı ilahinin 
ne dediğini anlarsınız. Birileri için kinleri ağızlarından taĢmaktadır diyor. 
Ama siz kalbini açıp bir bakabilseniz, kalplerinde sakladıkları kin çok 
daha fazladır.  

 
Bunun için Kur‟an ın indiği güne gitmeye gerek var mı?  
 
Bunun için Kur‟an ın nazil olduğu topluma gitmeye gerek var mı? 

Ġçinde yaĢadığımız Ģu zaman diliminde bir bakıverin. Size olan, Allah‟a 



olan, Ġslam‟a olan, Ġmana olan, Mümine ve Müslüman‟a olan kinleri 
ağızlarından taĢanlara bir bakın.  

 
Gerçekten onların yüreğini dinleyebilseydiniz, içlerinde sakladıkları 

kinin çok daha büyük olduğunu, adeta bir düdüklü tencere gibi, içinde 
fosseptik çukur muhteviyatı bulunan bir kazan gibi kaynadığını 
görürdünüz onların yüreğinin. Fosseptik çukuru bir kazan saysanız, 
kaynasa ne taĢar ondan? Elbette kin taĢacaktır. Onun için Kur‟an harika 
bir benzetme yapıyor, teĢbih yapıyor. Ve bugünde görebileceğimiz tipleri 
bize gerçeği ile bildiriyor. 

 
Ağızlarından kinleri taĢan ve yüreklerinde daha büyüğünü saklayan 

Allah düĢmanı, Ġman düĢmanı, Ġslam düĢmanı tipleri. 
 
 kad beyyenna lekümül ayat (Biz buna iliĢkin iĢaretleri size 

açıkladık) ĠĢte bu da o iĢaretlerden biri değil mi..! Yukarıdan beri tefsir 
ettiğimiz ayet iĢte bize insanları tanıtan en büyük kaynaktan insanları 
tanıtan ayetler. Ela ya'lemu men halak.. (Mülk/14) Allah yarattığını 
bilmez mi? Ġnsanı Allah‟tan tanıyın. Küfrü Allah‟tan tanıyın, imanı 
Allah‟tan tanıyın. ĠĢte en iyi kaynak, insanı bilen en iyi kaynak, size insanı 
tanıtıyor. Onun içinde nasıl tanıyacağız, nasıl algılayacağız, nasıl fark 
edeceğiz diye sorarsanız bakın burada diyor ki Kur‟an; Biz iĢte bunun 
iĢaretlerini size verdik, ayetin bir anlamı da iĢarettir. 

 

in küntüm ta'kılun; Tabii eğer aklınızı kullanırsanız. 

 

 119-) Ha entüm ülâi tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve 
tü'minune Bil Kitabi küllihi, ve izâ lekuküm kalu amenna* ve izâ 
halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu Bi ğayzıküm* 
innAllahe Aliymün Bizatis sudur; 

 
Ha, sizler öyle kimselersinizdir ki onları seversiniz onlar ise bütün 

kitaba iman ettiğiniz halde sizi sevmezler, hem yüzünüze geldiler mi 
«inandık» derler, ve tenha kaldılar mı gayzlarından aleyhinizde 
parmaklarını ısırdılar, de ki: gayzınızla ölün, her halde Allah bütün 
sinelerin künhünü bilir.(Elmalı) 

 

ĠĢte siz öyle (inanca sahip) kiĢilersiniz ki (inandığınız hakikat 
dolayısıyla) onları seversiniz. Onlar ise (sizinle aynı inançta olmadıkları 
için) sizi sevmezler! Siz hakikat bilgisinin tümüne iman edersiniz. Sizinle 



karĢılaĢtıklarında "Ġman ettik" derler; kendi baĢlarına kaldıklarında ise 
size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar! "Öfkenizin ateĢiyle kahrolun!" 
de... Muhakkak ki Allâh, Esmâ'sıyla varlığınızın hakikati olarak 
içinizdekini bilir. (A.Hulusi) 

 
 Ha entüm ülâi tühıbbunehüm hadi siz onları sevdiniz diyelim. ve 
la yühıbbuneküm ve tü'minune Bil Kitabi küllih ama onlar vahyin 
tümüne inandığınız halde sizi yine de sevmezler. Yine tanıtmaya devam 
ediyor. Kur‟an bize iman düĢmanlarını tanıtmaya devam ediyor. Siz 
onları sevseniz dahi diyor, onlar sizi sevmez. 
 

Burada ilginç bir açıklama da var. ve tü'minune Bil Kitabi küllih 
vahyin tümüne inandığınız halde bu vav, vav-ı haliye, vahyin tümüne 
inandığınız halde bölümünü cümlesini biz Ģöyle de tercüme edebiliriz; 
Onların taĢıdığı ve aktardığı hakikatlere siz inanırsınız. Çünkü her 
ideolojide, her inançta mutlaka hakikatten parçalar bulunur ve bir mümin 
hakikat nerede olursa olsun onu kabul eder. Kimden gelirse gelsin onu 
kabul eder. KarĢısındaki muhalifi de olsa, düĢmanı da olsa eğer 
hakikatten bir parça taĢıyorsa o hakikatin hakikat olduğunu teslim etmesi 
imanın Ģanındandır. Mümin bunu yapar ama imana düĢman olanlar bunu 
yapmazlar. Hakikat olduğunu bilseler de inkar ederler.  

 
ĠĢte burada adeta ima edilen anlamlardan biri de bu olsa gerek. 
 
ve izâ lekuküm kalu amenna ve sizinle karĢılaĢtıklarında biz de 

inandık derler. ve izâ halev addu aleykümül enamile minel ğayz Fakat 
yalnız kalınca size olan kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. Evet..! 
addu diĢlerler. Evet..! Parmaklarını diĢlerler, ısırırlar. Sırf kinlerinden 
dolayı. 

 
MüthiĢ bir resim çekiyor Kur‟an burada ve bunlar için diyor ki, hatta 

demiyor, deyiniz diyor bize. Dememizi istiyor. kul mutu Bi 
ğayzıkümkininizle geberin de bu tiplere. Kininizle geberin, evet. 
Demeseniz de fark etmiyor. Onların dinleri kinleridir, kinleri ile 
geberiyorlar. kul mutu Bi ğayzıküm De ki; Kininizle geberin innAllahe 
Aliymün Bizatis sudur; Allah kalplerde ne varsa hepsini bilir. 

 

120-) Ġn temsesküm hasenetün tesu'hüm* ve in tusıbküm 
seyyietün yefrehu Biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm 
keydühüm Ģey'a* innAllahe Bima ya'melune muhıyt; 

 



Size bir iyilik dokunursa fenalarına gider, baĢınıza bir musibet 
gelirse onunla ferahlanırlar, ve eğer siz sabırlı olur ve iyi korunursanız 
onların hileleri size hiç bir zarar vermez, çünkü Allah onları kendi ameller 
ile kuĢatmıĢtır. (Elmalı) 

 

BaĢınıza iyi bir iĢ gelse onlar üzülürler; size bir kötülük isabet etse, 
mutlu olurlar. Eğer dayanır ve korunursanız, onların hilesi size hiçbir 
zaman zarar veremez. Muhakkak ki Allâh onların yaptıklarını ihâta eder 
(mekân kavramı olmaksızın). (A.Hulusi) 

 
Ġn temsesküm hasenetün tesu'hüm Yine onları anlatmaya devam 

ediyor Kur‟an. Eğer siz bir iyilik görürseniz üzülüverirler. Aslında Allah‟a, 
imana, Ġslam‟a düĢman olan kimseleri tanımanız için harika bir turnusol 
kağıdıdır bu. Müminlere bir iyilik dokunduğunda üzülüyor mu biri, bir 
kötülük dokunduğunda da seviniyor mu? Adını koymakta hiç zorlanmayın 
onun. ĠĢte Kur‟an koyuyor. ĠĢte onları temsil ediyor. 

 
Ġn temsesküm hasenetün tesu'hüm Eğer siz bir iyilik görürseniz 

üzülüverirler. 
 
ve in tusıbküm seyyietün yefrehu Biha Yok eğer kötülük 

görürseniz buna da sevini verirler. 
 
Biz sevgili dostlar bunu her gün yaĢamıyor muyuz. Dün Filistin 

olaylarında, Çeçenistan olaylarında, Bosna olaylarında. Bugün ise 
Kosova olaylarında yaĢamıyor muyuz. Görmüyor musunuz. Bazı 
gazetelerin, bazı TV kanallarının kimden yana olduklarını görmüyor 
musunuz. Gözümüzün önünde dünyanın gözünün içine baka baka 
katliam yapanları destekleyenleri görmüyor musunuz.  

 
Hatta çok ilginçtir Türkiye‟de yaĢı Cumhuriyetle yaĢıt olan bir 

gazete, Kosova da Sırpların yaptığı katliamı bir mizansen, Kosovalı 
Müslümanların yapıp ta Sırpların üzerine attığı bir yalan olarak görmeye 
ve göstermeye çalıĢıyor. Aslında bu ayetin tecellisi değil mi? 

 
Dün Afganistan meselesinde de yine bu ülkede bazı basın ve yayın 

organları sırf Afganlılar Müslüman diye Rusları desteklemediler mi? 
 
Yine Bosna meselesinde bu ülkede bazı basın ve yayın organları 

utanmadan Bosna‟ya yapılan yardımları kesmek, kestirmek için, bu 
halkın diĢinden tırnağından kopararak gönderdiği yardımları kestirmek 
için kampanya baĢlatmadılar mı? Anlayın iĢte ortada. Yani eğer bir 



kötülük dokunsa size seviniverirler. Adeta Sırp çocukları gibi. Sırp basını 
yazsa ancak öyle yazardı. Okurken karıĢtırıyorsunuz. Ġzlerken TV 
kanalını acaba Sırbistan‟dan bir kanal mı izliyorum diye. Sormadan 
edemiyorsunuz. Ġlginç değil mi! 

 
 
Aslında ilginç değil demek ki. Çünkü 1400 küsur yıl önce söylenmiĢ 

bir hakikat bu. Ġlahi bir hakikat. Onu öyle düĢünmeye iten Ģey aslında 
elinde değil, içindeki küfür. Ġçindeki imanı alan kin ona öyle 
düĢündürüyor. Özellikle siz bir mümin olarak isteseniz bunu 
yapamazsınız. Ama o istemese de yapabilir, yapıyor çünkü küfrü 
ağzından kin olarak taĢıyor. 

 
ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm Ģey'a Ama 

eğer direnir, -burada sabrı, hakikat üzerinde doğru üzerinde direniĢ 
olarak algıladığım için direnir diye çevirdim.- Ama eğer direnir ve bilinci 
kuĢanırsanız onların tuzakları size hiçbir zaman zarar veremez. Bu 
tarihin en büyük hakikati dostlar. Eğer hakikat üzerinde direnir ve Allah‟a 
karĢı sorumluluğunuzun bilincini kuĢanırsanız, kimsenin tuzağı size zarar 
veremez. 

 

innAllahe Bima ya'melune muhıyt; Neden mi? Çünkü sü de 
burada iĢte. Zira Allah yaptıkları her Ģeyi çepeçevre kuĢatmıĢtır, Allah 
gibi bir yardımcınız vardır. Unutmayın hesabınızda Allah, elde var  (1) 
dir. 

 

121-) Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mu'miniyne meka'ıde 
lil kıtal* vAllahu Semiy'un'Aliym; 

 
Hani bir vakit erkenden ehlinden çıkmıĢtın müminleri muharebe için 

elveriĢli mevki'lere yerleĢtiriyordun ve Allah idi bir iĢiten, bilen. (Elmalı) 
 

Hani sen sabah erkenden ailenden ayrılıp iman edenleri 
savaĢmaları için uygun mevzilere yerleĢtiriyordun. Allâh Semi'dir, 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mu'miniyne meka'ıde lil 

kıtal Hani sabahleyin müminleri savaĢ düzenine sokmak için evinden 
çıkmıĢtın yavAllahu Semiy'un'Aliym; Allah‟ta her Ģeyi duyuyor ve 
biliyordu. 



 
Bir olay anlatıyor bu pasajda Kur‟an, bir olayı daha doğrusu 

hatırlatıyor. 
 

122-) Ġz hemmet taifetani minküm en tefĢela, vAllahu 
Veliyyuhüma* ve alAllahi fel yetevekkelil mu'minun; 

 
O dem ki içinizde iki taife yılmak istemiĢlerdi Allah zahîrleri iken, ve 

ancak Allaha demek dayanmalı müminler. (Elmalı) 
 
O zaman sizden iki grup korkup bozulmaya yüz tutmuĢtu. Allâh 

onların Veliyy'si idi. Ġman edenler Allâh'a tevekkül etsinler 
(hakikatlerindeki El-Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman 
etsinler). (A.Hulusi) 

 
Ġz hemmet taifetani minküm en tefĢela Yine devam ediyor, olay 

devam ediyor. Ġçinizden iki grubun paniğe kapıldığını da biliyordu Allah. 
“Biliyordu” Yani senin evden müminleri savaĢ düzenine sokmak için 
çıktığın gün, taĢıdığın niyetleri biliyordu. Resulallah‟a kendi gönlünden 
geçenleri bildiriyor Kur‟an. Yine bir baĢka Ģeyde bildiriyor, oysa içinizden 
iki grubun paniğe kapıldığını da biliyordu Allah. 

 
vAllahu Veliyyuhüma Evet, halbuki Allah onların velisi idi. 
 
Burada kastedilen o iki grup Evs‟ten seleme oğulları, Hazreç‟ten 

Harise oğulları. Bunlar ki bu ayetler hatırlayacaksınız, ya da hatırlayın 
Uhut sırasında inmiĢ olan ayetler. Unutmayın Uhut savaĢı Ġslam‟da 
müminlerin ilk ağır sınavıydı. ĠĢte o ağır sınav sırasında bu iki kabile de 
peygamberin arkasında savaĢa çıkan kabileler arasında yer almıĢtı. 
Fakat bu iki küçük kabile karĢılarındaki düĢmanın büyüklüğünü ki 10.000 
i aĢkın mücehhez bir orduya karĢılık Ġslam ordusu 300 kiĢi de ayrılınca 
sadece 700 kiĢiydi. Unutmayın, 700 kiĢi, 10.000 kiĢi.  

 
ĠĢte bu sayı, bu orantı farkını gören ve bu aĢırı farkı gören bazı 

kabilelerin içine kurt düĢtü. Onlar korkuya kapıldılar ve geri çekilmek için 
bahane aramaya baĢladılar. Ama Seleme ve Harise oğulları son anda 
Allah‟ın gönüllerine bir geniĢlik vermesiyle ayrılmaktan vazgeçtiler ve 
savaĢa girdiler Resulallah‟la beraber savaĢtılar.  

 
ĠĢte onu hatırlatıyor bu ayet. Yani Allah nasıl destekler. Bir mümini 

ya da müminlerin mücadelesini Allah nasıl destekler. Allah‟ın gönderdiği 



askerler iĢte bunlardır. Siz den çekilecek olan, sizden ayrılacak olan 
güçleri Allah sizin yanınızda tutmakla destekler sizi. 

 
ve alAllahi fel yetevekkelil mu'minun; Artık müminler yalnızca 

Allah‟a güvensinler, dayansınlar. 
 
Biraz önce yaptığım tefsiri de güçlendiriyor bu. Allah‟a güvensinler 

ki Allah onları desteklesin. Eğer Ġnsana güvenirseniz yıkılır. Eğer falanca 
kabileye güvenerek çıksaydınız belki güvendiğiniz kabile vazgeçen 
kabile olacaktı. Eğer silahınıza güvenerek çıksaydınız, silahınız tutukluk 
yapacaktı. Eğer paranıza güvenerek çıksaydınız belki hiç iĢe 
yaramayacaktı. Allah‟a güvenerek çıkın Allah size desteğini 
ulaĢtıracaktır. 

 

123-) Ve lekad nasarakümüllahu Bi bedrin ve entüm ezilletün, 
fettekullahe lealleküm teĢkürun; 

 
 Filhakika sizler bir kaç biçare iken Bedirde Allah sizi mahzâ 
nusretiyle muzaffer buyurdu o halde Allaha korunun ki Ģükredesiniz. 
(Elmalı) 

 

(Gerçekten) siz zayıf ve çaresiz bir hâldeyken, Allâh size 
Bedir'de zafer verdi. O hâlde Allâh'tan korunun ki böylece 
değerlendirenlerden olasınız. (A.Hulusi) 

 
Ve lekad nasarakümüllahu Bi bedrin ve entüm ezilletün 

fettekullah zira siz oldukça zayıf bir halde iken Allah size Bedir‟de de 
yardım etmiĢti diyor. O halde Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun bilincine 
varın.  

 
Evet, Bedir‟de kiyardımı da hatırlatıyor. Unutmayalım Bedir‟de yine 

korkunç bir güç dengesizliği, bir yan da 300 den az bir avuç inanmıĢ 
insan, karĢı tarafta binden fazla iyi techiz edilmiĢ güçlü bir ordu. 
Deneyimli bir grup. ĠĢte bu farklı güçlerin savaĢından o çok azın da azı 
olan Müslümanlar galip çıkmıĢlardı. Bu galibiyeti kimse kendisine mal 
etmesin dercesine ayet, Allah o dönemde de, Bedir savaĢında da yardım 
etmiĢti diye hatırlatıyor. 

 
(Eksik cümle aĢağıda) 
 
 



en yümiddeküm Rabbuküm Bi selâseti âlafin minel Melaiketi 
münzeliyn; Rabbinizin…! 

 
 
Evet yukarıdaki ayeti atlamıĢım; fettekullah o halde Allah‟a karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olunlealleküm teĢkürun; ġükredenlerden 
olasınız. 

 
Ġnsan fiilleri sonucu baĢarıları Allah‟a atfetmek Ġslam olmanın 

kaçınılmaz Ģartıdır. Çünkü fiilinizin sahibi ne kadar siz olsanız da 
unutmayın yaratanı Allah‟tır. Onun için siz kasınıza değil, o kasa gücünü 
veren hakiki güç sahibine baĢarınızı atfedin. BaĢarısını Allah‟a atfedene 
Allah baĢarı vermeye devam eder. BaĢarısını kendisine atfedeni Allah 
kendisi ile baĢ baĢa bırakır. O zaman artık baĢaramaz olur. 

 

124-) Ġz tekulu lil mu'miniyne elen yekfiyeküm en yümiddeküm 
Rabbuküm Bi selâseti âlafin minel Melaiketi münzeliyn; 

 
O vakit ki müminlere Ģöyle diyordun: indirilmekte bulunan üç bin 

melâike ile rabbinizin size imdat etmesi yetiĢmez mi size? (Elmalı) 
 
Hani iman edenlere: "Ġnzâl olunmuĢ üç bin melâike ileRabbinizin 

size yardım etmesi yetmez mi?" diyordun. (Bazı Esmâ ül Hüsnâ 
kuvvelerinin, iman edenlerde açığa çıkmasıyla oluĢan yürekliliğin, 
mücadele azmi vermesi.) A.Hulusi) 

 

Ġz tekulu lil mu'miniyne elen yekfiyekümHani sen inananlara 
demiĢtin ki;Sizin için yetmez mi, yeterli değil mi?Ne yeterli değil mi? en 
yümiddeküm Rabbuküm Bi selâseti âlafin minel Melaiketi 
münzeliyn; Rabbinizin 3.000 gönderilmiĢ, indirilmiĢ, 3.000 melekle sizin 
imdadınıza yetiĢecek olması sizin için yeterli değil mi? DemiĢtin. 

 
Biz ayetin verdiği bu haberden Resulallah‟ın müminleri teĢyi etmek, 

onları yüreklendirmek için ilham en bu tür vaatlerde bulunduğunu 
anlıyoruz hemen savaĢın öncesinde. Hz. Peygamberin Uhut öncesi 
orduyu bu Ģekilde yüreklendirdiği düĢünmek bu ayeti okuyunca daha 
makul ve mantıklı geliyor. 

 



125-) Bela in tasbiru ve tetteku ve ye'tuküm min fevrihim hazâ 
yümdidküm Rabbuküm Bi hamseti alafin minel Melaiketi 
müsevvimiyn; 

 
Evet siz sabr-ü sebat eder ve itaatsizlikten sakınırsanız onlarda Ģu 

dakikada üzerinize geliverirlerse Rabbınız size beĢ bin Melâike ile imdat 
edecek niĢanlı niĢanlı. (Elmalı) 

 
Evet... Eğer dayanır ve korunursanız, düĢman aniden saldırsa dahi, 

Rabbiniz, varlığınızdaki Esmâ'dan kaynaklanan beĢ bin melâike 
kuvvesiyle size yardım eder. (A.Hulusi) 

 
Bela in tasbiru Kesinlikle evet. Ama siz zorluklara direnirseniz. ve 

tetteku sorumluluk bilincini kuĢanırsanızve ye'tuküm min fevrihim hazâ 
düĢman ansızın size saldırdığındayümdidküm Rabbuküm Bi hamseti 
alafin minel Melaiketi müsevvimiyn Rabbiniz size anlı 
Ģanlımüsevvimiyn. Müsevveminde var.Yani damgalanmıĢ ya da 
damgalı, kendisinden damgalı,  

 
Ben bunu anlı Ģanlı diye çeviriyorum, Rabbiniz size anlı Ģanlı 5.000 

melekle yardım edecektir. Hemen bir üstteki ayette 3.000 idi, bu ayette 
burada 5.000 oldu diyeceksiniz. Hatta hatta yine Kur‟an da Bedir‟den söz 
eden bir baĢka ayette 1.000 melekle diye geçer. Aslında bu rakamların 
hiç birisi de literal anlamıyla, kelime anlamıyla alınmaz. Bunlar Ģunu 
gösterir; Allah‟ın kendisine dayanan insanlara sınırsızca sonsuzca 
yardım edeceğini gösterir bunlar. 

 
126-) Ve ma caalehullahu illâ büĢra leküm ve li tatmeinne 

kulubüküm Bihi, ve men nasru illâ min ındillahil Aziyzil Hakiym 
 
Ve bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla 

yatıĢsın diye yaptı, yoksa nusrat ancak Allah dandır azîz o hakîm o. 
(Elmalı) 

 

Allâh bunu size bir müjde olsun ve kalplerinizdeki (hakikatinizdeki) 
kuvveye mutmain olmanız için yaptı. Yardım ancak ve yalnız Aziyz ve 
Hakiym olan Allâh indîndendir. (A.Hulusi) 

 
Ve ma caalehullahu illâ büĢra leküm ve li tatmeinne 

kulubüküm Bihi  Allah bunu sadece size bir müjde olsun ve gönlünüz 
onunla ferahlasın diye vaad etti. Biraz önce yaptığım tefsiri de bu 
doğruluyor. Yani peygamberi aracılığı ile Allah, ilhamen müminlerin gönlü 



ferahlasın diye bu tip vaatler veriyor. Elbette ki Allah vaadinin arkasında 
durur. Lakin bunu kelime anlamıyla almamız doğru olmaz. Allah 
müminlere her vesile ile farklı biçimlerde vaadini ulaĢtırır, ulaĢtırmıĢtır. 

 
ve men nasru illâ min ındillahil Aziyzil Hakiym Zira yardım 

yalnızca izzet ve hikmet sahibi olan Allah katından gelir. 
 
Hz. peygamberin söz konusu vaatleri, ilahi bir ilham sonucu 

yaptığına da bu ayet Ģahit. 
 

127-) Li yakta'a tarafen minelleziyne keferu ev yekbitehüm 
feyenkalibu haibiyn; 

 
Ta ki o küfredenlerden bir kolu kessin veya periĢan etsin de haib-ü 

hasir dönüp gitsinler. (Elmalı) 
 
(Allâh bunu) hakikati inkâr edenlerden bir kısmını kesip 

(mahvetmek), diğer bir kısmını da rezil bir Ģekilde geri dönmeleri için 
(yaptı). (A.Hulusi) 

 
Li yakta'a tarafen minelleziyne keferu niçin? Ki küfre 

saplananlardan bir kısmını tamamen mahvetsin. ev yekbitehüm ya da 
alçaltsın.feyenkalibu haibiyn; ve ardından umutsuzluğa kapılarak geri 
çekilip gitsinler diye yaptı bunu. 

 

128-) Leyse leke minel emri Ģey'ün ev yetube aleyhim ev 
yüazzibehüm feinnehüm zalimun; 

 
Senin elinde emirden bir Ģey yok, yahut onlara tevbe ettirsin ve 

yahut onlara tevbe ettirsin ve yahut azâb etsin çünkü onlar zalimdirler. 
(Elmalı) 

 

Hüküm vermek sana ait değil; dilerse tövbelerini kabul eder veya 
azap verir. Gerçekten onlar zâlimlerdir. (A.Hulusi) 

 
 Leyse leke minel emri Ģey'ün Burada pasajın sondan ikinci 
ayetinde hemen konuyu toparlarcasına farklı bir noktaya dikkatimizi 
çekiyor Kur‟an ve diyor ki;Leyse leke minel emri Ģey'ünkarar vermek 
sana düĢmez ey Muhammed. Resulallah‟a doğrudan bir hitap var. Karar 
vermek sana düĢmez.  



 
Hangi konuda?ev yetube aleyhim burada ki “ev” ya da manasına 

gelse de her zaman bu manayı vermez. Sadece Vav manası verdiği de 
olabilir, baĢka anlamlara da gelebilir. Allah‟ın onların tevbesini kabul 
etmesine. Buradaki sanki “Ev” mastariyye anlamı, mastar “ev” anlamı 
gibi düĢünmemiz ve mana vermemiz daha uygun olur. Allah‟ın onların 
tevbesini kabul etmesine,ev yüazzibehüm feinnehüm zalimun; ya da 
onları cezalandırmasına karar vermek sana düĢmez. Evet..! feinnehüm 
zalimun; çünkü onlar zalimlerin ta kendileridir. 

 
Ġlginçtir, bazı sahih hadislerde Uhut‟ta Hz. Peygamber müĢrik 

önderlerine beddua ettiği ifade edilir. Ki Müslim ve Ġbn Hambel‟de geçer 
bu hadisler. Resulallah MüĢrik önderlerine bu hadislere göre beddua 
etmiĢtir. Yine bazı tarih kaynaklarında ben Resulallah‟ın Uhut‟ta 
müĢriklere dua ettiğine rastladım.  

 
Yani, iĢte o kaynaklardan es sira gibi, Kurtubi tefsirinde de var 

mesela bu rivayet. Tam harbin baĢlangıcında Resulallah, hayır harbin 
sonlarına doğru, müĢrikler müminleri sıkıĢtırıp Resulallah‟ın etrafında bir 
avuç insandan baĢka insan kalmayınca Resulallah‟ın mübarek diĢleri 
kırılıp yüzü yaralanınca sahabe Resulallah‟dan bir beddua umuyordu. 
ĠĢte o anda Resulallah elini kaldırdı, hemen etraftaki insanlar peygamber 
duası reddolmaz Ģimdi belalarını bulmuĢlardır diye düĢünmüĢ olabilirler. 
Ama Resulallah beklentilerin tamamen aksi bir dua yapmıĢtı orada. Bir 
çok tefsire ve tarih kaynağına göre Ģöyle demiĢti; 

 
- Allahümme mağfirli kavmi Allah‟ın bu toplumu affet. Vahdihim 

onlara hidayet et innehüm la yağrifun çünkü onlar bilmiyorlar. 
 
Bunu ancak bir peygamber Ģefkati söyletebilirdi. Bunu ancak 

yüreğine insanlığı dolduran biri söyleyebilirdi. Bunu ancak insan uğruna, 
insanın mutluluğu demeye gelen Ġslam‟ı insana taĢıma uğruna bir 
ömrünü veren Muhammed AS. söyleyebilirdi. “Allah’ım bu toplumu 
affet, Allah’ım bu toplumu doğru yola ulaĢtır, çünkü onlar 
bilmiyorlar.” 

 
Aslında bu iki rivayeti nasıl telif edeceğiz diye sorarsanız bence hiç 

zor değil; Resulallah‟ın müĢriklerin önderleri için yaptığı beddua tahminim 
o ki zamanlama açısından Hz. Hamza‟nın Ģahadetini görünce Resulallah 
yaptı. Çünkü onun korkunç bir Ģehit edilme olayı vardı bildiğiniz gibi. Ġç 
organları dıĢarı çıkarılmıĢ, burnu kesilmiĢ, dudakları kesilmiĢ, kulağı 
kesilmiĢ bir halde bulundu Hz. Hamza Müsle yapılmıĢtı. ĠĢte o anda 
Resulallah çok sevdiği amcasını o halde görünce, müĢriklerin küfrün 



liderleri için bu bedduayı yapmıĢtı. Ama duayı bilmeyen topluluk için 
yaptı. Resulallah ikisini birbirinden ayırmıĢtı.  

 
- …fekatilu eimmetelküfri(Tevbe/12) 
 
Diyor ya Küfrün önderleri ile savaĢınız diyor ya Kur‟an. Yani küfrün 

bilinçli önderlerini ayrı tutmuĢ, bir de küfründe bilinçsiz olan cahilce 
yığınlar kalabalıklar halinde o önderleri arkasına dökülen kitleleri 
onlardan ayrı tutmuĢtu. Yani bilinçli küfür tercihi yapanlar ayrı, bilinçsizce 
orada bulunanlar ayrı değerlendirilmiĢti. Aslında bu harika ayırım 
bugünde ve her zamanda yapılmalı. Ġslam‟ı Ġslam‟ın dostlarından değil de 
düĢmanlarından öğrenenler için hüküm vermeyiniz dostlarım. 

 
Ġslam‟ı, Ġslam‟ın hakim olduğu değil de mahkum olduğu dönemlerde 

Ġslam‟ı öğrendiği için Ġslam‟a yan duran, hatta düĢman olan, Ġslam‟a sırt 
dönen insanlar için hükmünüzü Ģimdi vermeyiniz. Onları, Ġslam‟ın 
dostlarından öğrenmesine çalıĢınız. Bunu beceriniz. Bunu yaptığınızda 
göreceksiniz ki bir çoğu Ġslam‟a sımsıcak bir dost olacaklar. Çünkü 
Ġslam‟ı, Ġslam‟ın düĢmanlarından düĢmanca öğrenmiĢlerdi. YanlıĢ 
öğrenmiĢlerdi. Aslında onlar Allah‟ın Ġslam‟ına değil, düĢmanlarının 
yanlıĢ öğrettiği babalarının Ġslam‟ına düĢman olmuĢlardı. Onun için lütfen 
Ġslam‟ı Ġslam‟ın dostlarında doğru bir biçimde öğreninceye kadar insanlar 
için hüküm vermeyiniz. feinnehüm zalimun; Çünkü onlar zalimlerin ta 
kendileridir demiĢtik.  

 

129-) Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* yağfiru limen 
yeĢau ve yüazzibü men yeĢa'* vAllahu Ğafûr'un Rahıym; 

 
Hem Göklerde ne var, Yerde ne varsa hepsi Allah‟ındır: dilediğine 

mağfiret eder dilediğine azâb, ve Allah gafurdur, rahîmdir. (Elmalı) 
 
Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allâh'ındır (O'nun Esmâ'sının 

varlığıyla var ve kaîmdirler). Dilediğine mağfiret eder, dilediğine 
(yaptıklarının karĢılığı olarak) azap verir. Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ardoysa göklerde ki ve 

yeryüzünde ki her Ģey Allah‟a aittir.yağfiru limen yeĢau ve yüazzibü 
men yeĢa' dilediğini bağıĢlar, dilediğini cezalandırır.vAllahu Ğafûr'un 
Rahıym; fakat Allah çok affedicidir, sınırsız rahmet sahibidir. 

 



130-) Ya eyyühelleziyne amenû la te'külürRiba ad'afen 
mudaafeten, vettekullahe lealleküm tüflihun; 

 
Ey o bütün iman edenler! öyle kat kat katlayarak riba yemeyin, 

Allah‟tan korkun ki felah bulasınız. (Elmalı) 
 

Ey iman edenler, kat kat arttırılmıĢ riba (faiz) yemeyin (tefecilik 
yasaklanmıĢtır)! Allâh'tan (yaptıklarınızın getirisini kesinlikle yaĢatacağı 
içindir ki) korunun; kurtuluĢa eresiniz! (A.Hulusi) 

 
Ya eyyühelleziyne amenû ey iman iddiasında bulunanlar, ey iman 

edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanızla te'külürRiba ad'afen 
mudaafeten ribayı kat kat artırarak boğazınıza geçirmeyin. 

 
Bu ayet Kur‟an da faize yasak getiren ilk ayettir. Aslında bu  

ayetten önce Rum suresinin 39. ayetinde faiz geçmektedir, lakin nötr bir 
biçimde. Ne öğülerek ne yerilerek ama nötr bir biçimde geçmektedir. 
Ancak faiz ilk defa bu ayetle yasaklanmaktadır. Faiz yasağının temelinde 
tüm dinlerin teslim ettiği bir hakikat yatar. O da haksız kazanç haramdır. 

 
Faiz insan emeğini sömürü aracıdır ve Ġslam insan emeğinin 

sömürülmesine temelden karĢıdır. Onun için faizi 
yasaklamıĢtır.Vettekullah sorumluluk bilincini de kuĢanın.lealleküm 
tüflihun; kuĢanın ki mutluluğa erebilesiniz. 

 
Bu ayet niçin burada geldi diye soracak olursanız bu niçini sebep-i 

nüzul bahsinden cevaplamak istersek eğer Keffale göre ki Kaffaal 
mekke‟lilere imrenmiĢlerdi diyor Kaffari. Razi naklediyor Kaffari‟ye iliĢkin 
olarak bu rivayeti.  

 
Müminler Mekkelilere imrenmiĢlerdi çünkü Mekkeliler çok iyi teçhiz 

etmiĢlerdi ordularını, bu teçhizatın temelinde de parasal güç yatıyordu. 
Parasal güçlerini de çoğunlukla faizle elde ediliyordu. Bizimde fazla 
paramız olsaydı biz de çok güçlü silahlanırdık. O halde biz de mi faiz 
muamelesi yapsak, ne yapsak gibi bir takım düĢünceler oluĢtu. Onun için 
Uhut‟ta nazil olan ayetler arasında bu da nazil oldu diyor Kaffari. Ama 
ben bunun daha öte bir anlamı olduğunu, hatta sebeb-i nüzulü olduğunu 
söyleyebilirim.  

 
Bazı rivayetlerde ise Resulallah‟ın uhut savaĢında tepenin zirvesine 

yerleĢtirdiği arkadan bir kuĢatmayı önlemek için, müĢriklerin arkadan 
kuĢatmasını önlemek için tepeye yerleĢtirdiği 50 okçu vardı. Bu okçulara;  



 
- Akbabaların düĢmanın cesetleri üzerine indiğini görseniz dahi 

burayı terk etmeyeceksiniz. Talimatını vermiĢti Resulallah. 
 
Ama onlar ne yaptılar Uhut savaĢında ilk hücumun hemen 

ardından müĢriklerin kalabalık ordusu bozulu verdi. Bu bozulmayı gören 
okçular, çok az kısmı müstesna bir çoğu ganimeti kaçırmamak için 
aĢağıya iniverdiler. Resulallah‟ın emrini dinlemediler hemen ganimete 
koĢtular. ĠĢte o noktada Halit bin Velid o zaman, müĢrik ordusunun 
komutanlarından biri olan Halit bin Velid arkadan bir kuĢatma ile 
Müslümanları arkadan geldi ve vurdu. YenmiĢken Müslümanlar, yenik 
hale düĢtüler. 

 
O okçuların Resulallah‟ın ayırdığı yerden ayrılmasına ve ganimete 

koĢmasına sebep faiz düĢüncesi idi derler. Medine‟de ki faizci, tefecilerin 
yüksek faizlerle kredi vermelerini görüp onların nasıl büyük paralar 
kazandığını gören bu insanlar, ganimeti görür görmez bunları krediye 
dönüĢtürerek ne kadar çok para kazanacaklarını hesap ederek anında 
ganimete atılmıĢtılar. Onun için de tam Uhut‟ta inen ayetler arasında faizi 
yasaklayan bu ayette indi denilir. 

 
131-) Vettekunnaralletiy u'ıddet lil kafiriyn; 

 
Hem o kâfirler için hazırlanmıĢ ateĢten korunun. (Elmalı) 
 
Hakikati inkâr edenler için hazırlanmıĢ olan ateĢten korunun. 

(A.Hulusi) 
 
Ve kafirler için, evet, yukarıdaki riba ayetini bitirdikvettekullahe 

lealleküm tüflihun; sorumluluk bilincini de kuĢanın ki mutluluğa 
erebilesiniz. Bunu bitirmiĢtik. 

 
Vettekunnaralletiy u'ıddet lil kafiriyn;Ve kafirler için hazırlamıĢ 

olan ateĢten sakının.  
 
Adeta faiz yemek ateĢe girmekle eĢ anlamlı tutuluyor. 
 

132-) Ve etıy'ullahe ver Rasule lealleküm türhamun; 

 
Allaha ve Peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. (Elmalı) 
 
Allâh'a ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. (A.Hulusi) 



 
Allah‟a ve elçisine de tabi olun ki rahmete mazhar olasınız. 
 
ĠĢte bu noktada Uhut‟ta meydana gelen bu olayın Allah‟a ve 

Resulüne isyan anlamını taĢıyabileceği imasını içeren bu ayet, aslında 
faizi yasaklamakla insanların Allah‟a ve Resulüne isyan etmelerindeki en 
büyük sebebin dünya ve mal sevgisi olduğuna da bir gönderme yapıyor. 
Bu sevginin panzehiri nedir, dünyevileĢmenin önüne geçebilecek en 
büyük engel nedir, Müslüman nasıl yaparsa dünyevileĢmez. ĠĢte bu 
soruların cevabını da önümüzdeki derste iĢleyeceğimiz ayetlerde 
göreceğiz. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. ÂLĠ ĠMRAN SURESĠ (110-132)(26) 
 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
  

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 

Sevgili dostlar, sevgili Kur‟an dostları. Kur‟an derslerimizin 26. sına 
Alu Ġmran suresinin 133. ayeti ile devam ediyoruz. 

 

133-) Ve sariu ila mağfiretin min Rabbiküm ve cennetin 
arduhes Semavatu vel Ardu, u'ıddet lil müttekıyn; 

 
Ve koĢuĢun Rabbinizden bir mağfirete ve bir Cennete ki eni Sema 

vat-ü Arz geniĢliğidir, muttakîler için hazırlanmıĢtır. (Elmalı) 
 
KoĢuĢun, Rabbinizden (hakikatinizdeki Esmâ bileĢiminden 

kaynaklanacak olan) mağfirete ve semâlar (idrak mertebeleri) ile arz 
(kuvveler platformu) geniĢliğindeki (Allâh Esmâ'sının kuvveleriyle 
tahakkuk ortamı olan) cennete... Korunanlar için hazırlanmıĢtır o! 
(A.Hulusi) 
 

Ve sariu Birbirinizle yarıĢın. ila mağfiretin min Rabbiküm 
Rabbinizin mağfiretine ermek ve cennetin arduhes Semavatu vel Ard 
ve Muttakiler için u'ıddet lil müttekıyn; Muttakiler için hazırlanmıĢ gökler 
ve yeryüzü geniĢliğinde olan cenneti kazanmak için bir birinizle yarıĢınız. 

 
Bu ayet Medine  Yahudileri ile ya da müĢriklerle riba yarıĢı değil, 

hayır yarıĢı yapmayı tavsiye etmekte. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz 
derste faizi yasaklayan ayeti tefsir etmiĢtik. Uhut savaĢı sırasında faizi 
yasaklayan bir ayetinin inmesinin gerekçesi olarak ta aslında savaĢın 
kaybının temel nedeni olduğunu söylemiĢtik. 

 
Resulallah‟ın Uhut dağının tepesine yerleĢtirdiği ve Akbabaların, 
düĢmanın cesetlerinin üzerinde dolaĢtığını görseniz dahi yerinizi 
kesinlikle terk etmeyin diye emir verdiği, bu emre rağmen, düĢman bir 
ara yenilir gibi, kaçar gibi olunca Müslümanlar ilk hücum ile düĢmanı 
püskürtünce bu emre rağmen okçuların 10 kadarı dıĢında, yaklaĢık 50 
okçu idi, büyük bir kısmı yerlerini terk etmiĢler ve ganimete hücum 
etmiĢlerdi. 
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Bu ganimete koĢuĢturmanın temelinde yatan, arka planında yatan 
saikte faiz idi. Bu insanlar çevrelerinde faizli muamele yaparak servet 
yapmıĢ bir yığın insan görüyorlardı. Özellikle Medine Yahudileri ve 
Mekke müĢrikleri servetlerini faiz yolu ile, büyük oranla faiz yolu ile elde 
ediyorlardı. Onun için de Uhut harbinin en sıcak anlarını görüntüleyen, 
en sıcak anlarını bize aktaran ayet-i kerimelerin arasında faiz yasağı ile 
ilgili bir ayet yer almakta idi.  

 
Bu ayet-i kerimede de onların bu yanlıĢ düĢüncelerini reddediyordu  

cenab-ı Hakk ve diyordu ki; “Birbirinizle yarıĢacaksanız eğer faiz ile 
servet biriktirmede, ya da daha iyi bir niyete mebni olarak 
yorumlarsak; MüĢrik ordusu çok iyi teçhiz edilmiĢ bir ordu idi çünkü 
faizle çok yüksek kazançlar elde ediyorlardı. Eğer biz de faizle 
yüksek kazançlar elde etseydik biz de ordumuzu çok iyi teçhiz eder, 
çok iyi teĢkilatlandırır ve bu savaĢı biz kazanırdık Ģeklinde bir 
kötülükte yarıĢmak gibi yanlıĢı iĢlemeyiniz. Eğer ille de 
yarıĢacaksanız mutlaka ve mutlaka rabbinizin mağfiretine ermek, 
yerler ve gökler kadar olan, gökler ve yeryüzü geniĢliğinde olan 
cenneti kazanmak için yarıĢın.” DenilmiĢti. 

 
Burada özellikle siyer kaynaklarının anlattığı bir anektot hemen 

aklıma geldi. Bizans Ġmparatoru Heraklius‟un elçisi Resulallah‟a 
geldiğinde bu ayet bir vesile ile okunmuĢtu. Elçi polemik yapmak istedi 
ve sordu;  

 
- Eğer sizin vaat ettiğiniz cennet, gökyüzü ve yeryüzü, gökler ve 

yeryüzü geniĢliğinde ise o zaman cehennem nereye gitti. Nereye 
sığacak..!  

 
Gibi bir polemik yapmak istemiĢti ve Resulallah onun polemiğine 

Ģöyle karĢı bir soru ile cevap vermiĢti.  
 
- Gündüz gelince gece nereye gitti. 
 
Diye karĢı bir polemikle cevap vermiĢti. 
 

134-) Elleziyne yünfikune fiys serrai ved darrai vel kazımiynel 
ğayza vel afiyne aninNas* vAllahu yuhıbbul muhsiniyn; 

 
O muttakîler ki bollukta ve darlıkta infak ederler, ve kızdıklarında 

öfkelerini yutarlar ve nas‟ın kusurlarını affedicidirler, Allah da Muhsinleri 
sever. (Elmalı) 



 
Onlar ki, bollukta ve darlıkta Allâh için karĢılıksız bağıĢta 

bulunurlar, kızdıklarında öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını 
affederler. Allâh ihsan edenleri sever. (A.Hulusi) 

 
 
Elleziyne yünfikune fiys serrai ved darra onlar ki bollukta da 

darlıkta da yardım ederler. KarĢılıksız infakta bulunurlar. 
 
Burada hesabiliğe değil, haspiliğe dikkat çekiliyor ve müminin 

hesapçı değil, hesabi değil hapsi olması gerektiği vurgulanıyor. 
 
Mümin Ģöyle düĢünür;  
 
“Sahip olduğum her Ģey Allah’a aittir ve bana Allah’ın bir 

emanetidir. Emanete sadakat, onu bana emanet edenin razı olacağı 
yere harcamaktır. Eğer emaneti bana verenin razı olmadığı bir yere 
harcarsam emaneti, emanete ihanet olur.” 

 
Diye düĢünür. Onun için de mümin yalnızca bollukta vermez, 

darlıkta da verir. Hatta, akıllı mümin eğer sahip olduğu her bir Ģeyin 
Allah‟tan geldiğine inanıyorsa Allah‟ın; Ganiyyul Müstean olduğuna 
inanıyorsa, Allah‟ın, varlığın tümünün sahibi olduğuna inanıyorsa o 
zaman özellikle darlıkta verir ki, Allah geniĢletsin. Vas’i olan geniĢletmeyi 
bir sıfat olarak edinen, daralan, bunalan insanların geniĢlemesi için 
Rahmeti ile, mağfireti ile yardımına, darına yetiĢen Allah‟ın kendi darına 
da yetiĢmesi için darlıkta, özellikle darlıkta verir.  

 
Verir ve Allah‟ın kendisine fazlası ile iade edeceğini bilir.  
 
Verir, çünkü sahip olduğu zaten Allah‟tan gelmiĢti. 
 
Verir, çünkü servet bir imtihandır. Bir sınavdır. 
 
Verir, çünkü kul, kul kadar verirse, Allah‟ta Allah kadar verir. Onun 

için sadece bollukta değil, darlıkta da verir. 
 
Kim verir? Muttaki, Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde olanlar. 

Sorumluluk bilincini kuĢanmıĢ olanlar. Allah – kul iliĢkisi çerçevesinde 
Allah ile diyaloga girmiĢ olanlar. Allah ile arası bozuk olmayanlar. Ve 
daha ne yaparlar? 

 



vel kazımiynel ğayz Öfkelerini kontrol altında tutarlar. Eğer 
öfkenizi kontrol altında tutarsanız, öfkelenmeyin demiyor Kur‟an. 
Dikkatinizi çekerim. Çünkü bu tutulamayacak bir talep olur. Öfke insani 
bir duygudur. Onun için galiba Hz. Ömer‟e atfedilen yaygın bir söz vardır. 
“Kızmayan adamın merkepten ne farkı vardır.” Der. Öyledir. Kızılacak 
noktada kızmayan bir insanın duyguları kaybolmuĢtur. Ama asıl olan hiç 
öfkelenmemek değil, öfkeyi kontrol atına almaktır. Eğer öfkenizi kontrol 
altına almazsanız, siz öfkenizin esiri olursunuz. Öfkeniz sizin esiriniz 
olmalı. 

 
ĠĢte burada; vel kazımiynel ğayz ile bu tavsiye ediliyor. Öfkenizi 

esir alın.Öfkenizin esiri olmayın. 
 
vel afiyne aninNas Ve insanların hatalarını bağıĢlarlar. 
 
Burada hemen bir Ģeyi hatırlıyoruz. Niçin böyle bir ayetin içerisine 

böyle bir ibare yerleĢtiriliverdi? Uhut‟un en sıcak sahnelerini anlatan ve 
infak ile baĢlayan bir ayetin devamında, insanların hatalarını bağıĢlarlar 
gibi bir cümle geldi.  

 
Burada bir olayı hatırlamamız gerek. Uhut savaĢı öncesinde 

Resulallah savaĢ konseyi toplamıĢtı. SavaĢ konseyinde bir çok insan, bir 
çok kabile reisi yer alıyordu. Tabii ki muhacirlerin ileri gelenleri de yer 
alıyordu. Hz. Ömer gibi, Hz. Ali gibi. SavaĢ konseyinin yaĢlıları, 
Resulallah‟ta dahil, savaĢı Ģehrin içinde. Mekke de bir savunma savaĢı 
biçiminde yapalım teklifinde iken, gençleri ve çoğunluk savaĢı dıĢarıda 
saldırı savaĢı biçiminde yapalım teklifinde bulunmuĢlardı. 

 
Resulallah‟ın görüĢü bunun aksi olmasına rağmen çoğunluğun 

ısrarlı görüĢü bu olduğu için savaĢı bir saldırı savaĢı biçiminde yapma 
teklifini kabul etti ve Medine‟den takriben 10 Km. uzaktaki Uhut‟a kadar 
geldi. Ama bilinen olaylar oldu ve savaĢ kaybedildi. ĠĢte bunun üzerine 
Resulallah dönüp te kendisini savaĢı dıĢarıda yapmaya, saldırı savaĢı 
yapmaya ikna eden insanlara; “sizin yüzünüzden bunlar baĢımıza 
geldi..!” demedi. 

 
Engin bir Ahlak sergiledi orada. Yine o muhteĢem ahlakı orada da 

tebarüz etti ve Kur‟an Resulallah‟ın, kendisini savaĢı dıĢarıda 
karĢılamaya ikna eden savaĢ konseyinin çoğunluk ve genç üyelerine 
nasıl davrandığını Ģöyle tespit etti Kur‟an. 

 
(Alu Ġmran/159)FeBima rahmetin minAllahi linte lehümAllah‟tan 

bir rahmet sayesinde sen onlara yumuĢak davrandın.ve lev künte 



fazzan ğaliyzal kalbi lenfaddu min havlik Eğer sen onlara katı kalpli, 
sert muamele etsen, davransaydın bütün bunlar sizin yüzünüzden 
baĢımıza geldi, suçlu sizsiniz gibi bir takım fatura çıkarmalarda 
bulunsaydın etrafından dağılır giderlerdi.fa'fü anhüm o halde onları 
bağıĢla.vestağfir lehüm sadece bağıĢlamakla kalma, onlar için 
bağıĢlanma dile. Allah‟ın da bağıĢlamasını iste.  

 
Çünkü onlar yalnız sana karĢı değil, savaĢtan kaçarak, savaĢın en 

kızgın anında seni terk ederek, çünkü savaĢ konseyinde ısrarla savaĢı 
dıĢarıda kabul etmeyi isteyen üyeler, savaĢın en sıcak anında 
Resulallah‟ı terk edip kaçmıĢlardı. ĠĢte onun için onlar sadece sana karĢı 
hata iĢlemediler Allah‟a karĢı da hata iĢlediler.vestağfir lehüm onun için, 
onlar için de istiğfar et. Allah‟ta bağıĢlasın onları.  

 
ve Ģavirhüm fiyl emr ve bütün bunlara rağmen onlarla danıĢmaya, 

istiĢare yapmaya devam et. Yani sizinle istiĢare yaptık böyle oldu 
mantığına girme. Sizinle istiĢare ettikte baĢımıza bunlar geldi, o halde 
bunda böyle sizinle istiĢare etmeyeceğim deme. Aksine onlarla istiĢareye 
devam et. Çünkü yenmekte, yenilmekte var. Ve nihayetinde bütün bunlar 
sizin gelir hanenize yazılan birer tecrübe. 

 
fe izâ azemte fe tevekkel alAllah Eğer bir iĢ konusunda karar 

vermiĢsen, bir iĢe azm etmiĢsen Allah‟a dayan ve yürü. 
 
innAllahe yuhıbbül mütevekkiliyn; Allah mütevekkil olanları 

sever. ĠĢte bu ayet-i kerime Resulallah‟ın o anda ki duygularını da ele 
veriyordu. 

 
Burada vel afiyne aninNas insanların hatalarını bağıĢlarlar 

ayetinden anladığımız iĢte bu arka plandır. Onlar hata yapmıĢlardı ve 
Resulallah‟ tan rabbimiz onlarında hatasını bağıĢlamasını istiyor. 

 

vAllahu yuhıbbul muhsiniyn; Zira Allah, iyilik edenleri, Muhsinleri, 
yani Resulallah‟ın ihsanı tarifi ile eğer ele alırsak, Allah kendisini görür 
gibi kulluk edenleri sever. 

 

135-) Velleziyne izâ fe'alu fahıĢeten ev zalemu enfüsehüm 
zekerullahe festağferu li zünubihim* ve men yağfiruz zünube 
illAllah* ve lem yusırru alâ ma fe'alu ve hüm ya'lemun; 

 



Ve onlar ki bir kabahat yaptıkları veya nefislerine bir zulmettikleri 
vakit Allah‟ı anarlar da derhal günahlarına istiğfar ederler, günahları da 
Allah dan baĢka kim mağfiret eder? Hem yaptıklarına bile bile ısrar 
etmezler. (Elmalı) 

 
Onlar utanılacak bir iĢ yaptıklarında veya (Allâh'tan perdelenerek) 

nefslerine zulmettiklerinde; Allâh'ı düĢünüp yaptıkları yanlıĢ, kusur 
dolayısıyla istiğfar ederler. Suçları da Allâh'tan baĢka kim bağıĢlayabilir 
(ki)! Onlar yaptıkları yanlıĢlarda ısrarlı değillerdir. (A.Hulusi) 

 
Velleziyne izâ fe'alu fahıĢeten ev zalemu enfüsehüm Yine onlar 

utanç verici bir iĢ yaptıkları, ya da kendilerine bir kötülük ettikleri zaman. 
Utanç verici bir iĢti Resulallah‟ı bırakıp kaçmak, savaĢın en sıcak anında 
ve aynı zamanda bu davranıĢ, insanın kendi kendisine yaptığı büyük bir 
kötülüktü. Çünkü kendi kendisine olan güvenini kaybederdi. Kendi 
kendisine olan güvenini kaybetmesi, kiĢinin kendisine yapacağı en büyük 
kötülüklerden biridir. 

 
Zekerullah ĠĢte böyle bir iĢ iĢlediklerinde, utanç verici bir iĢ 

yaptıklarında, ya da kendilerine bir kötülük ettikleri zaman ne yaparlar? 
Zekerullah hemen Allah‟ı hatırlayıp, festağferu li zünubihim hemen 
günahları için istiğfar ederler. Çünkü yukarıdaki ayet muhsiniyn ile bitti: 
Allah‟ı görür gibi kulluk edenler bir hata yaptıkları zaman, Allah‟ı 
hatırlarlar. 

 
Bu ne demektir? Yaptığınız iĢe Allah ne diyor sorusunu hayatınızın 

temeli kılmıĢsınızdır. Çünkü hayat ya insanların bakıĢlarını ölçü alarak 
yaĢanır, ya da mutlak hakikat olan ilahi bakıĢı ölçü alarak yaĢanır. Yani 
eğer insani bakıĢı ölçü alıyorsanız insanlar ne der diye sorarsınız her 
yaptığınız iĢ için. Ama ilahi bakıĢı ölçü alıyorsanız bu yaptığım iĢe Allah 
ne der diye sorarsınız. Allah yaptığınız her bir iĢte ilahi bakıĢı ölçü 
almanızı ve Allah ne diyor diye sormanızı istiyor. ĠĢte bu aynı zamanda 
vicdani bir otokontrol sağlar. Sadece budur insanı kötülük iĢlemekten 
alıkoyan duygu.  

 
Bu noktada ayet-i kerime Zekerullah hemen Allah‟ı hatırlarlar ve 

günahları için istiğfar ederler. Allah ne der derler. “Allah’ın yüzüne 
nasıl bakacağım”, tabii tırnak içinde kullanıyorum bu yüzü. Allah‟ın zatı 
manasında Kur‟an da yüz biçiminde kullanıldığı için, “Allah’ın zatına 
nasıl bakacağım!” mecazen kullandım, derler ve hemen Allah‟ı 
hatırlarlar. 

 



ve men yağfiruz zünube illAllah Zira Allah‟tan baĢka günahları 
kim bağıĢlayabilir ki? 

 

ve lem yusırru alâ ma fe'alu ve hüm ya'lemun; Üstelik onlar 
yaptıkları kötülük üzerinde bile bile ısrar etmezler. Evet..! 

 
 Niçin Allah‟ı hatırlarlar sorusunun cevabı, çünkü Allah‟tan baĢka 
günahları affedecek bir kapı yoktur. Onun için. Onun için hemen Allah‟ı 
hatırlarlar. Allah ne der diye sorarlar. Allah‟a nasıl yüzüm olur diye 
sorarlar. Rabbimi gücendirdim mi, Rabbimi üzdüm mü diye sorarlar. Ve 
onların bir özelliği de bile bile hatalarında ısrar etmezler.  
 

Sevgili dostlar hata iĢlemek anlaĢılabilir bir Ģey. Ama hata da ısrar 
etmek hiç anlaĢılamayacak bir Ģey. Suçu savunmak, suçu iĢlemekten bin 
kat daha ağır bir suçtur. Suçunu savunanlar affedilmezler. Suç iĢleyenler 
affedilirler. ġeytan suç iĢlediği için Ģeytan olmadı. Suçunu savunduğu için 
Ģeytan oldu. Çünkü Adem de suç iĢledi. Ama Adem suçunu savunmadığı 
için adam oldu. Ģeytansa suçunu savunduğu için Ģeytan oldu. ĠĢte suçu 
savunmakla suçu savunmamak arasındaki fark, Adem‟le Ģeytan 
arasındaki fark kadardır.  

 
Ġnsan hata eder. Ġnsan yanılır, insan günah iĢler ama hatasını, 

günahını ve yanılgısını savunamaz. Savunmamalıdır. Çünkü kendisine 
verilen aklı vicdanı, fıtratı, iradeyi eğer yok saymıyorsa, bunlara ihanet 
etmiyorsa insan suçu savunamaz. Suçu savunmadığı sürece affı umulur. 
Eğer suçunu savunmaya baĢlamıĢsa Ģeytanın yoluna girmiĢ demektir. 
Günahta ısrar en büyük günahtır. 

 

136-) Ülaike cezauhüm mağfiretün min Rabbihim ve cennatün 
tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha* ve nı'me ecrul amiliyn; 

 
ĠĢte bunların mükâfatı Rablerinden bir mağfiret ve altından ırmaklar 

akar Cennetlerdir, içlerinde ebedî kalmak üzere onlar, ne de güzeldir ecri 
iĢ yapanların. (Elmalı) 

 
ĠĢte onların yaptıklarının karĢılığı (cezası), Rablerinden bir 

bağıĢlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Sonsuza dek 
orada kalırlar. Ne güzel mükâfattır bu yararlı iĢ yapanlara. (A.Hulusi) 

 
Ülaike cezauhüm ĠĢte bunların ödülü mağfiretün min Rabbihim 

Rablerinden bir mağfiret, bir bağıĢ, bir af, ve cennatün tecriy min 



tahtihel enharu halidiyne fiyha ve nı'me ecrul amiliyn; Orada yerleĢip 
kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlerdir bunların ödülü. Çaba 
gösterenler için ne muhteĢem bir ödül. ve nı'me ecrul amiliyn; çaba 
gösterenler için gayret edenler için. 

 
Bakınız cenneti kazanmak, cenneti satın almak biçiminde 

gerçekleĢmiyor. Çaba göstermek biçiminde gerçekleĢiyor. Çünkü bedeli 
ödenmiĢ bir Ģey değildir. Cenneti elde edenler bedelini ödedikleri içim 
değil, onu elde etmek için var güçlerini harcadıkları için elde ederler. 
Yoksa onun bedelini değil bir ömür, bin ömür bile ödemek için yetmez. 
Yeterli değildir. 

 
Çok gözde bir, boğazın gözde bir semtinden denize nazır bir ev 

yapacak kadarcık dahi bir arsa almak için bir ömürlük çalıĢmanız 
yetmezken nasıl geniĢliği gökler ve yeryüzü kadar olan ve dünyanın 
hiçbir güzel parçası ile karĢılaĢtırılamayacak kadar güzellik timsali olan 
uçsuz bucaksız cennetin bedelini ödemiĢ sayılabilirsiniz ki. Onun için 
Kur‟an ve nı'me ecrul amiliyn; çaba gösterenler için ne muhteĢem bir 
ödül der. Çünkü cennet Allah‟ın verdiği bir ödüldür. Bir lütuftur. 

 

137-) Kad halet min kabliküm sünenün fesiyru fiyl Ardı fenzuru 
keyfe kâne akıbetül mükezzibiyn; 

 
Sizden evvel kanun olmuĢ bir takım vaka‟lar geçti, onun için Arzda 

dolaĢın da bir bakın: Peygamberleri tekzip edenlerin akıbetleri nasıl 
olmuĢ? (Elmalı) 

 

Sizden önce kendine özgü yaĢam tarzları olan toplumlar gelip 
geçti. Arzda (fiilen veya bilgi yollu) gezinin de (hakikati) yalanlayanların 
sonu ne oldu görün. (A.Hulusi) 

 
Kad halet min kabliküm sünenün sizden önce de nice hayat 

tarzları gelip geçti sünen, sünnetin çoğulu, hayat tarzı anlamına gelir. 
Örnek alınacak yöntem anlamına gelir. Tabii bu anlamlardan mülhem 
olarak Resulallah‟ın bize bıraktığı örnek hayatına da sünnet denilmiĢtir. 
Ama burada özellikle kullanımı nötr dür. Mücerret kullanılmıĢtır. Hem 
olumlu hem olumsuz anlamıyla, sizden öncede nice hayat tarzları gelip 
geçti. Nice medeniyetler ve milletler gelip geçti. 

 
Bu tarihin yasasına iĢaret eder. Tarihte bir çok medeniyet kurulmuĢ 

ve yıkılmıĢ. Onun için tarihte müstekbirlik yapmıĢ, firavunca Allah‟a baĢ 



kaldırmıĢ medeniyetlerin sonuna bakınız. Tarih, medeniyetler 
mezarlığıdır. Tarih, uygarlıklar mezarlığıdır. O nedenle kendi uygarlığı, 
kendi devleti, kendi sistemini ilelebet yaĢayacak zannedenler, hiç 
yıkılmayacak zannedenler, özellikle Allah‟a baĢ kaldırıp kendi çağının 
firavunluğuna soyunduğu, Allah‟la savaĢa tutuĢtuğu halde kurduğu 
sistemi ilelebet yaĢayacak zannedenler tarihe baksınlar diyor Kur‟an. 
Tarih milletlerin, sistemlerin, devletlerin, uygarlıkların çöplüğüdür. Oraya 
baksınlar. 

 
fesiyru fiyl Ard öyleyse gezin yeryüzünü fenzuru keyfe kâne 

akıbetül mükezzibiyn; ve hakikati yalanlayanların sonunun nasıl 
olduğunu görün. 

 
Çok ilginç bir davet değil mi? Haydi diyor Kur‟an, gezmeye 

çağırıyor. Hem de bu çağrıyı Kur‟an‟ın bütününde, tam 6 yerde yineliyor. 
Fesiyru emri Kur‟an ın tam 6 yerinde gelir. fesiyru fiyl Ard, - … fenzuru 
keyfe kâne akıbetül mücrimiyn; (Araf/84) biçiminde de gelir baĢka 
formlarda da gelir. Suçluların sonunun ne olduğunu görün, gezin 
yeryüzünü, dolaĢın yer yüzünü de.  

 
Onun için, eğer Ġtalya‟ya Vezüv‟e giderseniz orada bir kentin, 

sefahate boğulmuĢ, her türlü ahlaksızlığın, her türlü seksüel iliĢkinin, her 
türlü ahlaksız iliĢkinin serbestçe ifa edildiği, toplumsal bir kokuĢmuĢluğun 
tarihteki en mücessem örneklerinden biri olan bir kentin nasıl bir gecede 
yanardağın patlaması ile kül olduğunu ve o anda insanların 
ahlaksızlıklarını icra ederken nasıl taĢ kesilip yani o lavların altında nasıl 
fosilleĢtiğini ve külleĢtiğini Ģimdi dahi Vezüv‟e gidenler görürler. Ġtalya‟ya, 
Napoli‟ye gidenler orada bir açık hava müzesi gibi bizatihi binlerce yıl 
önce tarihin ibret vesikası olarak dondurduğu o taĢlaĢmıĢ ahlaksızlık 
sahnelerini izleyebilirler. 

 
Yine eğer yolu düĢerse insanımızın Ürdün‟le bugünkü Filistin 

arasında yer alan Lut gölünü seyredebilirler. Burunlarına o büyük 
ahlaksızlığına verilmiĢ belanın kokusu gelecektir. Onu hissedecekler ve 
gözleri ile algılayacaklardır. 

 
Yine San‟a ya gidebilirler. Yemen‟e gidebilirler ve orada bir 

toplumun nasıl belaya çarptırıldığının kokusunu hissedebilirler. Onun için 
gezin yeryüzünü.  

 
Bir zamanlar dünyaya meydan okuyan hatta Allah‟a savaĢ açan 

geçmiĢ kadim uygarlıkların nasıl yerle bir olduğunu görün. O Allah‟a karĢı 
burnunu diken firavunların Ģimdi ne olduğuna bakın. Nemrut‟un ne 



olduğuna bakın. Bakın da modern Nemrut‟lar ibret alın diyor Kur‟an. Yani 
herkese yeryüzünü dolaĢıp ibret almasını söylüyor. 

 

138-) Hazâ beyanun linNasi ve hüden ve mev'ızatün lil 
müttekıyn; 

 
Bu iĢte umum insanlar için bir beyan ve bilhassa korunacak 

muttakîler için bir vaaz-ü irĢad‟dır. (Elmalı) 
 
Bu, insanlar için açıklama (ibret), korunanlar için de hidâyet ve 

öğüttür (aydınlatma). (a.Hulusi) 
 
Hazâ beyanun linNas Bu bütün insanlığa yapılmıĢ bir açıklamadır. 
 

ve hüden ve mev'ızatün lil müttekıyn; Sorumluluk bilincini 
kuĢananlar içinde bir rehber ve bir öğüttür. 

 
Bu dediği Kur‟an ın, Müfessirlerin çoğu tarafından, özellikle Taberi, 

Razi, ġevkani, Alusi, Kurtubi gibi müfessirlerin çoğu tarafından Kur‟an 
olarak algılanmıĢsa da sözün bağlamından biz bu ile yukarıda ifade 
edilen hakikatleri anlıyoruz. Yani, yukarıda ifade edilen hakikatler tüm 
uygarlıkların fani olduğunu ifade eden hakikatler. 

 
Yine Hak ve hayır yolunda yarıĢılması gerektiğini ifade eden 

hakikatler. Faizin gerçekten de insanlığın zararına olduğunu ifade eden 
ilahi hakikat. Ve yukarıdaki ayetler pasajın içerisinde ifade edilen tüm 
hakikatlerden söz edildiğini anlıyoruz buradan. Allah‟tan bir açıklama, 
hem de insanlığın tamamına yapılmıĢ bir açıklama olduğunu beyan 
ediyor Kur‟an. 

 

139-) Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in küntüm 
mu'miniyn; 

 
Fütur getirmeyin ve mahzun olmayın daha yükselecekken sizler, 

gerçek müminlerseniz (Elmalı) 
 
GevĢemeyin, hüzünlenmeyin; siz en üstün olanlarsınız, eğer iman 

edenlerseniz. (A.Hulusi) 
 



Ve la tehinu öyleyse yılgınlığa kapılmayın. Evet..! yılgınlığa 
kapılmayın. Çünkü Allah size dünya ve ahiret saadetinin anahtarlarını bu 
Ģekilde veriyor. Yılgınlığa kapılmayın, bu ayetlerin 1. muhatabının Uhut‟ta 
savaĢı kaybetmiĢ müminler olduğunu aklınıza getirirseniz daha iyi 
anlarsınız. Ve la tehinu öyleyse Ģu durumda yılgınlığa kapılmayın. 
 

ve la tahzenu ve üzülmeyin de. Ne yılgınlığa kapılın, ne üzülün. ve 
entümül a'levne in küntüm mu'miniyn; Eğer gerçekten inanıyorsanız, 
insanların en üstünü mutlaka siz olursunuz.Bunun tersi nedir? Eğer 
insanların üstünü değilseniz inancınızda bir problem vardır. O halde 
kendinizi, imanınızı gözden geçirin. 

 
Bu ayetin öncelikle vermek istediği mesaj, imanın izzet ve onurunu 

taĢımamızdır. Ġmanın izzet ve onurunu taĢıyor muyuz. Ġmanı bir madalya 
gibi, iftihar edilecek bir onur olarak taĢıyor muyuz. Bu çok önemli. Yoksa 
aĢağılık duygusu ile ağzına kadar dolu olan bir takım insanların yaptığı 
gibi, inandığımız için utanıyor uyuz. Müslüman olduğumuz için utanıyor 
muyuz. Müslümanlığımızı utanılacak bir Ģey gibi, bir ayıp gibi mi 
taĢıyoruz, yoksa onurla mı taĢıyoruz, gururla mı taĢıyoruz. Bu çok önemli 
bir Ģey.  

 
Ġnancınızdan utanıyor musunuz, yoksa inancınızla iftihar mı 

ediyorsunuz. Bu kendinizle olan iliĢkinize bağlı bir Ģey. Kendinizden 
utanıyor musunuz, yoksa kendinizi kabullenebildiniz mi? Ġçiniz sinerek 
kabullendiniz mi. Bu kendinizle barıĢık olup olmadığınızla bağlantılıdır. 
Kendinizle barıĢık değilseniz kendinizden utanırsınız. Kendinizle barıĢık 
değilseniz Ġslam‟la da barıĢık olamazsınız. Allah‟la da barıĢık 
olamazsınız. Çünkü Ġslam, Allah‟ın nizamıdır. Onun için bu gider en 
sonunda sizin kendinizle olan iliĢkinize dayanır. 

 
Ġmanı en büyük imkan mı biliyorsunuz, yoksa imanınız olduğu 

halde imkanım yok mu diyorsunuz, mazeret ileri sürüyorsunuz. Bu ayet 
imanı en büyük imkan bilmenizi size telkin ediyor. 

 
Unutmayın Uhut‟ta 70 kiĢi ölmüĢtü. Uhut‟un o gerçekten de vefat 

edenler içerisinde, Ģehit olanlar içerisinde hz. Hamza gibi, Musab bin 
Umeyr gibi, Sa‟d bin Rebi gibi gerçekten de Ashab-ı kiramın güzide 
isimleri vardı. Ve Resulallah ciğer parelerinden bir çoğunu orada 
yitirmiĢti. Ġslam Ciğerparelerden bazılarını orada Ģehit vermiĢti. ĠĢte bütün 
bu yılgınlık bütün bu acı içerisinde Allah insanlara imanı en büyük imkan 
olarak tanımlıyor ve diyordu ki; eğer inanıyorsanız yılgınlığa kapılmayın. 
Üzülmeyin de. Çünkü inanıyorsanız en üstün siz olursunuz. 



Ġnanıyorsanız zindanda da olsanız hürsünüz. Eğer inanmıyorsanız yani 
nefsinize esirseniz sarayda da olsanız tutsaksınız. Çünkü iç güdülerinizin 
elinde esir olmuĢsunuz. Bunu iyi bilmek lazım. 

 
140-) Ġn yemsesküm karhun fekad messel kavme karhun 

mislüh* ve tilkel eyyamu nüdavilüha beynen Nas* ve 
liya'lemAllahulleziyne amenû ve yettehıze minküm Ģüheda'* vAllahu 
la yuhıbbuz zalimiyn; 

 
Eğer size bir yara dokundu ise heriflere de öyle bir yara dokundu; 

Hem o günler, biz onları insanlar arasında evirir çeviriniz, hem Allah iman 
edenleri bileceği ve sizden Ģehitler, Ģahitler tutacağı için; ki Allah zalimleri 
sevmez. (Elmalı) 

 
Eğer size bir yara (-nın ızdırabı) dokunuyorsa, o topluluğa da bir 

benzeri dokunmuĢtur. Böyle günler, devridaim olurlar insanlar arasında. 
Ġman edenlerin Allâh'ça bilinmesi (varlığındaki Esmâ mertebesince açığa 
çıkarılanın sonucunun meydana getirilmesi) ve hakikate hayatları 
pahasına Ģehâdet edenlerin oluĢması içindir. Allâh zulmedenleri 
(nefslerinin veya baĢkalarının hakkını vermeyenleri) sevmez. (A.Hulusi) 

 
Ġn yemsesküm karhun ġimdi gerekçesini de söylüyor. Teselli 

ediyor Kur‟an. Eğer size bir zarar dokunmuĢsa karhhem yara anlamına 
gelir, hem de yaranın verdiği elem ve acı, zarar anlamına gelir. Eğer size 
bir zarar dokunmuĢsa; 

 
fekad messel kavme karhun mislüh gerçek Ģu ki benzer bir zarar 

baĢka insanlara da dokundu. Yani yenilen dünya tarihinde yalnız siz 
değilsiniz. Her toplumun baĢına yenilmek gibi bir sınav gelebilir. Her 
toplum bir üstte sınanır, bir altta sınanır. Yani eğer taĢıyorsanız mutlaka 
ve mutlaka hem varlıkla hem yoklukla hem zaferle, hem yenilgi ile 
sınanacaksınız. Devam ediyor Kur‟an: 

 
ve tilkel eyyamu nüdavilüha beynen Nas ve insanlık tarihinin 

temelinde yatan bir kurala, bir kanuna, bir yasaya dikkat çekiyor. Zira o 
günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Yani baĢarıyı ve 
baĢarısızlığı, yenilmeyi ve yenmeyi, varlığı ve yokluğu insanlar arasında 
döndürür dururuz. Bu tarihin yasasıdır diyor Kur‟an. 

 
Allah‟a atfedilen, Allah‟a izafe edilen birçok eylem yasadır aslında. 

Ġlahi bir yasadır. Biz insanlar arasında döndürür dururuz denilen iyi ve 
kötü, yenme ve yenilme, varlık ve yokluk, üstte ve altta olma hali aslında 
tarihin bir kuralıdır. Onun için hiçbir uygarlık, hiçbir millet, hiçbir 



medeniyet yoktur ki bir doğuĢ, bir geliĢme, bir altın dönemi, ya da bir 
yıkılıĢ, bir çöküĢ dönemi olmasın.  

 
Onun için insanlar hem varlıkla sınanırlar hem yoklukla. Tıpkı insan 

teki gibi medeniyetlerinde hayatında yoklukla sınandıkları, altta 
sınandıkları anlar olur. Nasıl ki insan acı ile sınandığı zaman sabredince 
ödülünü alacaksa, medeniyetler,  uygarlıklar da yoklukla, altta 
sınandıkları zaman eğer direnirlerse, -sabrı ben direniĢ anlamında 
alıyorum- Hakikat üzerinde direnirler ve tortularını atarlar kendilerini 
yenileyebilirlerse, yani toplumsal bir tevbe ye baĢ vururlarsa, tevbe 
kendini yenilemektir. Tevbe hakikatte ısrar, tortuları ve posayı atmaktır. 
Eğer bunu yapabilirlerse o zaman yeniden bir altın çağı yaĢamaya doğru 
kanat çırpabilirler. Yeniden yüceliĢe ve yükseliĢe geçebilirler.  

 
ve liya'lemAllahulleziyne amenû Ki Allah iman edenleri ayırsın.  
 
Niçin yapar bunu Allah? Tarihe bu yasayı niçin koymuĢtur? Ġman 

edenlerle inkar edenleri birbirinden ayırmak için. Eğer sürekli iyilikler ve 
güzellikler ve sevinçler içerisinde sınasaydı o zaman kötüler iyilerden, 
samimi olanlar olmayanlardan nasıl ayrılacaktı ki. Acılar ayıklar. 
Unutmayın, madeni posasından ateĢ ayırır. Onun için de altını 
saflaĢtırmak için ateĢe atarlar, eritirler. Bir maden eritilmeden saflaĢmaz.  

 
Onun için burada da adeta bir madenin saflaĢması gibi. Damıtılıp 

arıtılması gibi insanlık ta tarihi boyunca damıtılması için bir takım acı 
elem ve ıstıraplardan geçirilmesi gerekmekteydi. Onun için Kur‟an; 

 
ve liya'lemAllahulleziyne amenû  KiAllah iman edenleri ayırsın. 

Burada liya'leme bilsin öğrensin manasına gelen bir kelime kullanılmıĢ, 
ama biz bu kelimenin “Allah‟ın seçip ayırması” anlamına geldiğini 
söyleyebiliriz. 

 
ve yettehıze minküm Ģüheda' Ve sizden hakikate Ģahit olanları 

tespit etsin. Ġçinizden hakikate Ģahit olanlar, yani yaĢayan Ģehit olanları 
tespit etsin. ĠĢte bu tespit Mutlaka ve mutlaka bir sınavla olur. Sınavda 
acı, elem ve keder verir insana. Çünkü insanın sınanması için sevinçle 
değil acı ile sınanması lazım. 

 
vAllahu la yuhıbbuz zalimiyn; Ve ayet böyle ilginç bir cümle ile 

biter. Çünkü Allah zalimleri sevmez. 
 
Niçin “Çünkü Allah zalimleri sevmez” cümlesi ile bitti ayet? Çünkü 

iyiyi kötüye katmak, iyiyi kötüden ayırmamak zulümdür. Allah bu zulmü 



iĢlemez, bu zulmü iĢleyenleri de sevmez. Ġyiyi kötüden ayırmamak, 
kiĢinin hem hakikate yaptığı zulümdür, hem kendisine yaptığı zulümdür. 
Allah bunu yapanları sevmiyor. Kendisi de yapmıyor. 

 
Buradan bir atıf olarak anlıyoruz biz bu cümleyi. Hani unutmayın 

okçuları böyle seçti Allah. Ġyiyi kötüden nasıl ayırmıĢtı. Emir tutanlarla 
emir tutmayanlar. Emir tutmayanlar ganimete koĢtular, bir avuç insan, 10 
kadar okçu yerlerini terk etmedi ve tamamı kırıldı Ģehit oldu. Bir tanesi 
ayakta kalmadı. Halid Bin Velid‟in, müĢrik ordusunun süvari komutanı 
olan Halid bin Velid, arkadan bir kuĢatma harekatına giriĢti ve yerinde 
kalan okçuları, bir avuç okçuyu bire kadar kırdı onlar Ģehit oldular. ĠĢte 
Allah onları böyle seçti. Böyle ayırdı. 

 
Yine ikinci bir ayıklama harekatını Uhut‟ta görüyoruz. Dağın 

sırtlarında. Resulallah‟ın etrafında ki insanlar savaĢın en sıcak anında bir 
avuç insan kalmıĢtı. Bazı kaynaklara göre 8 kiĢi kalmıĢtı diyorlar 
Resulallah‟ın etrafında. Gerisi hep kaçmıĢtı. Hatta Hz. Ömer‟in bir sözü 
vardır. “Hayatımda en çok hayıflandığım Ģey Uhut günü kaçıĢımdı.” 
Diyecektir. 

 

141-) Ve li yümahhısAllahulleziyne amenû ve yemhakal 
kafiriyn; 

 
Ve Allah iman edenleri seçib kâfirleri mahvedeceği için (Elmalı) 
 

Ve dahi (bu yaĢanılanlar), Allâh'ın iman edenleri (bu olayları 
yaĢatarak) arındırması; hakikati örtenleri de (bu yoldan) mahvetmesi 
içindir. (A.Hulusi) 

 

Ve li yümahhısAllahulleziyne amenû Yine Allah iman edenleri 
arındırıp üste çıkarsın ve yemhakal kafiriyn; ve küfre saplananları da 
mahvetsin için böyle yaptı. 

 
Aslında 141. ayet, 140. cı ayetin anlam olarak devamıdır. Hatta; 

vAllahu la yuhıbbuz zalimiyn; bir cümle-i Mu‟teriza diyebiliriz, iki tırnak 
arası ya da iki tire arası cümledir diyebiliriz burada. Allah iman edenleri 
arındırıp üste çıkarsın. Burada mahhs kelimesi ile mahhg kelimesi 
birbirinin zıddıdır. Mahhs damıtmak, yani kelimenin tam anlamıyla rafine 
haline getirmektir. Allah müminleri rafine haline getirsin, damıtsın. O 
halde mahhs damıtılmıĢ Ģekli ise, mahhg da geriye kalan 



posasıdır.Mahhg ı da posa olarak algılamakta hiçbir beis yok. Ve 
unutmayın ki insanı acı rafine eder. Elem ve keder rafine eder. 

Hiç sevincin insanı eğittiğini gördünüz mü? Sevinçler insanı 
eğitemez, acı ve elem insanı eğitir. Allah‟a en çok yakın olanların en çok 
acı çekenler olduğunu görürsünüz. Neden diye sormayın. Çünkü onlar 
en damıtılmıĢ, en rafine, insanlığın en rafine Ģahıslarıdır. Onlar rafine 
olmuĢlar, damıtılmıĢlar, saflaĢmıĢlardır. 

 

142-) Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma 
ya'lemillahulleziyne cahedu minküm ve ya'lemes sabiriyn; 

 
Yoksa siz zannettiniz mi ki Allah içinizden o mücahede edenleri hiç 

belli etmeden, sabredenleri belli etmeden Cennete girivereceksiniz? 
(Elmalı) 

 
Yoksa siz zannetiniz mi ki Allâh, içinizden o mücahede edenleri 

(aziym ve kararlılıkla hakikati yaĢamak için mücadele edenleri) belli 
etmeden, bu yolda sabırla devam edenleri ortaya çıkarmadan, cenneti 
yaĢayacaksınız! (A.Hulusi) 

 
Em hasibtüm en tedhulül cenne Ya yoksa siz cennete 

girebileceğinizi mi sanıyorsunuz. ve lemma ya'lemillahulleziyne 
cahedu minküm ve ya'lemes sabiriyn; Allah içinizden cihat edenleri ve 
yolunda direnenleri seçip ayırmadan siz cennete girebileceğinizi mi 
sanıyorsunuz. 

 
Hitaba bakınız sevgili dostlar. Allah içinizden direnenleri dedim. 

Sabrı direniĢ olarak hep nitelendiriyorum. Çünkü sabır hakikat üzerinde 
direnmeye sabır denilir. Hakikat üzerinde direniĢ. Çünkü hakikate sadık 
olanlar bu sadakatlerin bedelini öderler. Hakikate saldıranlar, hakikat 
üzerinde direnenlere saldırılar. Onları hakikatten saptırmak için. ĠĢte 
orada direniĢ sabırdır. 

 
Cihatta bu konuda gösterilen tüm gayretlerin hepsidir. Bu konuda 

insanın elinden gelen gayreti göstermesine Cihat denir. Onun için burada 
Allah, hakikat üzerinde direnip elinden gelen gayreti gösterenleri seçip 
ayırıncaya kadar cennete gireceklerini mi sanıyorlar buyuruyor. 

 
Bu ayet bize Bakara suresinin 214. ayetini hatırlattı; 
 
Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemmâ ye'tiküm 

meselülleziyne halev min kabliküm Yoksa siz sizden öncekilerin 



baĢına gelenler sizin de baĢınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi 
sanıyorsunuz.messethümül be'sâu veddarrâu ve zülzilû onlar öyle 
zorluklar, öyle sıkıntılar, öyle acılar çektiler ve öyle sarsıldılar kihattâ 
yekulerRasûlü velleziyne âmenû meahû metâ nasrullah peygamber 
ve onunla birlikte olan müminler Ģunu demek zorunda kalmıĢlardı. 
“Rabbim yardımın ne zaman..!” Artık boğazlarına gelmiĢti acı. Artık 
dayanacak güçleri kalmamıĢtı ve Allah‟ın ne zaman yetiĢeceksin 
diyorlardı. Peki bunu diyecek zaman gelince Allah‟ın ne dediğini 
sanıyorsunuz?elâ inne nasrAllahi kariyb Ġyi bilin ki, hiç kuĢkunuz 
olmasın ki Allah‟ın yardımı çok çok yakındır. Bittim ya rabbi diyene, 
yettim kulum diyecektir. Ve unutmayın ki kulun gücünün bittiği yerde 
Allah‟ın yardımı baĢlar. 

 

143-) Ve lekad küntüm temennevnel mevte min kabli en 
telkavhu, fekad raeytümuhu ve entüm tenzurun; 

 
Celâlim hakkı için siz o ölümle karĢılaĢmadan evvel onu temenni 

ediyordunuz, fakat iĢte onu gördünüz bakıp duruyordunuz. (Elmalı) 
 

And olsun siz, ölümle karĢı karĢıya kalmadan önce Ģehîd olmayı 
temenni ediyordunuz. ĠĢte onu gördünüz, bakıp duruyorsunuz! (A.Hulusi) 

 
Ve lekad küntüm temennevnel mevte min kablen telkavhu 

Nitekim siz ölümle yüz yüze gelmeden önce Allah yolunda can vermeyi 
arzuluyordunuz. Hani hatırlayın savaĢ kurulunun, savaĢ Ģurasının içinde; 
savaĢı dıĢarıda hücum savaĢı olarak yapalım diyenlerin görüĢünü 
hatırlayın. Burada hemen savaĢ Ģurasını hatırlatırım size; Bir kısmı o 
kadar savaĢı savunuyorlardı ki hücum savaĢını, savaĢı dıĢarıda 
karĢılayalım biz onları yeneriz vs. gibi kahramanlıkta bulunuyorlardı. ĠĢte 
ayet onu hatırlatıyor. 

 
fekad raeytümuhu ve entüm tenzurun; ĠĢte Ģimdi onu 

gördüğünüz halde seyirci kalan da yine siz oldunuz. Siz ölümle yüz yüze 
gelmeden önce Allah yolunda can vermeyi arzuluyordunuz, iĢte Ģimdi 
gördünüz, seyirci kalan da yine siz oldunuz. Evet..! Yani burada bir 
çeliĢkiye dikkat çekiliyor. Peygamberi dıĢarıda hücum savaĢına ikna 
etmeye çalıĢan insanlar, savaĢın en sıcak anında Resulallah‟ı yalnız 
bırakan insanlar olmuĢtu. ĠĢte onlar hatırlatılıyor. Ve burada eylem ile 
teori arasındaki açığın farkına dikkat çekiliyor. Açığa dikkat çekiliyor. 
Yani insan konuĢmaya baĢladığında, bir iddiayı dile getirdiğinde, çok 
daha rahat olabiliyor. Ama bizatihi olayın içine girdiğinde, iĢte o zaman 



eylem ile teori arasındaki o fark ortaya çıkıveriyor. Bu farka dikkat çekiyor 
bu ayet-i kerime. 

 

144-) Ve ma Muhammedün illâ Rasul* kad halet min 
kablihirRusül* efein mate ev kutilenkalebtüm alâ a'kabiküm* ve men 
yenkalib alâ akıbeyhi felen yadurrAllahe Ģey'a* ve seyeczillahuĢ 
Ģakiriyn; 

 
Muhammed de ancak bir Resuldür ondan evvel Resuller hep keldi 

geçti, Ģimdi o ölür veya katledilirse siz ardınıza dönüverecek misiniz? Her 
kim ardına dönerse elbette Allaha bir zarar edecek değil, fakat 
Ģükredenlere Allah yarın mükâfat verecek. (Elmalı) 

 
Muhammed, Rasûlden baĢka bir Ģey değildir. Ondan önce de 

Rasûller gelip geçti. ġimdi o ölse veya öldürülse, siz (inancınızdan - 
davanızdan) geri mi döneceksiniz? Her kim geri dönerse, Allâh'a hiçbir 
zarar veremez! Allâh Ģükredenleri cezalandıracaktır (değerlendirenlere 
bunun getirisini yaĢatacaktır). (A.Hulusi) 

 
Ve ma Muhammedün illâ Rasul ve savaĢın içerisinde yaĢanmıĢ 

bir olayı Ģu anda ele alıyor. Ve ma Muhammedün illâ Rasul 
Muhammed yalnızca bir elçidir. kad halet min kablihirRusül ondan 
önce de elçiler gelip geçmiĢtir. 

 
efein mate ev kutilenkalebtüm alâ a'kabiküm O halde o ölür ya 

da öldürülürse topuklarınız üzerinde gerisin geri, dönecek misiniz. 
 
Bu ayetler zaten bir tefsirdir. Kendisi tefsir olan bu ayetlerin tefsire 

de ihtiyacı yoktur. Onun için bu ayetleri bir müfesser, tefsire konu olan 
nesne olan bir metin değil, bir müfessir, kendisi yaĢanmıĢ bir olayı tefsir 
eden ayetler olarak algılamak gerekiyor. 

 
ve men yenkalib alâ akıbeyhi felen yadurrAllahe Ģey'a Fakat 

kim topukları üzerinde gerisin geri dönerse iyi bilsin ki; felen 
yadurrAllahe Ģey'a Allah‟a hiçbir zarar veremez. ve seyeczillahuĢ 
Ģakiriyn;  Halbuki Allah Ģükredenlerin karĢılığını verecektir. 

 
Orada, Uhut‟ta Ġbn. Kamie diye bir müĢrik, hz. Peygamber 

zannederek sahabeden bir tanesini tahminen Musab Bin Umeyr‟i Ģehit 
etmiĢti. Çünkü o da tam zırhlıydı, Resulallah‟ta tam zırhlıydı. Yüzü 
örtüktü. Ve bağırdı. “Ela inne Muhammed kad kutil.” Haberiniz olsun 
ey insanlar Muhammed iĢte Ģimdi öldürüldü. Bu çığlığı duyan insanlar 



hep birden bağrıĢtılar. Bu çığlık Medine‟ye kadar büyük bir sayha halinde 
yankılandı. 

 
Müslümanlarda tabii bunu duydu. Biz uhut savaĢını ayrıntıları ile 

nakleden kaynaklardan öğreniyoruz ki bu bir sınavdı. MuhteĢem, büyük 
bir sınav. Bazı insanlar Resulallah‟ın vefat ettiği haberini alınca Ģu tepkiyi 
göstermiĢlerdi. Ki Enes Bin Nadr bunlardan biri. “Resulallah vefat 
ettiyse yaĢayıp ta ne yapacağım, ben de onun gittiği yere 
gidiyorum.” Yani sen öldün madem, o halde ölüm güzel demektir der 
gibi ben de Resulallah‟ın vefat ettiği bir dünyada yaĢayıp ta ne 
yapacağım deyip Enes Bin Nadr gibi Ģahadete gidenler oldu. Enes Bin 
Nadr böyle söyleyip daldı ve Ģehit olmuĢtu.  

 
Onun gibi insanlar vardı. Bir kısmı da yüreğinde kuĢku taĢıyanlar, 

henüz daha imanı oturmamıĢ olanlar, bambaĢka Ģeyler düĢünmeye 
baĢladılar. MüĢriklerle yeniden barıĢmak, onların safına geçmek, artık 
bundan sonra her iĢin bittiğini zannetmek, ya da en azından derin bir 
umutsuzluğa kapılıp, ye‟se kapılıp, tamamen her Ģeyi bırakıp artık 
yatağına çekilme düĢüncesi zihninden bir biri ardına geçirenler oldu. ĠĢte 
bütün bu karmaĢık ortam içerisinde Medine‟ye kadar bu söylentinin 
yankılandığını düĢünün. 

 
Hatta unutulmaz bir hadise de yaĢanmıĢtı o zaman. Sümeyra 

Hatun Medine‟de ekmek yaparken ağızdan ağza sayhalanarak, 
yankılanarak gelen “Muhammed öldü..!” haberi tabii ki bir ok gibi 
saplanmıĢtı mümin yüreklere.  

 
Sümeyra Hatun önündeki ekmek tahtasını savuruverdi ve hamurlu 

elleri ile örtüsünü rüzgarda savura savura Uhut‟a doğru koĢmaya 
baĢlamıĢtı, soluk soluğa. Uhut‟a yetiĢtiğinde tabii ki savaĢ bitmiĢti. Çünkü 
yaklaĢık 10 Km. lik bir mesafe vardı. SavaĢ bitmiĢti ve artık herkes 
Ģehitlerini arıyordu.  

 
Sümeyra Hatun o korkunç manzara ile karĢılaĢtı, onun kocası, 

kardeĢi ve oğlu da savaĢa katılmıĢtı Uhut savaĢına. Müminler safında. 
Onun görünce onu tanıyan bir tanesi;  

 
“Kocan burada yatıyor ya Sümeyra..!” ..  
 
“Onu bırak Resulallah nerede..! Resulallah‟a ne oldu..! Hala 

inanmak istemiyordu. 
 
“KardeĢin burada Ya Sümeyra..! Dediler. 



 
“Ben onu sormuyorum cennet ona helal olsun, güle güle gitsin ama 

Resulallah nerede..! 
 
Oğlunu bir baĢkası iĢaret ediyor. 
 
“ĠĢte oğlun da burada yatıyor..!” 
 
“Bana Resulallah‟ı gösterin Allah‟ınızın aĢkına..!” diyordu. 
 
Resulallah‟ın ne zaman ki yüzünü gördü; 
 
“Elhamdülillah ya Resulallah, sen hayattasın ya, anam babam sana 

feda olsun..!” demiĢti. 
 
Bu bir masal değil, bu bir hikaye değil. Bu bir hayat, yaĢanmıĢ bir 

gerçeklik. Ancak bu günün insanı modern düĢünce tarzı ile sistemi ile 
Sümeyra kadını anlayamaz. Anlamamakta da kendince haklı. Çünkü bu 
günün insanının baktığı yerden bakmıyordu Sümeyra kadın. Sümeyra 
kadının baktığı yerden bu günün insanı bakmıyor. Eğer aynı yerden 
baksaydı anlayabilirdi. Belki yine anlayabilir bir gün aynı yerden bakarsa. 

 

145-) Ve ma kâne li nefsin en temute illâ Bi iznillahi Kitaben 
müeccela* ve men yürid sevabed dünya nü'tihi minha* ve men yürid 
sevabel ahireti nü'tihi minha* ve senecziĢ Ģakiriyn; 

 
Hem Allahın izni olmadıkça kimseye ölmek yok: o vadesi ile 

yazılmıĢ ĢaĢmaz bir yazı, bununla beraber kim Dünya sevabını isterse 
ona ondan veriniz, kim de Ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz, 
Ģükredenlere ise muhakkak mükâfat vereceğiz. (Elmalı) 

 
Varlığındaki Allâh Esmâ'sının oluĢturduğu ("B"iiznillah) değiĢmez 

programı (kitaben müeccela) elvermedikçe hiç kimse ölmez! Kim 
dünyanın nimetlerini isterse, ona dünyada veririz. Kim de sonsuz gelecek 
sürecinin nimetlerini arzu ederse, ona da ondan veririz. Biz Ģükredenlerin 
cezasını (karĢılığını) veririz (değerlendirenlerin değerlendirmelerinin 
sonucunu yaĢatırız). (A.Hulusi) 

 
Ve ma kâne li nefsin en temute illâ Bi iznillahi Kitaben 

müeccela Hiç kimse Allah‟ın izni ile yasalaĢmıĢ vade dıĢında ölmez. 
Ölemez. Yani, Allah‟ın izni ile yazılmıĢ ve yasalaĢmıĢ olan vade ile ölür 
herkes ancak. 



 
Tabii bu ecel meselesini gündeme getiriyor. Ecel süre demektir. Bir 

borcun ödenme vadesine ecel denilir Arap dilinde. Hayatın kaderidir bir 
yerde, ölçüsüdür. Kur‟an da 55 yerde geçer bu kelime, sadece ikisinde fiil 
olarak geçer o da bu bildiğimiz manada ecel anlamına gelmez. Demek ki 
bildiğimiz manada ömrün eceli anlamına kullanılan tüm kelimeler isim 
olarak gelirler.  

 
Ġsimler biliyorsunuz zaman bildirmezler, yer bildirmezler.  
 
Ġsimler sürekliliğe delalet ederler.  
 
Ġsimler biteviliğe delalet ederler.  
 
Ġsimler sabit bir Ģeyin hakikatine bir atıftırlar. Onun için isim olarak 

gelmiĢtir. Zaman ve yer bildirmez dedim. Fiiller zaman ve yer bildirir, 
isimler değil. 

 
Bu noktada ecel kendisi süre anlamına gelse de form olarak zaman 

ve yer bildirmeyen isim biçiminde gelmiĢtir. Bunun bize verdiği bir anlam 
var. Bu anlamda Ģudur.  

 
Ecel aslında organizmanın kaderidir. Ġnsan organizmasının 

kaderidir. Bakıllani‟nin Ruh nedir sorusuna; Kalpte, beyinde ve ciğerde 
olan 3 kuvvettir dediğini hatırlıyorum burada. Ve Bakıllani‟nin ruha, ruh 
nedir sorusuna verdiği bu cevabı ecel ile örtüĢtürdüğümde o zaman 
Allah‟ın, insanı hayata bağlamak için yarattığı, koyduğu o yasaların 
gerçekleĢmesidir ecel. Yani insan hayata ġu ,Ģu, Ģu yasalarla bağlıdır. 
Eğer bu bağlar koparsa insan hayattan kopar. ĠĢte bu bağların kopması 
hali hadisesine Kur‟an ecel demektedir.  

 
Ve iĢin ilginci kelam kitaplarımızın ecel bahsinde delil olarak 

getirdikleri ayetler; ferdin, bireyin eceline değil, ümmetlerin, toplumların 
uygarlıkların eceline iĢaret eden ayetler olmuĢtur. Ki; Araf/34, Yunus/49, 
Nahl/61 ayetleri hep kiĢinin eceline değil, ümmetlerin, toplumların, 
milletlerin eceline delalet ederler ve bu ayetlerin arkasından ne bir saat 
geri, ne bir saat ileri gibi bir kesin ifade gelir. Onun için bu kesin ifadeli 
ayetlerin hemen tamamı birey eceli için değil de; Ümmet, toplum, 
uygarlık eceli için kullanılır. 

 
Yine Kur‟an da Hacc/5 ayette; Ecel, doğum anlamına kullanılır. 

Yani hep ölüm anlamına kullanılmıyor. Ömrün sona ermesini sağlayan 
ilahi yasaya biz ecel diyoruz. Bu manada. Ben daha uzun daha detaylı 



bir incelemeye burada girmiyorum, çünkü Ġman isimli eserimde 
ecel‟i,Kur‟an daki tüm ecelle ilgili ayetleri ele alarak incelediğim için ben 
burada girmiyorum. 

 
ve men yürid sevabed dünya nü'tihi minha ve kim bu dünyanın 

nimetlerini isterse ona ondan veririz. Hatırlayın Uhut‟u, hatırlayın 
okçuları. Bu ayetin ilk muhatapları çerçevesinde onlara bir hitap. 

 
ve men yürid sevabel ahireti nü'tihi minha Kim de öte dünyanın 

nimetlerini isterse ona da ondan veririz. Öte dünyanın nimetlerini isteyip, 
ganimete koĢmayıp ta, Resulallah‟ın emri var diye yerinde durup Ģehit 
olan insanlara Allah‟ın müjdesi bu. Onlar ahiretin nimetini istediler ve ona 
kavuĢtular. 

 

ve senecziĢ Ģakiriyn; ve biz Ģükredenleri ödüllendiririz. 

 

146-) Ve keeyyin min Nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesiyr* 
fema vehenu lima esabehüm fiy sebiylillâhi ve ma daufu ve 
mestekânu* vAllahu yuhıbbus sabiriyn; 

 
Nice Peygamber, ma'iyyetin de rübubiyyet aĢina bir çok erenler 

harb ettiler de Allah yolunda baĢlarına gelenlerden dolayı fütur 
getirmediler, zaaf göstermediler, miskinlik etmediler Allah da 
sabredenleri sever. (Elmalı) 

 
Nice Nebiler, beraberlerinde Rablerinin kulluğu içinde olduklarını 

yaĢayanlar olduğu hâlde savaĢtılar da; Allâh yolunda baĢlarına gelenler 
yüzünden gevĢemediler, zaaf göstermediler ve boyun eğmediler. Allâh 
güçlüklere tahammül edenleri sever. (A.Hulusi) 

 
Ve keeyyin min Nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesiyr Ve 

nice peygamber, yanındaki rabbe adanmıĢ bir çok insanla birlikte 
savaĢma durumunda kaldı. Bu da Resulallah‟la birlikte müminlere bir 
uyarı, bir rahatlatma. Yani ey Muhammed sadece savaĢan sen değilsin, 
savaĢmak zorunda kalan sen değilsin, üzerine yürünen sen değilsin 
tarihte. Senden önce de bit çok peygamber savaĢmak zorunda kalmıĢtı. 

 
fema vehenu Yani bu hitaptan yola çıkarak Resulallah‟ın 

gerçekten munis, gerçekten bir karıncayı incitmeyecek kadar yumuĢak 
yaratılıĢının savaĢla hiç uyumlu olmadığını anlarsınız. Ama buna rağmen 



imanın insana taĢınması yolunda eğer insan engel olmuĢsa, o engeli 
ortadan kaldırmak için Resulallah savaĢı zaruret olarak yapmıĢtı. 

 
ĠĢte bu çerçeve de Resulallah gibi karıncayı dahi incitmeyecek 

kadar mülayim bir tabiata sahip olan insan için savaĢın ne büyük bir 
ıstırap olduğunu anlayabilirsiniz. Bu ayette adeta alttan alta böyle bir 
histe veriliyor. 

 
fema vehenu lima esabehüm fiy sebiylillâhi Onlar, Allah yolunda 

baĢlarına gelenden dolayı ne yılgınlığa kapıldılar, ve ma daufu ne 
acziyet gösterdiler. ve mestekânu ne de onursuzluk sergilediler.  

 
Evet..! Özellikle onursuzluk sergilemek üzerinde durmak istiyorum. 

Daha doğrusu altını çizmek istiyorum. Onursuzluk..! Çünkü bugün Allah 
yolunda olduğunu söyleyen, Allah yolunda mücadele ettiğini söyleyen 
insanların en büyük problemi, onurlarını koruyamamak. Mücadele 
ederken onurla mücadele edememek. Ġmanlarının onurunu 
koruyamamak ve imana karĢı savaĢ açan güçler karĢısında ezilmek, 
onlar karĢısında eğilmek, bükülmek, zillete duçar olmak. Onun için; ve 
mestekânu ne de onursuzluk sergilediler. 

 

vAllahu yuhıbbus sabiriyn; zira Allah direnenleri sever. Allah 
direnenleri sever, çözülenleri, ezilenleri, zillet gösterenleri, yere yatanları, 
nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenleri değil. Allah hakikat 
üzerinde direnenleri sever. Eğer savunduğunuz dava hakk ise, hakikat 
ise o zaman direnmek zorundasınız. Eğer hakikat değilse niçin 
savunuyorsunuz. 

 

147-) Ve ma kâne kavlehüm illâ en kalu Rabbenağfir lena 
zünubena ve israfena fiy emrina ve sebbit akdamena vensurna alel 
kavmil kafiriyn; 

 
BaĢka bir söyledikleri de yoktu, sade: ya Rabbena bize 

günâhlarımızı ve iĢimizde taĢkınlıklarımızı mağfiret buyur, cihad 
meydanında ayaklarımızı iyi dire ve kâfirlere karĢı bizleri mansur kıl, 
diyorlardı.(Elmalı) 

 



Onların söyledikleri Ģu idi: "Rabbimiz suçlarımızı ve 
yaptıklarımızdaki aĢırılığı bağıĢla; bize metanet ve sebat ver; hakikati 
inkâr edenlere karĢı bize yardım et, zafer ver." (A.Hulusi) 

 
Ve ma kâne kavlehüm illâ en kalu Onların söylediği yalnızca 

Ģuydu. Rabbenağfir lena zünubena ve israfena fiy emrina Rabbimiz 
günahlarımızı ve eylemlerde ki taĢkınlıklarımızı bağıĢla ve sebbit 
akdamena bizi sabit, kadem kıl, ayaklarımızı dimdik tut, adımlarımızı 
sabit kıl, geriye adım attırma. vensurna alel kavmil kafiriyn; ve kafir 
topluma karĢı bize yardım et. 

 

148-) Fe atahumullahu sevabeddünya ve husne seva Bil' 
ahireti, vAllahu yuhıbbul muhsiniyn; 

 
Bin netice Allah da kendilerine hem Dünya sevabını verdi hem de 

Ahiretin güzel sevabını, öyle ya Allah güzel iĢ yapan Muhsinleri 
sever.(Elmalı) 

 

Allâh da onlara hem dünya sevabını verdi hem de sonsuz gelecek 
sürecinin en güzel sevabını verdi. Allâh ihsan edenleri sever. (A.Hulusi) 

 
Fe atahumullahu sevabeddünya Bunun ardından Allah onlara 

hem bu dünya nimetlerini, ve husne seva Bil' ahireti hem de öte dünya 
nimetlerinin en güzelini bahĢetti. 

 
Yukarıdaki ayeti hatırlayın dostlar, 145. ayeti, Orada ne diyordu? 

Ġsteyene dünya nimetlerini veririz, isteyene ahiret nimetlerini. Bu ayette 
ne diyor? Adeta denilmek istenen Ģu; Eğer ahiret nimetlerini isterseniz 
yanında “Promosyon olarak dünya nimetlerini de verebiliriz.” Ama 
dünya nimetlerini isteyen kimseye promosyon olarak ahiret 
verilmeyecektir. 

 
vAllahu yuhıbbul muhsiniyn; Allah kendisini görüyormuĢ gibi 

kulluk edenleri sever. Allah sever, Allah sevmez noktasında bitiyor 
ayetler dikkatinizi çekiyor mu dostlarım. Kur‟an dostları..! Ayetler böyle 
bitiyor. Allah yakar diye değil. Allah vurur, Allah çarpar diye değil, Allah 
sever, Allah sevmez diye bitiyor.  

 
Hatırlayın hemen; ..vAllahu la yuhıbbuz zalimiyn; (140)Allah 

zalimleri sevmez, vAllahu yuhıbbul muhsiniyn; Allah Muhsinleri sever. 
Sever, sevmez..! Niçin? Sevmek ya da sevmemekle terbiye etmek 



Terbiyenin en rafine halidir. En yüce terbiye sevgi ile terbiyedir. Onun için 
Allah korkutmuyor, sevgisini almakla korkutuyor. Allah‟tan niçin korkulur 
o halde? Sevmez diye korkulur. “Ya beni sevmezse” diye korkulur. 

 

149-) Ya eyyühelleziyne amenû in tütıy'ulleziyne keferu 
yerudduküm alâ a'kabiküm fetenkalibu hasiriyn; 

 
Ey o bütün iman edenler! eğer kâfirlere itaat edecek olursanız sizi 

tersinize çevirirler de öyle bir inkılâba uğrarsınız ki bütün hüsran içinde 
kalırsınız. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler, eğer kâfir olanlara (hakikati inkâr edenlere) 

uyarsanız, sizi topuklarınızın üzerinde geri döndürürler de hüsrana 
uğrayanlar olarak kalırsınız. (A.Hulusi) 

 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, in tütıy'ulleziyne 

keferu eğer küfre saplananlara uyarsanız, yerudduküm alâ a'kabiküm 
sizi ökçelerinizin üzerinde gerisin geri döndürürler. Açık..! Tefsiri içinde 
bunların kendisi bir tefsir. Eğer küfre saplananlara uyarsanız sizi 
ökçelerinin üzerine gerisin geri döndürürler. fetenkalibu hasiriyn; ĠĢte o 
zaman kaybedenlerden olursunuz. Gerçekten kaybedersiniz. Gerçekten 
kaybeden siz olursunuz. 

 

150-) Belillahu mevlâküm* ve HUve hayrun nasıriyn; 

 
Doğrusu sizin Mevla‟nız bir Allah‟tır ve o, yardım edeceklerin en 

hayırlısıdır. (Elmalı) 
 
Doğrusu Mevlâ‟nız Allâh'tır! O yardımıyla zafere ulaĢtırandır. 

(A.Hulusi) 
 
Belillahu mevlâküm Hayır, sizin Mevla‟nız Allah‟tır. Sizin 

dostunuz, sizin sırdaĢınız, sizin dayanağınız, barınağınız, sığınağınız, 
tutamağınız Allah‟tır. Allah varken kafirlere niçin dayanasınız. Hakikati 
inkara ĢartlanmıĢ olanlara niçin sırtınızı veresiniz, onlardan niçin yardım 
bekleyesiniz, niçin onların gözüne bakasınız..! 

 
ve HUve hayrun nasıriyn; Yardımcıların en hayırlısı da O‟dur. 

O‟ndan yardım isteyin o halde. O‟na sığının, O‟na dayanın, O‟na 
yaslanın. Unutmayın ebediye yaslanan, ebediyen ayakta kalır. Yıkılacak, 
geçiciye yaslanan yıkılır. 



 

151-) Senulkıy fiy kulubil'leziyne keferürru'be Bima eĢrekû 
Billahi ma lem yünezzil Bihi sultanen ve me'vahümün nar* ve bi'se 
mesvez zalimiyn; 

 
Allahın hiç bir Bürhan indirmediği Ģeyleri ona Ģerik koĢtukları için 

biz o kâfirlerin kalplerine korku düĢüreceğiz, Onların varacakları yer, 
Cehennemdir, ne de kötüdür o zalimler yatağı. (Elmalı) 

 

Kendilerine tanrı oldukları yolunda hiçbir delil inzâl edilmemiĢ 
olanları, hakikatlerindeki Allâh Esmâ'sına Ģirk koĢtukları için, kâfirlerin 
kalplerinde korku oluĢturacağız, yaĢam ortamları da ateĢtir. Zâlimlerin 
ulaĢtığı son ne kötüdür! (A.Hulusi) 

 
Senulkıy fiy kulubil'leziyne keferürru'be kafirlerin yüreklerine 

korku salacağız. Evet..! Bu da Allah‟ın bir vaadi. Kafirlerin yüreklerine 
korku salacağız. Ne sebeple? Bima eĢrekû Billahi ma lem yünezzil 
Bihi sultanen Hiçbir delile dayanmadan Allah‟a Ģirk koĢmalarından 
dolayı kafirlerin yüreklerine korku salacağız.  

 
Hiçbir delile dayanmadan, burada bazı müfessirlerinde isabetle 

belirttikleri gibi taklidi imanın caiz olmadığı sonucuna varmıĢ bazı ulema. 
Bu ayetten yola çıkarak. Yani delilsiz bilgiye inanmamak esastır. Onun 
için bir Ģeyin ilim olabilmesi için, alamete yaslanması, yani hakikate bir 
atıf olması Ģarttır. Ġlim, alametten gelir, hakikate bir atıf olması lazımdır. 
Yoksa zan olur. Onun için Rabbimiz bizi de hakikate çağırırken mutlaka 
delillerini sergiliyor. 

 
Bakınız, ben Allah‟ım, delil göstermedim, böyle emrediyorum, ben 

emrettiğim için yapacaksınız bile demiyor. Delillerini gösteriyor. Kendi 
varlığının, birliğinin, kitabının kendi katından oluĢunun delillerini 
gösteriyor. Kendi yasalarının üstün oluĢunun delillerini sergiliyor ve 
aklımıza hitap ediyor. Ġkna yöntemini kullanıyor Kur‟an unutmayalım. Ben 
Allah‟ım ne diyorsam o olur demiyor, yine de aklımıza hitap ediyor. Ve 
hatta en sonunda seçme hakkını da bize bırakıyor. Ġstersek kötüyü bile 
seçebiliyoruz. Ama seçimimizin sonucuna katlanmak Ģartıyla. 

 
ve me'vahümün nar Nitekim onların son durağı ateĢtir. ve bi'se 

mesvez zalimiyn; Ne berbattır zalimlerin meskeni. 
 



152-) Ve lekad sadakakümullahu va'dehu iz tehussunehüm Bi 
iznihi, hatta izâ feĢiltüm ve tenaza'tüm fiyl emri ve asaytüm min 
ba'di ma eraküm ma tuhıbbun* minküm men yüriydüd dünya ve 
minküm men yüriydül ahirete, sümme sarafeküm anhüm 
liyebteliyeküm* ve lekad 'afa anküm* vAllahu zü fadlin alel 
mu'miniyn; 

 
Filhakika Allahın size vaadi doğru çıktı, o hengâmda onları 

doğruyordunuz tâ o sevdiğiniz galebeyi Allah size gösterdikten sonra 
isyan edip verilen emirde nizaa kalarak yıldığınız lâhzaya kadar ki kiminiz 
dünyayı istiyordu, kiminiz Ahireti istiyordu, sonra Allah sizi müptela 
kılmak için onlardan çevirdi, mamafih sizden afüv de etti, Allahın 
müminlere bir fazlı var. (Elmalı) 

 

(Uhud'da) Allâh elbette size sözünü tuttu; varlığınızdaki Allâh 
Esmâ'sının elverdiği kuvve ile (biiznihi) onları yok etmek üzereydiniz. 
Ancak Allâh size sevdiğinizi (zafer ve ganimet) gösterdiğinde zayıflık 
gösterdiniz ve size verilmiĢ olan hükme isyan edip tartıĢtınız. Sizden kimi 
dünyalığı istiyordu (görev yerini bırakıp ganimete koĢtu), kimi de sonsuz 
geleceği (Rasûlün hükmüne uyup direndi ve Ģehîd oldu). Sonra Allâh, 
size ne durumda olduğunuzu göstermek için geri çevirdi. Bununla 
beraber sizi affetti. Allâh iman edenlere fazl sahibidir. (A.Hulusi)  

 
Ve lekad sadakakümullahu va'de Allah elbette size verdiği sözü 

tuttu, evet, tuttu. iz tehussunehüm Bi iznihi Nasıl tuttu özellikle bu 
ayetlerin ilk muhatapları için bu ayetin ne demeye geldiğini anlamamız 
için ayetin devamını okumamız lazım. iz tehussunehüm Bi iznihi Onun 
izni sayesinde düĢmanlarınızı periĢan ediyordunuz. Mahvediyordunuz. 
hatta izâ feĢiltüm fakat en sonunda gevĢediniz. Çünkü savaĢın 
safahatını izah ediyor, açıklıyor ayet.  

 
Önce Müslümanlar Talha ve Zübeyr (R.A.) nezaretinde, onların, 

Ġslam ordusunun iki kanadından yaptığı hücum müĢrik ordusunu, ki Ġslam 
ordusu 700 kiĢi, MüĢrik ordusu 1000 kiĢi idi, püskürtmüĢtü. MüĢrikler 
geriye doğru tüm ganimetlerini, tüm araç ve gereçlerini bırakarak geriye 
doğru birbirini ezerek kaçıĢıyorlardı. Böyle bir manzara oluĢmuĢtu.  

 
ĠĢte o manzarayı bizim gözlerimizin önüne seriyor bu ayet. Ve en 

sonunda gevĢediniz diyor. Niçin? Çünkü ganimete koĢtunuz. Yani 
düĢman dururken düĢmanı bırakıp ganimete eğildiniz. Daha doğrusu, 
aracı, amaçlaĢtırdınız. Amacınızı unutup araca sarıldınız. 

 



ve tenaza'tüm fiyl emr Peygamberin emri konusunda üstelik 
tartıĢtınız. 

 
Burada okçuların yaptığı o büyük hata dile getiriliyor. Resulallah 

orada durun demiĢti. Kesinlikle orayı terk etmeyin. Yani kesinlikle savaĢı 
kazanmıĢ olsak dahi benden emir gelmedikçe buralardan 
oynamayacaksınız. Yerinizi bırakmayacaksınız dediği halde 50 okçudan 
40 tanesi ganimete koĢmuĢlar, sadece komutanları ile birlikte 10 kiĢi 
kalmıĢtı. ĠĢte o tartıĢma.  

 
Komutanları bağırıyordu gidenlere;  
 
- Resulallah emretmedi mi, yerinizden oynamamanızı 

söylemedi mi? Benden emir gelmedikçe hiç kimse yerini terk 
etmesin demedi mi..! DemiĢ, ama ötekiler orada; 

 
- ĠĢte artık yendik, artık savaĢ bizim oldu onlar kaçıyor. 
 
Diye cevap vermiĢler ve bir tartıĢma çıkmıĢtı aralarında. ĠĢte o 

tartıĢmaya iĢaret ediyor. 
 
(Atlanancümle ve asaytüm min ba'di ma eraküm ma tuhıbbun 

Ancak Allâh size sevdiğinizi (zafer ve ganimet) gösterdiğinde zayıflık 
gösterdiniz ve size verilmiĢ olan hükme isyan edip tartıĢtınız..) 

 
minküm men yüriydüd dünya içinizde dünyaya özlem duyanlar 

olduğu gibi ve minküm men yüriydül ahirete ahirete özlem duyanlar da 
vardı. 

 
ĠĢte ikiye ayırıyor Kur‟an o ganimete koĢanları dünyaya özlem 

duyanlar, yerinde kalanlar; Yerinde kalıp Resulallah‟ın emrini çiğnemeyip 
Ģehit olanları da Ahirete özlem duyanlar olarak nitelendiriyordu. 

 
sümme sarafeküm anhüm liyebteliyeküm Bunun üzerine Allah 

sizi sınamak için düĢmanlarınızı yenmenize mani oldu. Evet..! 
DüĢmanlarınızı yenmenize mani oldu. Yani Allah‟ın yardımı çekiliverdi. 
ve lekad 'afa anküm Allah‟ın yardımı çekilince ne olur? Bakınız en basit 
örneğidir Uhut. Ne olur? O ana kadar size direnç veren içinizde ki güç 
kayboluverir. DüĢmanın üzerine giden insanlar, kaçmaya baĢlar. ĠĢte 
budur. Ġman en büyük imkandır demiĢtim, onun için söyledim. 

 



ve lekad 'afa anküm Fakat o Ģimdi sizi bağıĢladı. Ve bir müjde 
geliyor arkasından. Çünkü korkmak, çünkü mala düĢkünlük, çünkü hata 
insani bir Ģey. Allah affettiğini bildiriyor. 

 
vAllahu zü fadlin alel mu'miniyn; Niçin? Zaten Allah inananlara 

karĢı çok lütufkardır. 
 

153-) Ġz tus'ıdune ve la telvune alâ ehadin ver Rasulü yed'uküm 
fiy uhraküm feesabeküm ğammen Bi ğammin likey la tahzenu alâ 
ma fateküm ve la ma esabeküm* vAllahu Habiyrun Bi ma ta'melun; 

 
O sıra siz boyuna uzaklaĢıyordunuz, kimseye dönüp 

bakmıyordunuz, Peygamber ise arkanızdan sizleri çağırıp duruyordu, 
bunun üzerine Allah sizi gama karĢı gam ile müsab kıldı ki ne elinizden 
giden zafere ne de baĢınıza gelen musibete mahzun olmayasınız, ve 
Allah biliyor, ne yapıyordunuz. (Elmalı) 

 
Hani Rasûl, arkanızdan sizi çağırırken, siz kimseye bakmadan 

kaçmaktaydınız. Bunun yüzünden Allâh, içinizde üzüntü üstüne üzüntü 
ile cezalandırdı ki kaybettiğinize üzülmek ya da size isabet etmiĢ olanla 
kalmayasınız diye (zafer, ganimet elinizden kaçmıĢ, üstelik utanç verici 
bir duruma düĢmüĢtünüz). Allâh yapmakta olduklarınızı yaratan olarak, 
her Ģeyden haberi olandır. (A.Hulusi) 

 
Ġz tus'ıdune ve la telvune alâ ehadin O zaman siz kimseye 

bakmadan tepeye doğru tırmanıyordunuz. Sa‟ade yukarı tırmanmak 
yukarı çıkmak anlamına gelir. Yani dağın tepesine doğru kaçanlara buda. 
Resulallah‟ı bırakıp dağa doğru sığınanlara kaçanlara hitap bu ayet. 
Yukarıdaki okçulara idi, bu da Resulallah‟ı yalnız bırakıp kaçan 
müminlere. 

 
Resulallah arkasından önünden koĢuyorlardı, Resulallah dağa 

doğru tırmanıyordu. Hatta eteğine bir kılıç darbesi bile isabet etmiĢti o 
kadar yakın kalmıĢlardı. Onun etrafında birkaç sahabi kalmıĢtı, bazı 
kaynaklara göre 8 kiĢi kalmıĢlardı, bazı kaynaklarda 10 – 12 kiĢi oldukları 
söylenir. Saad‟a (R.A.);  

 
- Ya Saad, anam babam sana feda olsun, at ya Saad..! dediği 

nakledilir Resulallah‟ın. Yani o noktada artık bir ölüm kalım savaĢına 
girmiĢti Resulallah. Hatta iĢte;  

 



- Ya Resulallah hala beddua etmeyecek misin..! Denildiği an o 
andır. O an Resulallah‟ın diĢinin kırıldığı an, yüzünün yarıldığı an 
Resulallah elini kaldırmıĢ onlar, etrafındakiler tam beddua edecek diye 
beklerken; “Ġlahi..!” demiĢti. “Allahümme mağfirli kavmi,Allah‟ım bu 
toplumu affet,Ġnnehüm la ya‟rifun.Çünkü onlar bilmiyorlar.”Çünkü onlar 
hakikatin farkına varmadılar. Gerçeğin farkına varmadılar. Onun için iĢte 
ancak bir peygamber yapardı böyle bir duayı. Ancak bir peygamber 
Ģefkati ile yapılabilirdi böyle bir dua. Bu bizim için bir kılavuz, bir yol 
göstericidir. 

 
ver Rasulü yed'uküm fiy uhraküm ve peygamber arkanızdan sizi 

çağırıyordu feesabeküm ğammen Bi ğammin iĢte bu yüzden 
peygamberin elemine karĢılık o size öyle bir elem verdi ki..! Çünkü 
peygambere elem verdiniz. Peygamberi terk ettiniz yalnız bıraktınız. 

 
Bazı müminler Medine‟ye kadar kaçmıĢlardı hatta biraz abartılı da 

olsa Uhut savaĢını ayrıntıları ile kaydeden kaynaklarda, bir günlük yola 
kaçanlar vardı diye söylenir. Ve bunların içinden ismi meĢhur bazı 
sahabiler de gösterilir. 

 
likey la tahzenu alâ ma fateküm ve la ma esabeküm Ne 

kaçırdığınız fırsata ne de baĢınıza gelene üzülesiniz diye iĢte bu yüzden 
peygamberin elemine karĢılık size de elem verdi. Kaçırdığınız fırsata 
üzülemeyesiniz. Üzüle yemez diniz buna çünkü buna Ģükür diyecek hale 
geldiniz çünkü. Ve baĢınıza gelene de üzülmeyesiniz. Çünkü baĢınıza 
gelen sizi bitirmedi. Size bir ders oldu. 

 
Sonuçta yine aslında savaĢ kaybetmiĢ bir ordu gibi bitmediniz, 

tükenmediniz. Bu Allah‟ın bir lütfuydu. Ama size Allah Bedr‟in rövanĢını 
yaptırtarak bir ders verdi. Yani üstte sınamıĢtı Bedr‟de, Bu kez de altta 
sınadı. Onun için bir vererek sınadı, bir de alarak sınadı. Bakalım 
verince; “Ya rabbi sen iyisin, büyüksün, ulusun, yücesin seni 
seviyorum” diyenler, alınca “Seni sevmiyorum” tavrına mı girecekler. 
ĠĢte onun için sınadı. 

 

[Unutulan cümle; vAllahu Habiyrun Bi ma ta'melun; Allâh 
yapmakta olduklarınızı yaratan olarak, her Ģeyden haberi olandır. (A.H.)] 

 

154-) Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi emeneten 
nü'asen yağĢa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm 
enfüsühüm yezunnune Billahi ğayrel Hakkı zannel cahiliyyeti, 



yekulune hel lena minel emri min Ģey'* kul innel emre küllehu 
Lillahi, yuhfune fiy enfüsihim ma la yübdune leke, yekulune lev kâne 
lena minel emri Ģey'ün ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fiy 
buyutiküm le berezelleziyne kütibe aleyhimül katlü ila medaci'ıhim* 
ve liyebteliyAllahu ma fiy suduriküm ve liyumahhısa ma fiy 
kulubiküm* vAllahu Aliymun Bi zatis sudur; 

 
Sonra o gamın arkasından üzerinize bir emniyet indirdi: bir uyku ki 

içinizden bir taifeyi sarıyordu, bir taife de nefisleri sevdasına düĢmüĢlerdi: 
Allaha karĢı cahiliye zannı nâ hak bir zan besliyorlardı: «var mı bize o 
emirden bir Ģey?» diyorlardı, «hakikat emrin hepsi Allahın» de, onlar 
nefislerinde sana açamadıkları bir Ģey gizliyorlar: «bizim emirden bir 
hissemiz olsa idi burada katl olunmazdık» diyorlar, deki: «evinizde de 
olsa idiniz üzerlerine katil yazılmıĢ bulunanlar yine çıkacak düĢüp 
kaldıkları yerleri çaresiz boylayacaklardı, Allah sinelerinizdekini yoklamak 
ve yüreğinizdekini meydana çıkarmak içindir ki bunu baĢınıza getirdi, 
Allah sinelerin künhünü bilir. (Elmalı) 

 
Sonra gamın ardından bir güven duygusu inzâl ederek içinizi 

yatıĢtırdı. Bir grup da (münafıklar - ikiyüzlüler) kendi canlarının 
(çıkarlarının) kaygısına düĢmüĢtü. Allâh'a karĢı cahiliye zannı ile 
düĢünerek "Bu karara bizim bir katkımız mı var" diyorlardı. De ki: 
"Hüküm - karar tümüyle Allâh'a aittir!" Onlar dıĢa vurmadıklarını 
içlerinde sakladılar. "Bu hüküm - kararda bir hissemiz olsaydı burada 
öldürülmezdik" dediler. De ki: "Evlerinizde dahi kalsaydınız, haklarında 
öldürülme yazılmıĢ (programlanmıĢ) olanlar her hâlükârda 
evlerinden çıkıp, düĢüp kalacakları (öldürülecekleri) yere giderlerdi. 
Allâh içinizdekini (dıĢınıza vurup ne olduğunuzu) size göstermek ve 
yanlıĢ fikirlerden arınmanızı sağlamak için bunu yaĢattı. Allâh 
içinizdekileri bilir, zira sînelerinizin hakikati O'nun Esmâ'sıdır." 
(A.Hulusi) 

 
Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi emeneten sonra o, -

savaĢ anlatılmaya devam ediyor- bu elemin ardından size bir güven hissi 
bahĢetti. nü'asen yağĢa taifeten minküm bir kısmınızı çepeçevre 
kuĢatan bir dinginlik bahĢetti size. 

 
nü'as, uykudan önce gelen uyuĢukluk, mayıĢma hali diyebiliriz. 

Ama burada mecazen iç huzuru anlamında kullanmıĢ ki ben bunu 
dinginlik olarak çevirdim. 

 
ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm Bir diğer kısmı ise 

canlarının derdine düĢmüĢlerdi.  ehemmethüm enfüsühümyezunnune 



Billahi ğayrel Hakkı zannel cahiliye Allah hakkında cahiliyyeye özgü 
yanlıĢ fikirlere kapıldılar onlar. O bir kısmı. Ne diyorlardı? 

 
yekulune hel lena minel emri min Ģey' diyorlardı ki bizim bu iĢte 

bir karar yetkimiz mi var..! Bundan iki Ģey kastediliyor olabilir ki benim 
anladığım, algıladığım Allah‟u alem galip olan mana Ģu; Yani bizim bir 
suçumuz yok. Onlar manevi sorumluluklarını inkar ediyorlardı. SavaĢın 
kaybındaki manevi sorumluluklarını inkar edip, sorumluluğu Allah‟a 
atıyorlardı. Yani adeta bu bizim kaderimiz dercesine. Yani eğer bizim 
elimizde olsaydı, biz böyle yapmazdık..! Efendim..! O halde bizin 
herhangi bir sorumluluğumuz yok dercesine sorumluluklarını inkar 
ediyorlar, manevi sorumluluklarını üstlenmiyorlardı. Allah‟a iftira 
ediyorlardı belki bir yerde.  

 
Çünkü bu mantığı hatırlayın, yine müĢriklerde böyle bir mantığı ele 

veriyor Kur‟an;  
 
Ve kalelleziyne eĢrakü lev ĢaAllahu ma abednaNahl/35 
 
ġirk koĢanlar diyorlardı ki eğer Allah dilemeseydi biz tapmazdık, 

putlara tapmazdık diyorlardı. Yine bir baĢka varyantında bir baĢka 
formuyla gelir ayet; 
 

..lev ĢaAllahu ma eĢrekna.. Enam/148 
 
Eğer Allah dilemeseydi biz Ģirk koĢmazdık. Görüyor musunuz 

mantığı. Görüyor musunuz sapık kader inancını. KiĢinin manevi 
sorumluluktan yırtmak için sorumluluğu Allah‟a atması. Oysa ki irade ne 
için vardı, seçme yeteneği ne için vardı ve burada da insanlar bir tür, tabii 
ki müĢriklerin mantığıdır demiyorum ama burada bir tür böyle Ģaibeli bir 
mantığa kapılmıĢtılar ve bu iĢten, bize herhangi bir karar yetkimiz mi var 
ki biz bu iĢten sorumlu tutulalım diyorlardı. 

 
Kul cevap ver onlara; innel emre küllehu Lillahi Evet, bütün yetki 

yalnızca Allah‟a aittir.  yuhfune fiy enfüsihim ma la yübdune leke, 
yekulune Onlar ise içlerinde gizleyip sana göstermedikleri gerçek 
duygularını Ģöyle dile getiriyorlardı. 

 
Yekulun diyorlardı ki; lev kâne lena minel emri Ģey'ün ma 

kutilna hahüna eğer karar yetkisi bizde olsaydı burada bu kadar ölü 
vermezdik diyorlardı. ġimdi aslında bu ayeti kerimede insanın manevi 
sorumluluğu ile Allah‟ın takdiri arasındaki ince nokta gündeme getiriliyor. 
Yani zafer verip vermemek Allah‟a aittir. Lakin siz zaferden yani 



sonuçtan bağımsız olarak eylemlerinizin karĢılığını göreceksiniz. ĠĢte bu 
gerçek vurgulanıyor ve bu gerçek aĢağıda da vurgulanacak; 

 
kul lev küntüm fiy buyutiküm De ki; Evlerinizde kalmıĢ olsaydınız 

dahi le berezelleziyne kütibe aleyhimül katlü ila medaci'ıhim ölümü 
takdir edilmiĢ olanlarınız yıkılacakları yere kadar kesinlikle giderlerdi. 
Gideceklerdi. Evet..! Eğer ölümü takdir edilmiĢse yıkılacakları yere kadar 
gideceklerdi. Giderlerdi. Yani Allah‟ın takdirinin kesinliği ifade ediliyor 
burada. Ancak dediğim gibi Allah‟ın sonucu takdir etmesi sizi 
eyleminizden sorumlu olmadığınız anlamına gelmiyor. ĠĢte insanın 
eylemlerinin manevi sorumluluğunu üstlenmesi ile, bu eylemin 
sonucunda takdir edilen getiri ya da götürü, kazanç ya da kayıp, zafer ya 
da yenilgi birbirinden ayrılıyor. Sonuç Allah‟ın takdiri ancak eylemleriniz 
sizindir. Eylemlerinizin mutlaka karĢılığını göreceksiniz denilmektedir. 

 
ve liyebteliyAllahu ma fiy suduriküm bu da Allah‟ın 

göğüslerinizde olan her bir Ģeyi sınaması ve liyumahhısa ma fiy 
kulubiküm ve kalplerinizde olanları arıtıp damıtması içindir ki yukarıda 
“mahs” ı iĢlemiĢtim. 

 
vAllahu Aliymun Bi zatis sudur; zira Allah kalplerin içini bilir. 
 

155-) Ġnnelleziyne tevellev minküm yevmel tekal cem'ani 
innemestezellehümüĢ Ģeytanü Bi ba'dı ma kesebu* ve lekad 
afAllahu anhüm* innAllahe Ğafûr'un Haliym; 

 
O iki cemiyet çarpıĢtığı gün içinizden arkasını çevirenler, hakikaten 

onları ġeytan sırf bazı kesibleri bahanesi ile kaydırmak istedi, mamafih 
Allah kendilerinden affetti, Allah gafurdur halimdir. (Elmalı) 

 
Ġki ordu karĢı karĢıya geldiğinde sizden kaçanlar, bunu, Ģeytanın 

(vehmin) kendilerinde oluĢmuĢ yanlıĢ fikirleri tahrik etmesi sonucu ortaya 
koymuĢlardır. Allâh onları affetti. Allâh Ğafûr'dur, Haliym'dir. (A.Hulusi) 

 
Ġnnelleziyne tevellev minküm yevmel tekal cem'ani iki ordunun 

karĢılaĢtığı gün içinizden kaçanlara gelince innemestezellehümüĢ 
Ģeytanü Bi ba'dı ma kesebu bir takım eylemleri nedeniyle Ģeytan 
onların ayaklarını kaydırdı. 

 
ġimdi yukarıda söylediğim anlaĢıldı mı? Yani Ģeytanın insanın 

ayağını kaydırması günahın sebebi değildir. Günahın sebebi insanın 
iĢlediği eylemin ta kendisidir. Ġnsan iĢlediği eylemle Ģeytana kapı 



aralamıĢ olur, fırsat vermiĢ olur imkan tanımıĢ olur. Ġnsanın tanıdığı o 
imkanla Ģeytan insanın perdesinde kendi filmini oynatır. 

 
ve lekad afAllahu anhüm Fakat Ģimdi Allah onların günahlarını 

sildi. Yine de Allah Ģeytanın sizi aldatmaları sonucunda oluĢan 
günahlarınızı affetti.innAllahe Ğafûr'un Haliym; Çünkü Allah çok 
affedicidir, çok haliymdir. 

 
Allah‟ın hepimizi affına ve mağfiretine muhatap kılması niyazı ile. 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. ÂLĠ ĠMRAN SURESĠ (156-179)(27) 
 
 

“EuzübillahimineĢĢeytanirracim.”  
 
“Bismillahirrahmanirrahim”  
 

 
 Sevgili Kur‟an dostları 27. dersimize Alu Ġmran suresinin 156. ayeti 
ile devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz derslerde Uhut 
savaĢının en sıcak anları Kur‟an tarafından insanlığa bir ders 
mahiyetinde aktarılıyordu. ĠĢte insanlığın tüm zaman ve zeminlerde 
yaĢayacağı, kimi insani durumlara ilahi çözümler olarak sunulan bu 
savaĢa iliĢkin bir takım olaylar, yine bugün iĢleyeceğimiz ayetlerle de 
sunuluyor. 
 

156-) Ya eyyühelleziyne amenû la tekûnu kelleziyne keferu ve 
kalu li ıhvanihim izâ darebu fiyl Ardı ev kânu ğuzzen lev kânu 
ındena ma matu ve ma kutilu* li yec'alellahu zâlike hasreten fiy 
kulubihim* vAllahu yuhyiy ve yümıt* vAllahu Bi ma ta'melune 
Basıyr; 

 
Ey o bütün iman edenler! Sakın Ģunlar gibi olmayın ki küfrettiler de 

ihvanları Arzda bir seyahat ettikleri veya gazaya gittikleri vakit haklarında 
Ģöyle dediler «yanımızda olsalar ne ölürlerdi ne katlolunurlardı» Allah 
bunu kalplerinde bir hasret olarak bıraksın diye, halbuki hayatı veren de 
Allah memadı veren de, ve Allah her ne yaparsanız görüp duruyor. 
(Elmalı) 

 
Ey iman edenler... Dünyada gezip dolaĢan ya da savaĢa çıkan 

kardeĢleri için "Eğer yanımızda kalsalardı ölmemiĢ veya öldürülmemiĢ 
olacaklardı" diyerek hakikati inkâr edenler gibi olmayın! Allâh bu fikri 
onların içinde bir hasretlik acısı olarak meydana getirdi. Allâh diriltir ve 
Allâh öldürür (sebepler değil)! Allâh yapmakta olduklarınızı (Esmâ'sı 
itibarıyla onların hakikati ve dahi yaratıcısı olması ile) Basıyr'dir 
(değerlendirendir). (A.Hulusi) 

 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler..! -Hiç kuĢkusuz bu 

hitap bu giriĢ, biz iman edenlerin tümünedir. Yani ben bu hitabın 
muhatabı değilim diye düĢünen bir kimse kendisini Müslüman olarak ta 
düĢünmemelidir. Onun için ey iman edenler diye hitap eden ayetlerin 
muhatabı, yeryüzünün son nefesine kadar gelecek tüm iman edenler, 



tüm mümin kiĢilerdir.- Ey Ġman edenler, daha farklı bir ifade ile; Ey Ġman 
ettiğini iddia edenler. Ġman iddianızda samimi iseniz eğer; 

 
la tekûnu kelleziyne keferu ve kalu li ıhvanihim izâ darebu fiyl 

Ardı ev kânu ğuzzen  Ġnkara saplanıp ta yeryüzünde sefere çıkan, ya da 
gazaya katılan kardeĢleri için Ģöyle diyen kimseler gibi olmayın; 

 
lev kânu ındena ma matu ve ma kutilu Eğer bizimle kalmıĢ 

olsalardı ölmeyeceklerdi ya da öldürülmeyeceklerdi.  
 
Bu cümleler öncelikle bir tespitle baĢlıyor. Bu tespit; Böyle bir 

mantıkla olaylara bakanın, yaklaĢan kimsenin inkarcı olduğu tespitidir. 
Onun içinde ayet; la tekûnu kelleziyne keferu ġu küfreden kimseler gibi 
olmayın diyor.  

 
Bu küfreden, bu inkar eden kimseler ne yapmıĢlarda küfürlerine 

belge vermiĢler, küfürlerini belgelemiĢler? Bunlar Allah yolunda savaĢan, 
Allah yolunda alın teri zihin teri, yürek teri döken. Allah yolunda ter, 
gözyaĢı ve kan veren insanlar için demiĢler ki; “Bizim yanımızda 
olsalardı, bizim gibi uslu uslu otursalardı, ya da bizim gibi akıllı 
davransalardı, belki içlerinden argo ifade ile enayilik yapmasalardı da 
demiĢ olabilirler. Ne ölürler ne öldürülürlerdi. Böyle yaklaĢmıĢlar. Kim 
için? 

 
Öncelikle ayetin 1. muhatabı olan insanlar için bu ayetin ifade ettiği 

tarihi gerçek, Uhut savaĢında Ģehit düĢen müminler. Bunu söyleyen 
insanlarda savaĢ meydanına geldikleri halde, savaĢ baĢlamadan önce 
orduyu terk edip Resulallah‟ı yarı yolda bırakan hainler. 

 
ĠĢte böyle bir mantıkla yaklaĢmıĢlar olaya. Ancak olayın tarihsel 

boyutu bir tarafa, olay tüm zamanlarda, tüm insani durumlar için geçerli 
öğütler sunuyor bize. Bu öğütlerin baĢında inancı uğruna bedel ödeyen 
kimseleri küçümsemenin, ahlaki bir davranıĢ bozukluğu olması. Evet. 
Ġnancı uğruna bedel ödeyen, inancı uğruna bir Ģeyler veren insanları 
küçümsemek. Ya da onları akıllı olmamakla, onları rasyonel 
düĢünmemekle, onları menfaatini bilmemekle suçlamak gibi gerçekten 
akılsızca bir davranıĢ, Kur‟an tarafından küfür olarak nitelendiriliyor ki bu 
küfür ahlaki olarak nankörlük, yani münkiri nimet anlamına nankörlük, ki 
nevi olarak ta inkara denk düĢüyor. 

 
 Bu noktada adeta bu ayet bize modern bireyin bir fotoğrafını 

veriyor. Modern birey rasyonel düĢünür. Müslüman Ģahsiyet ise Salih 
amel yapar. Rasyonel düĢünmekle Allah rızası için düĢünmek arasında 



derin bir fark var. Rasyonel düĢünce aslında akıllı düĢünce değil, akılcı 
düĢünce. Bencilce, egoistçe düĢünce. Bu bencillik, Ģeytanın süslediği bir 
takım mazeretlerle de bezenmiĢ bir Ģekilde oluyor.  

 
Onun içinde Müslüman Ģahsiyet uzun vadeli düĢünürken, ebedi 

saadetini düĢünürken modern birey kısa vadeli düĢünmekte geçici hazlar 
ve mutluluklar peĢinde koĢmakta. Onun içinde Allah‟ın veresiye vereceği 
cenneti değil, Ģeytanın peĢin tattıracağı zevklerin peĢinden gitmekte. O 
nedenle de modern birey bu noktada tam da bu ayetin muhatabı olan bir 
mantıkla düĢünen birey olup çıkmakta.  

 
Onun için Allah yolunda can veren, Allah yolunda bedel ödeyen 

imanının ve inancının bedelini ödeyen insanlar için kötü söz söyleyenler, 
onları küçümseyenler, onların yaptığı bu fedakarlıkları yok sayanlar, iyi 
bilin ki ahlaken nankör kimselerdir Kur‟an a göre. Örneğin bir Ģehit. 
Herhangi bir Ġslam coğrafyasında zalimlerle mücadele verirken baĢına bir 
çok sıkıntı gelmiĢ, belki özgürlüğünden olmuĢ, hapis yatmıĢ. Belki 
canından olmuĢ, belki vatanından olmuĢ, sürgünlere, acılara, sancılara 
uğramıĢ. Bu tür imanının bedelini ödeyen insanlar için iyi Ģeyler 
söylemeyenler, bunları küçümseyenler, Hatta bunları Ģeytani bir ağızla 
terörist, su testisi, su yolunda kırılan su testisi. Ya da hızlı, 
fundamantelist, radikal vs gibi küçümseyici bir takım Ģablonlara, bir takım 
kliĢelere oturtmaya çalıĢmak iĢte tam da bu ayetin muhatabı olmak için 
yeterli sebeptir.  

 
Onun için Allah yolunda bedel ödemiĢ insanlar, Allah yolunda bedel 

ödememiĢ insanlarla hiçbir zaman Allah tarafından aynı tutulmayacaktır. 
Ve bu ayet Allah yolunda bedel ödemiĢ, Allah yoluna can vermiĢ, Allah 
yolunda bir Ģeyler feda etmiĢ insanların arkasından onları küçümseyici, 
onların ödediği bu bedeli küçümseyici davrananları ahlaken nankör, 
itikaden de inkarcı olarak nitelendirmektedir. 

 
li yec'alellahu zâlike hasreten fiy kulubihim Zira Allah bunu 

onların içine bir yürek yarası, bir dert yapacaktır. Ġçlerine dert olarak 
oturacaktır. Bir yumruk gibi yüreklerine bu söz oturacaktır. Nerede 
oturacaktır? Tabii ki ebedi hayatta öncelikle böyle söyledikleri için 
oturacaktır içlerine. Onların nail oldukları büyük ödülü gördüklerinde 
oturacaktır bu söz. Kim akıllı ve uyanıkmıĢ, kim uyurgezermiĢ o zaman 
öğrenecekler. Allah yolunda bedel ödeyenler mi daha akıllıca 
düĢünmüĢler, daha menfaatlerini kollamıĢlar, yoksa Allah yolunda hiç 
bedel ödemeyip geçici zevkleri uğruna bir ömür tüketenler mi daha 
menfaatlerini düĢünmüĢler akıllıca davranmıĢlar iĢte bunu gerçek bir 
biçimde orada görecekler ve bu söz Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla, 



kanlarıyla bedel ödeyen Allah yolunun mücahitlerinin arkasından atanlar. 
Onlar için kötü söz söyleyenler, söyledikleri bu kötü söz yüreklerine bir 
taĢ gibi oturacak. Allah onların söylediği bu sözü bir yürek yarası 
yapacak diyor ayet.  

 
KeĢke, nolaydı diyecekler. Nolaydı biz de onlar gibi yapaydık. 

KeĢke nolaydı biz de o fedakarlığa katlanaydık, Ģimdi bu büyük ödülü 
alaydık. KeĢke biz de onlar kadar akıllı davransaydık diyecekler. 

 
Tabii burada bir ima daha var, bir atıf. O atıfta insanın kendi 

planına Allah‟tan fazla güvenmesi. Yani bizim gibi yerlerinde otursalardı, 
etliye sütlüye bulaĢmasalardı, baĢlarına bunlar gelmezdi diyen bir 
mantığı düĢünün. Bedel ödeyen insanlar için. Özgürlüğün bedelini, 
hürriyetin bedelini, yaĢamanın bedelini, hayatın bedelini, inanmanın 
bedelini, her Ģeyden öte insan olmanın bedelini ödeyen insanları 
düĢünün. Bu birazda insanlık adına ödenir. Örneğin tüm bir toplumun 
özgürlüğü için bakarsınız birileri kendilerini feda eder ve ceza evlerinde 
sürünürler. Aslında ceza evlerinde sürünenler belki bir yerde özgür, 
Kendilerini özgür zannedip de dıĢarıda gezenler nefislerinin ve hazlarının 
kölesidirler, esiridirler. 

 
Hani o akıllı-deli gibi. Öyle derler ya, ceza evlerini dıĢarıdakiler 

kendilerini suçsuz zannetsinler diye..! Tımarhaneleri de dıĢarıdakiler 
kendilerini akıllı zannetsinler diye yaparlar. Bu söz bir parça doğruyu 
ifade ediyor. 

 
Onun için özgürlük uğruna, inancı uğruna, insanın geleceği uğruna 

ceza evlerine düĢmüĢ iĢkencelerden geçmiĢ insanlar aslında sırf 
kendileri için yapmıyorlar bu yaptıklarını. Üzerinde yaĢadıkları ülkenin 
insanları için yapıyorlar. Çünkü onlar bir yerde toplumun bacası 
hükmünde. Toplum yanıyorsa dumanı onlardan çıkıyor. Onlar toplumun 
yangın kulesindeki uykusuz nöbetçiler. Toplum yanarken onlar yangın 
var diye bağırıyorlar. Tabii ki yangını çıkartan kundakçılar tarafından da 
iĢkenceye alınıyorlar. Eziyet ediliyorlar. Tutsak ediliyorlar. Hürriyetleri 
ellerinden alınıyor. Çünkü yangının çocukları, kimsenin yangın var diye 
bağırmasını istemiyor. Yakmak istiyorlar. Yakarak seyretmekten zevk 
alacaklar. Neron tabiatlı, sadist kiĢilikli bir takım insanlar iĢte yangın var 
diye bağıran bu toplum sitesinin uykusuz nöbetçilerini, toplum adına 
cezalandırıyorlar. Onlar cezalandırılacağı zaman, cezalandırıldığı 
zaman, artık toplumda kimse yangın var diye bağırmayacak. Hatta 
yangına bizatihi her Ģeyi ile muhatap olan bazıları dahi; “Ne bağırıp ta 
keyfimi kaçırıyorsun be adam..!” diye yangını çıkarana değil de yangını 
haber verene kızıyorlar. ĠĢte bu ayette biraz da bu ifade edilmiyor mu? 



 
vAllahu yuhyiy ve yümıt  çünkü ölümü ve hayatı yaratan Allah‟tır. 

Öyle ya..! Yani bizim yanımızda dursalardı, bizim gibi düĢünselerdi ne 
ölürler, ne öldürülürlerdi diyen bir insan öncelikle Allah‟ın hayata müdahil 
olduğu gerçeğini unutuyor demektir. O Allah‟tan hayatı dıĢlıyor demektir. 
Onun mantığı Allahsız bir hayat için çalıĢıyor demektir. Bu büyük bir 
inkar türü. Onun içindir ki bu düĢünce biçimi, bu mantık Kur‟an tarafından 
küfür olarak nitelendiriliyor. Allah‟ı hayattan dıĢlayan bir mantık. Allah‟ı 
olayların dıĢında gören bir mantık. Allah‟ı olaylara hiç müdahale etmeyen 
bir varlık olarak gören bu mantık, Kur‟an tarafından, Allah tarafından 
küfür, inkarcı mantık olarak nitelendiriliyor. 

 
vAllahu Bi ma ta'melune Basıyr; Ve Allah yaptığınız her Ģeyi 

görmektedir. 
 
157-) Ve lein kutiltüm fiy sebiylillâhi ev müttüm le mağfiretün 

minAllahi ve rahmetün hayrun mimma yecme'un; 
 
Celâlim hakkı için: eğer Allah yolunda katlolunur veya ölürseniz her 

halde sizin için Allahın bir mağfiret ve rahmeti onların Dünyada kalıp 
toplayacakları Ģeylerden daha hayırlıdır. (Elmalı) 

 

Andolsun ki, Allâh uğruna öldürülmeniz veya ölmeniz karĢılığında 
elde edeceğiniz bağıĢlanma ve rahmet, onların toplamakta olduklarından 
(dünyalıktan) daha hayırlıdır. (A.Hulusi) 

 
Ve lein kutiltüm fiy sebiylillâhi ev müttüm Ve eğer Allah yolunda 

öldürülür ya da ölürseniz le mağfiretün minAllahi ve rahmetün hayrun 
mimma yecme'un; Allah‟tan gelecek rahmet ve mağfiret onların 
yığabilecekleri tüm dünyalıklardan daha hayırlıdır. 

 
Evet, Allah‟ın bu mantığa verdiği cevap bu. Allah yolunda 

öldürülürseniz, Allah‟ın size vereceği ecirle o sizi kendileri gibi olmaya 
çağıranların size vereceği ücreti bir karĢılaĢtırın bakalım. Onların bir 
ömür topladıklarını bir kenara koyun, Allah‟ın kendi yolunda bedel 
ödeyenlere vereceğini, vaat ettiği ödülü bir kenara koyun. Kim akıllıymıĢ? 
Kim daha karlıymıĢ. Kim daha büyük elde etmiĢ o zaman görün. Evet, 
herkes bilir ki 1000, birden büyüktür. Herkes bilir ki 2, 1 den büyüktür. 
Eğer bu böyle ise iĢte Allah‟ın verdiği, Allah‟ın vereceği ödülün, dünyada 
kazanılan her bir dünyalıktan daha büyük, daha güzel, daha ebedi, daha 
kalıcı olduğu da bu kadar büyük, bu kadar kesin gerçekliktir. Yine ayet 
aynı mesajın farklı bir formunu getiriyor; 



 

158-) Ve lein müttüm ev kutiltüm le ilAllahi tuhĢerun; 

 
Celâlim hakkı için: ölseniz de katl olunsanız da her halde hep 

Allaha haĢr olunacaksınız. (Elmalı) 
 

And olsunki, ölseniz veya öldürülseniz Allâh'a haĢr olunacaksınız 
(değerlendirilmeniz hakikatiniz olan Allâh Esmâ'sıyla yapılacaktır). 
(A.Hulusi) 

 
Ve lein müttüm ev kutiltüm Zira ölseniz de, öldürülseniz de  le 

ilAllahi tuhĢerun; Sonunda Allah katında toplanacaksınız. Evet..! Nasıl 
düĢünmemiz gerektiğini öğretiyor Kur‟an bize.  

 
Ölseniz de, öldürülseniz de, ölmeseniz de, yatağınızda ölseniz de 

en sonunda ölümden kaçabilecek misiniz, ölümü kendinizden 
savabilecek misiniz. Sonunda varacağınız yer yine Allah‟ın huzuru değil 
mi?  

 
Ey Allah‟ı hayatına  karıĢtırmak istemeyenler.  
 
Ey Allah‟ın olaylara müdahale ettiğini kabullenmek istemeyenler siz 

sonunda nereye varacaksınız? Ġhanet ettiğiniz Allah‟ın huzuruna 
varmayacağınızı mı sanıyorsunuz diyor Kur‟an. 

 
le ilAllahi tuhĢerun; Evet kesinlikle sonunda Allah‟ın katında 

toplanacaksınız. Bu olmayacak mı? O zaman her duygunuzdan, her 
düĢüncenizden, her sözünüzden hesaba çekileceksiniz. 

 
159-) FeBima rahmetin minAllahi linte lehüm* ve lev künte 

fazzan ğaliyzal kalbi lenfaddu min havlike, fa'fü anhüm vestağfir 
lehüm ve Ģavirhüm fiyl emr* fe izâ azemte fe tevekkel alAllah* 
innAllahe yuhıbbül mütevekkiliyn; 

 
Deme ki mahza Allah dan bir rahmet iledir ki sen onlara yumuĢak 

bulundun, eğer katı yürekli bir nobran olsa idin elbette etrafından 
dağılmıĢ gitmiĢlerdi, o halde kusurlarını affet de günahlarına istiğfar 
ediver ve emirde reylerini al, sonra da azmettin mi artık Allaha mütevekkil 
ol, çünkü Allah mütevekkil olanları sever. (Elmalı) 

 



Allâh'ın, hakikatinden açığa çıkardığı rahmet ile onlara yumuĢak 
davrandın. Eğer sert ve keskin olsaydın onlar dağılıp giderlerdi. Onları 
affet ve bağıĢlanmalarını iste. Toplumsal konularda karar verirken onların 
fikirlerini al. Karar verip uygulamaya koyulduktan sonra da Allâh'a güven! 
Muhakkak ki Allâh kendisine tevekkül edenleri (hakikatlerindeki El-Vekiyl 
isminin gereğini yerine getireceğine iman edenleri) sever. (A.Hulusi) 

 
FeBima rahmetin minAllahi linte lehüm ġimdi Uhut‟ta geçen 

olaylar bir bir gözümüzün önüne getiriliyor. Daha önceki derste bu ayete 
değinmiĢtim. ġimdi o değindiğim ayet Ģu anda geldi; FeBima rahmetin 
minAllahi linte lehüm Allah‟ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuĢak 
davrandın. Kimlere? Tabii ki savaĢın sonunda savaĢı yenik kapıyor 
Müslümanlar. Unutmayın ki Uhut savaĢını Uhut‟ta karĢılama fikri 
Resulallah‟ın değil, savaĢ konseyinin çoğunluğunu oluĢturan gençlerin 
görüĢü idi. Resulallah çoğunluğun fikri o yönde olduğu içinde kabullendi 
ve savaĢı, savunma savaĢı olmaktan çıkarıp bir taarruz haline 
dönüĢtürdü. Ve Medine‟nin dıĢına, Ģehrin dıĢına çıktı. 

 
SavaĢı Ģehrin dıĢında yapmayı ısrarla teklif edenler, savaĢın en 

sıcak anında Resulallah‟ın etrafını boĢaltmıĢtılar. Yine okçularda 
Resulallah‟ın koyduğu yerde durmamıĢlardı. Onlar da çok azı hariç 
Resulallah‟ın emrini çiğnemiĢler ve yerlerini, terk etmiĢlerdi. Yani 
disiplinsizlikleri nedeniyle peygamber ordusunun yenilmesine neden 
olmuĢlardı.  

 
Ama bütün bunlara rağmen Resulallah; Tüm kaynakların bize 

aktardığı rivayetleri topladığımızda Ģu gerçek ortaya çıkıyor ki; 
Resulallah savaĢtan sonra hiç birine küçük bir sitem dahi etmedi. 

 
ġöyle diyebilir di; “Sizin yüzünüzden baĢımıza bunlar geldi.” 

Diyebilirdi. Demedi. “Siz eğer benim görüĢümü kabul etseydiniz, 
savaĢ Ģurasında, savaĢ meclisinde benim görüĢüm istikametinde 
görüĢ belirtseydiniz, savaĢı içeride karĢılasaydık yenilmezdik.” 
Diyebilirdi. Ama hiç birini demedi. Onun içinde bu ayet Resulallah‟ın bu 
engin ahlaki tavrına dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda da liderlerin, bir 
liderin nasıl olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bir lider portresi çiziyor. 

 
ve lev künte fazzan ğaliyzal kalbi zira eğer onlara karĢı kırıcı, katı 

yürekli davransaydın, lenfaddu min havlike kesinlikle senden 
uzaklaĢırlardı. fa'fü anhüm Ģu halde onları affet. vestağfir lehüm 
affettirmek için de dua et. Yalnızca affetme, Allah‟ın da affetmesi için 
yalvar, yakar. 

 



Bu gerçekten de her liderde bulunması gereken bir hoĢgörü örneği. 
Onları affet, Allah‟ın da affetmesi için, onlar için istiğfar et, dua et. 

 
ve Ģavirhüm fiyl emr dahası, toplumsal her iĢte onlarla istiĢareye 

devam et. 
 
Bu emir daha da ilginç.Ayette kullanılan fiyl emr tamamen tüm 

toplumsal ve sosyal olaylar için kullanılan bir terimdir. Emr‟in içerisine her 
tür toplumsal eylem girer. Onun içinde sosyal her iĢinde onlarla 
müĢavere et, onlara danıĢ. 

 
fe izâ azemte fe tevekkel alAllah Artık kararını verdiğin zaman da 

Allah‟a güven.  
 
ĠnnAllahe yuhıbbül mütevekkiliyn; Çünkü Allah kendisine 

güvenenleri sever. 
 
Bu ayetin içerisinde geçen toplumsal her iĢte onlarla istiĢare et emri 

aslında Ġslam siyaset teorisinin temelindeki iki unsurdan biridir. ĠstiĢare; 
Adaletle birlikte Ġslami yönetim Ģeklinin iki temelinden biridir. Kur‟an ın 
emridir aynı zamanda. Onun için Kur‟an da bu ayetin dıĢında ayrıca 
ġura‟yı yani kurum olarak ġûra‟yı öneren bir baĢka ayette gelir ki; 

 
..ve emruhüm Ģura beynehüm..ġûra/38 
 
Sosyal iĢler, onların sosyal iĢleri aralarındaki istiĢare iledir. ġûra‟ya 

dayalıdır. Yani istiĢareyi kurum haline getirmiĢlerdir. ĠstiĢareyi bir sosyal 
müessese haline dönüĢtürmüĢlerdir. Ayeti eğer açacak olursak bize 
verdiği mesaj bu. 

 
ġûra kelimesi çok ilginçtir kök olarak bal yapma, bal toplama, bal 

çıkartma ile ilgili bir kelimedir. Onun için Arap dilinde istiĢarenin türetildiği 
kök kelimenin ġurtul asel, ben bal çıkarttım deyiminden türetildiğini 
söyler dilciler  ve tüm lügat ansiklopodileri. Buna göre bir arının 
çiçeklerden bal özü, çiçeklerden polen toplaması adeta ġûra‟nın nasıl 
yapılması gerektiğine bir iĢaret.  

 
Tıpkı bir arı bal yapmak için birçok çiçeğe muhtaçsa, çiçeklerin 

özlerini topluyorsa, ey liderler. Siz de yönetiminizi bal gibi tatlı kılmak 
istiyorsanız toplumu tatlı bir hayat yaĢatmak istiyorsanız topluma, O 
halde siz de en doğruyu bulmak için birer bal özü taĢıyan akıllı insanların 
görüĢlerine baĢvurun. Toplumun görüĢlerini alın. Ġnsanların görüĢlerine 
değer verin. 



 
Bu istiĢare kurumu yalnızca devlet yönetirken, yalnızca toplumsal 

yönetimlerde değil, aynı zamanda en küçük sosyal birim olan aileye 
kadar insanın bulunduğu her yerde geçerlidir. Bir aile reisi de ailede ki 
hayatı bala çevirmek istiyorsa, her ayı bal ayına çevirmek istiyorsa, her 
yılı bal yılına çevirmek istiyorsa, her günü bal gününe çevirmek istiyorsa 
istiĢareyi evde bir kuruma dönüĢtürmeli ve bu Ģekilde çocuklarına da 
istiĢareyi öğretip onların da yarın hayata atıldıklarında insanların değerli 
görüĢlerinden istifade etme imkanını, etme yeteneğini geliĢtirmeli. 

 
Onun için bu ayet bize Ġslam Devlet yönetiminin, Ġslam siyasetinin 

en temel iki kavramından biri olan istiĢareyi iĢte böyle öngörüyor. 
 
Yine bu ayetin son istiĢare cümlesinden sonraki fe izâ azemte fe 

tevekkel alAllah artık kararını verdiğin zaman Allah‟a güven cümlesinin 
nasıl anlaĢılması gerektiği konusu müfessirler arasında tartıĢılmıĢ. Klasik 
tefsircilerden bir çoğu Resulallah‟ın istiĢare etmekle birlikte istiĢarenin 
sonucuna bağlı kalmak gibi bir yükümlülüğünün olmadığını düĢünmüĢler.  

 
Buradaki fe birilerine göre sadece bağlaç görevi yüklemiĢ fe ye 

birileri. Hatta bazıları iptidaiyye görevi yani bir cümlenin baĢlangıcı 
görevini yüklemiĢ fe ye. Ama fe ye takibiyye fe si dediğimiz daha önceki 
cümlenin bir devamı, daha önceki cümlenin sonucunu tespit eden bir 
cümle. Yani iki nokta üst üste anlamını yükleyenler adeta bizim imla 
kurallarımıza göre iki nokta üst üste anlamı yükleyenler demiĢler ki; Hayır 
istiĢare bağlayıcıdır. Oradaki fe onun için eğer istiĢare sonucunda ortak 
bir görüĢ belirmiĢse fe izâ azemte iĢte azmetmek gereken görüĢ odur, 
tutman gereken o dur, o halde ona yapıĢ ve Allah‟a güven diye 
algılamıĢlar. Her iki algılayıĢın da kendine göre elbette ki mesnetleri, 
delilleri var.  

 
 Hz. Ali‟ de burada ki Azm‟i bu ikinci Ģekilde yorumlamıĢ. DemiĢ ki 

kendisine Azm nedir diye sorulunca bu ayetteki azm, Ģöyle cevap verir. 
 
 – Ehl i hal vel akd,  yani görüĢüne baĢvurulmayı hak eden 

insanların görüĢüne baĢvurduktan sonra çıkan sonuç üzerinde 
direnmektir. Onu uygulamaktır.  Diye tefsir etmiĢ. 

 

160-) Ġn yensurkümullahu fela ğalibe leküm* ve in yahzülküm 
femen zelleziy yensuruküm min ba'dih* ve alAllahi felyetevekkelil 
mu'minun; 

 



Eğer Allah size nusrat verirse o vakit size galip yoktur, ve eğer o 
sizi yardımsız bırakırsa kimin haddinedir ki ondan sonra size yardım 
etsin? ancak Allaha dayansın o halde müminler. (Elmalı) 

 
Eğer size Allâh yardım ederse, size galip gelecek yoktur. ġayet sizi 

yardımsız kendi hâlinize bırakırsa, bunun sonucunda size kim yardımcı 
olabilir! Ġman edenler sadece (Esmâ'sıyla hakikatleri olan) Allâh'a 
tevekkül etsinler. (A.Hulusi) 

 
Ġn yensurkümullahu fela ğalibe leküm Allah size yardım ederse 

artık yenemez sizi hiç kimse. 
 
Ve in yahzülküm femen zelleziy yensuruküm min ba'dih Ama 

eğer sizi terk ederse ondan sonra size kim yardım eder. Evet..! Allah size 
yardım ederse artık yenemez sizi hiç kimse. Ama eğer sizi terk ederse 
onsan sonra size kim yardım eder.  

 
Bunların kendisi müfessirdirler. Tefsire ihtiyaç duymazlar. Zaten bu 

sözler bir tefsirdir. Hayatın tefsiridir. Allah‟ın davranıĢının tabir caizse, 
Allah‟ın eyleminin tefsiridir. Allah‟ın ahlakının tefsiridir. 

 

ve alAllahi felyetevekkelil mu'minun; ġu halde müminler 
yalnızca Allah‟a güvensinler. Evet, eğer böyle ise gerçek, bu gerçeği 
artık Allah size bildirdi. O halde size de bir tek Ģey düĢüyor. Sadece 
Allah‟a güvenmek, sadece Allah‟a dayanmak. 

 
 Bunu niçin böyle veriyor Kur‟an? Uhut savaĢında gelen yenilginin 
temelinde ki yatan sebep buydu. Sadece Allah‟a güvenmemek. Hatta 
belki, baĢımızda peygamberden komutan var. Komutanı peygamber olan 
bir ordu hiç yenilir mi..! Gibi bir mantığı vardı Uhut ordusunun. Ki bu 
mantığı alttan alta daha sonraki ayetler ele verecekler ve bu mantığı 
reddedecek daha sonra gelen ayetler.  
 

Böyle bir mantık olduğunu düĢünün. Yalnızca Allah‟a 
güvenmemek..! ĠĢte Allah buna bile razı değil. Ve böyle bir düĢünce 
insanın eylemlerinden  kendisinin sorumlu olduğu gibi ahlaki bir ilkeyi 
insana terk ettiriyor. Adeta eylemlerinizin ahlaki sorumluluğunuzu 
bırakıyorsunuz ve bahaneyi de; BaĢımızda peygamber gibi bir komutan 
var yenilir miyiz diye bahane ileri sürüyorsunuz. ĠĢte bu noktada Kur‟an o 
ebedi yasayı hatırlatıyor. Herkes eyleminin sonucunu mutlaka görür. 
Hem dünyada görür, hem ahirette görür. 

 



161-) Ve ma kâne li Nebiyyin en yeğull* ve men yağlül ye'ti Bi 
ma ğalle yevmel kıyameti, sümme tüveffa küllü nefsin ma kesebet 
ve hüm la yuzlemun; 

 
Bir Peygamber için, emanete hıyanet olur Ģey değildir, her kim 

hıyanet eder: ganimet ve hasılattan bir Ģey aĢırırsa boynuna aldığını 
kıyamet günü yüklenir getirir, sonra da herkese kazandığı ödenir, hiç 
birine zulmedilmez. (Elmalı) 

 
Bir Nebinin emanete hıyanet etmesi mümkün değildir. Her kim 

hıyanet ederse, hıyaneti boynunda asılı olarak gelir! Bundan sonra her 
nefse (yaptıklarıyla) kazandığı tam olarak verilir; onlara zulmedilmez! 
(A.Hulusi) 

 
Ve ma kâne li Nebiyyin en yeğulle Bir peygamberin hile yapması 

düĢünülemez. ve men yağlül ye'ti Bi ma ğalle yevmel kıyame zira kim 
hile yaparsa kıyamet günü hilesi açığa çıkarılacaktır. 

 
Buradaki hileden kastın ne olduğu konusunda tefsirler çok farklı ve 

uzun uzun detaylar verirler. Ancak hiç birisi de sahih bir habere 
dayanmaz. Özellikle bir kadife kumaĢ hikayesi anlatırlar ki, Bedir‟de bir 
kadife kumaĢ, bedir ganimetlerinin arasından kaybolmuĢ, bu hikayeye 
göre. Ordu içerisinden, Ġslam ordusu içerisinden birileri de bu kumaĢı 
Resulallah‟ın aldığını sanmıĢ. Tabii bu rivayetler bir kaç açıdan bana 
inandırıcı gelmedi. 

 
Bir kez bu ayet, Uhut‟la ilgili ayetlerin, pasajın tam ortasında. Yani 

yekpare aynı konudan bahseden, aynı seci ile biten yaklaĢık, ve birbiri ile 
hem muhteva, hem de biçim olarak ilintisi belli olan ayetlerin arasından 
bir tek ayeti çıkarıp ta bu ayet bu anda aynı grup içinde nazil olmadı, çok 
daha önce nazil oldu demenin inandırıcılığı herhalde olmasa gerek ve 
bunun için de elimizde inandırıcı bir belge de yok. Onun için bu ayetin 
Bedir‟de nazil olduğunu söylemek doğru olmasa gerek. 

 
Ġkincisi; Burada ki hile, Resulallah‟a atfedilen hile, böyle gerçekten 

de hiç kimsenin inanmayacağı, hayatını müminlerin imanı uğruna vermiĢ, 
tüm servetini, tüm varlığını, tüm yaĢamını insana imanı taĢımak için 
harcamıĢ bir peygamberin bir kadifeye tenezzül etmeyeceğini değil 
dostlar, düĢmanları da elbette ki bilirdi.  

 
Böyle bir gerekçe bana çok basit gözüküyor. Buna tefsir 

sahiplerinin iltifat etmiĢ olmaları bile bana garip geliyor Ģahsen. Ama 
ayetlerin de bize verdiği, sunduğu verilere bakarsak bu ayette 



bahsedilen, Resulallah‟a münafıklarca atılan iftira bir malla ilgili değil, 
vahyin bizatihi kendisi ile ilgili olsa gerek. Çünkü bu ayetin devamında 
gelen ayet, bu iftiranın, hatta daha sonra gelen 162. ayet bu iftiranın, 
vahyin niteliği ile ilgili olduğunu ifade için kafi. Eli ile yazıp, bu Allah‟tan 
geldi diyor gibi bir iftirayı hem Mekke‟li müĢrikler, hem de Medine 
Yahudileri zaten Resulallah‟a ediyorlardı. 

 
ĠĢte bu noktada Resulallah‟ın kendisine gelen vahyin Allah‟tan 

geldiğini, bir hile ürünü olmadığını ifade eden bu ayet, Resulallah‟a atılan 
bu çamuru, bu iftirayı reddetmek içindi. 

 
sümme tüveffa küllü nefsin ma kesebet  sonunda herkes 

yaptıklarının karĢılığını eksiksiz alacak ve hüm la yuzlemun; ve hiç 
kimseye haksızlık edilmeyecektir. 

 
Evet, bu ayetin son cümleleri de zaten söylediğim gerekçeye adeta 

bir atıftır, bir delildir. Burada herkese karĢılığının verileceği, ahirette kimin 
yalan söyleyip kimin söylemediğinin açığa çıkacağı ifade ediliyor. Kaldı ki 
hemen bir sonraki ayet, onu da okuyalım; 

 

162-) Efemenittebe'a rıdvanAllahi kemen bâe Bi sehatın 
minAllahi ve me'vahu cehennem* ve bi'sel masıyr; 

 
Ya o vakit Allahın rıdvanı peĢinde giden kimse Allahın hıĢmına 

uğrayan ve yatağı Cehennem olan kimseye benzer mi? o ne fena 
meaddır. (Elmalı) 

 

Allâh rıdvanına (Esmâ kuvvesinin hakikatindeki varlığına) tâbi olan 
kimse, Allâh'ın hıĢmının açığa çıktığı, yaĢayacağı ortam cehennem olan 
kiĢi gibi midir? O ne kötü sondur! (A.Hulusi) 

 
Efemenittebe'a rıdvanAllahi kemen bâe Bi sehatın minAllahi ve 

me'vahu cehennem Hiç Allah‟ın rızasını gözeten kiĢi ile, Allah‟ın 
hıĢmına, Allah‟ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kiĢi 
bir olur mu?  

 
Bu çok ağır bir hitap. Bir kadife meselesi değil..! Evet..! Bu çok 

daha derin bir mesele. Vahyin bizatihi varlığına yönelik bir iftiraya ancak 
böyle ağır bir cevap verilebilir. Onun için zaten; kemen bâe Bi sehatın 
minAllah “Allah’ın gazabına, Allah’ın hıĢmına uğrayan kimse gibi” 
midir cümlesi Kur‟an ın farklı yerlerinde gadap ve sehap biçiminde, yine 



farklı farklı gelir. Ki bu formda gelen bir çok ayet, daha önce gelen ilahi 
mesajları tahrif eden, onları bozan, onlarla oynayan kimseler için 
kullanılır Kur‟an da bu lanet formları.  

 
Allah‟ın lanetinin üzerine olduğu söylenilen kimseler genelde 

Allah‟ın vahyi ile yerli yersiz oynayan, onu tahrif eden, onu inkar eden 
kimselerdir. Bu da gösteriyor ki yukarıda ki hile iftirası ile ilgili olan Ģey, 
vahiyle ilgili bir olaydır. Yani müĢriklerin ya da Medine Yahudilerinin, ya 
da münafıkların, veya hepsinin birden Resulallah‟a Vahyi eli ile yazıp ta 
Allah gönderiyor diye hile yapıyor iddiasına ilahi bir cevaptır. 

 
Ve bi'sel masıyr; Orası ne kötü bir duraktır. 
 

163-) Hüm derecatün indAllah* vAllahu Basıyrun Bi ma 
ya'melun; 

 
Onlar Allah indinde derece derecedirler, ve Allah her ne 

yapıyorsanız görüp duruyor. (Elmalı) 
 
Onlar Allâh indînde, (ilim - irfan anlayıĢ farkları nedeniyle) 

birbirlerinin üstünde olan farklı derecelerdedir. Allâh yapmakta 
olduklarınızı (Esmâ'sı itibarıyla onların hakikati ve dahi yaratıcısı olması 
ile) Basıyr'dir (değerlendirendir). (A.Hulusi) 

 
Hüm derecatün indAllah onlar Allah‟ın katında farklı konumlara 

sahiptirler. Yani yukarıda sözü edilen iki tür mantık. Biri Allah‟ın rızasını 
gözeten mantık, ikincisi ise Allah‟ın hıĢmına uğrayan mantık. Onun için 
Hüm derecatün indAllahonlar Allah‟ın katında farklı farklı konumlara 
sahiptirler diye çevirdim. Farklı dereceler demedim. Çünkü derece olunca 
adeta aynı konumda bulunanların arasındaki farklı katmanlar gibi 
anlaĢılır diye. Farklı konum, 180 derece birbirinden farklı. Biri negatif, biri 
pozitif konum.  

 

Hüm derecatün indAllahvAllahu Basıyrun Bi ma ya'melun; zira 
Allah yaptıkları her Ģeyi görmektedir. 

 



164-) Lekad mennAllahu alel mu'miniyne iz baase fiyhim 
Rasulen min enfüsihim yetlu aleyhim ayatihi ve yüzekkiyhim ve 
yuallimuhümül Kitabe vel Hikmete ve in kânu min kablü lefiy dalalin 
mübiyn; 

 
Hakikaten Allah müminleri minnettar kıldı zira içlerinde 

kendilerinden bir Resul ba's buyurdu, onlara Allahın âyetini okuyor, onları 
tezkiye ediyor, onlara kitap ve hikmet öğretiyor halbuki bundan evvel açık 
bir dalâl içinde idiler. (Elmalı) 

 

Andolsun ki Allâh iman edenlere bir lütuf olarak, içlerinde 
nefslerinden bir Rasûl bâ's etti (aralarından kendi türlerinden bir Rasûl 
ortaya çıkardı), O'nun iĢaretlerini okuyor; onları arındırıyor, onlara hakikat 
bilgisini ve Hikmeti (her Ģeyin oluĢ sistem ve düzenini) öğretiyor. 
(Hâlbuki) onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler! (A.Hulusi) 

 
Lekad mennAllahu alel mu'miniyn Doğrusu Allah müminlere 

ihsanda bulunmuĢtur. iz baase fiyhim Rasulen min enfüsihim yetlu 
aleyhim ayatihi içlerinden bir elçi çıkararak Allah‟ın ayetlerini onlara 
okumak, ve yüzekkiyhim onları arındırmak, ve yuallimuhümül Kitabe 
vel Hikmete ilahi kelamı ve hikmeti onlara öğretmek için içlerinden Allah 
müminlere ihsanda bulunmuĢtur. Ġçlerinden bir elçi çıkararak Allah 
müminlere ihsanda bulunmuĢtur. Ve bu elçi ne yapmıĢtır? Allah‟ın 
ayetlerini onlara okumuĢ, onları arındırmıĢ ve ilahi kelamı ve hikmeti 
onlara öğretmiĢtir. 

 
Adeta yukarıda ki vahyi kendi elleri ile düzüp koĢuyor iddiasına, 

iftirasına bir cevaptır diye düĢünüyorum bu ayeti. Çünkü her elçinin 
görevi; Allah‟ın ayetlerini müminlere okumak hikmeti ve ilahi kelamı 
müminlere öğretmek ve onları arındırmaktır. Her elçinin görevi budur.  

 
Ve Hz. Muhammed AS. da bundan baĢka bir Ģey yapmamıĢtır. 

Onun için de Resulallah‟ın peygamberliğine yönelik tüm eleĢtirileri 
Kur‟an, daha önceki peygamberlerin yaptığından farklı bir Ģey mi yapıyor 
ki siz, özellikle siz ey ehli kitap. Kendi peygamberlerinizin getirdiğinden 
farklı bir Ģey getirmiyor ki. Daha önceki peygamberlerin yaptığından 
fazlasını ya da farklı bir Ģey yapmıyor ki, Tüm peygamberler ne 
yapmıĢsa Hz. Muhammed‟in yaptığı da o. Ġlahi kelamı ve hikmeti 
öğretiyor. Allah‟ın kitabını size ulaĢtırıyor ve sizi temizliyor. Bunların 
hangisi kötü de siz peygambere karĢı geliyorsunuz. Peygamberin 
nübüvvetini reddediyorsunuz. Bunların hangisi sizin aleyhinize demek 
istiyor adeta. 



 
ve in kânu min kablü lefiy dalalin mübiyn; Oysa ki daha önce 

apaçık bir sapıklık içerisindeydiler diyor Kur‟an. Onlar, yani demek ki bu 
itirazı yöneltenler müĢriklerin içerisinden çıkıp ta iman etmiĢ gibi 
görünen, ya da gerçekten iman edip daha sonradan kuĢkuya ve nifaka, 
iki yüzlülüğe düĢen insanlarmıĢ. Onun için onlar daha önceden apaçık bir 
sapıklık içerisindeydiler, Allah onları Hz. peygamberle sapıklıktan 
kurtarıp imana erdirdi. Ġmana eren bu insanlar daha sonra Ģeytanın ve 
nefislerinin, iç güdülerinin, ayartıcı öz benliklerinin vesvesesine kapıldılar 
ve Ģimdide tutmuĢlar böyle diyorlar, dediğini anlayabiliriz. 

 
165-) Evelemma esabetküm musıybetün kad esabtüm 

misleyha, kultüm enna hazâ* kul huve min ındi enfüsiküm* 
innAllahe alâ külli Ģey'in Kadiyr; 

 
Böyle iken size hasımlarınızın baĢına iki mislini getirdiğiniz bir 

musibet isabet ediverince bu nereden mi dediniz? Deki o kendi 
tarafınızdan çünkü Allah her Ģey'e kadir. (Elmalı) 

 

DüĢmanlarınıza iki katını tattırdığımız bir musîbet sizin baĢınıza 
gelince "Bu nasıl, neden oldu?" diyorsunuz. De ki: "O, nefsaniyetinizin 
getirisidir!" Kesinlikle, Allâh her Ģeye Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
Evelemma esabetküm musıybetün kad esabtüm misleyha, 

kultüm enna hazâ Ġlginç, yine Uhut bağlamında çağlar üstü bir örnek. 
Onları iki kat musibete uğrattıktan hemen sonra, -Bu hemen manasını 
buradaki kad esabtüm deki Kad edatı verir. Fili mazi‟nin (Dili geçmiĢ 
zaman) baĢında bazen Kad, yakın geçmiĢ anlamı verir.- onları iki kat 
musibete uğrattıktan hemen sonra, o musibet sizin baĢınıza da geldi 
diye, bu neden böyle oldu diye soruyorsunuz öyle mi? 

 
Evet, Kur‟an böyle diyor. Onların baĢına iki kat gelen Ģey size bir 

kat gelince dönüp diyorsunuz ki, bu neden böyle oldu. 
 
kultüm enna hazâ, enna, hem nasıl, hem de nereden anlamlarına 

gelir. Onun için nasıl oldu, nereden geldi bu iĢ baĢımıza diyorsunuz. 
 
Kul cevap ver onlara; huve min ındi enfüsiküm deki; sizin 

yüzünüzden öyle oldu. 
 
innAllahe alâ külli Ģey'in Kadiyr; hiç kuĢkunuz olmasın ki Allah 

her bir Ģeye Kadir‟dir, güç yetirendir. 



 
Yukarıda söylemiĢtim ya dostlar; “BaĢımızda peygamber gibi bir 

komutan var, Allah’ta bizimle. Biz Müslüman’ız, Allah bizim 
yanımızda, bizim tarafımızda. BaĢımızda da Allah’ın sevgili 
peygamberi var. O halde ne yaparsak yapalım biz yenilmeyiz.” 
Mantığı sorumsuz ve gayri ahlaki bir mantık. Sorumsuz bir mantık, 
çünkü;  

 
1 - BaĢarıyı, sonucu kendi eyleminizin sorumluluğunun dıĢında 

değerlendiriyorsunuz. 
 
2 – Gayri ahlaki bir mantık, gelecek sonucun sizin gayretinizden, 

sizin çabanızdan, sizin niyet ve eylemlerinizden bağımsız, hiç iliĢkisi 
olmadığını düĢünüyorsunuz. 

 
3 – Hiçbir gayret sergilemeden, kendi çabanızı göstermeden adeta 

haksız kazanç bekleyerek Allah‟tan umuyorsunuz ama Allah‟ın yasasına 
uymuyorsunuz. 

 
Nedir Allah‟ın yasası; Sebep sonuç iliĢkisi Allah‟ın genel yasasıdır. 

Bu yasayı koyan Allah olduğu için sebep sonuç iliĢkisi içerisinde 
gerçekleĢen tüm olaylar, eylemler ve sonuçlar için Kur‟an da hep Allah‟ın 
iradesine atıf yapılır. Yani onu biz diledik buyurduğu her bir Ģeye bakınız, 
aslında sebep sonuç yasasına bağlı olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 
Çünkü o yasayı biz koyduk anlamına alınır. O yasayı biz koyduk. 

Bu nedenle Allah‟ın koyduğu yasaya uymuyorlar, ama Allah‟ın yardımını 
istiyorlar ve diyorlar ki; Ģimdi bu nereden geldi baĢımıza yenilince.  

 
Niçin diyorlar? Bedir‟de yenmiĢlerdi ya. Bedir bir ödüldü. Ama 

Bedir‟de kendileri de azami gayreti sergilemiĢlerdi. Yani yasaya 
uymuĢlardı Bedir‟de. Oysa ki Uhut‟ta yasaya uymadılar ve Allah‟ın 
mesajı Ģu oldu. “Yasaya uymayana torpil geçmiyoruz.” 

 
Kimden yana olduğunuz önemli ama kendinden yana olduğunuzun 

yasalarına uymakta en az o kadar önemli. Çünkü “Allah’ın senden 
yanayım.” Diyeceksiniz, “Ama senin yasana uymuyorum.” 
Diyeceksiniz. Yani seninleyim, sana karĢı demek gibi bir Ģey bu. Bu 
paradoks, O nedenle de Allah onları yenilmekle sınadı. Yenilmekle 
sınadı, çünkü Allah‟ın tasasına uymadılar. Onlar kendi eylemlerinin 
sorumluluğunu Allah‟a attılar. Kendi eylemlerinin sorumluluğunu 
üstlenmediler. O nedenle de bu baĢımıza nereden geldi dediler, Allah‟ın 
cevabı sizin yüzünüzden geldi. Çünkü siz yaptınız; 



 
1 – Resulallah‟ın emrini dinlemediniz. Okçular Allah‟ın 

peygamberinin koyduğu yerde durmadılar. 
 
2 – Allah‟ın Resulüne ittiba etmediniz, uymadınız. 
 
innAllahe alâ külli Ģey'in Kadiyr; Allah her bir Ģeye güç yetirendir. 

Yani tüm yasaları koymaya gücü yetendir. 
 

166-) Ve ma esabeküm yevmeltekal cem'ani fe Bi iznillahi ve li 
ya'lemel mu'miniyn; 

 
O iki cem‟i yet çarpıĢtığı gün baĢınıza gelen de yine Allahın izni 

iledir. (Elmalı) 
 
(Uhud'da) iki topluluğun savaĢında baĢınıza gelenler, hakikatiniz 

olan Allâh Esmâ'sının getirisinin iman edenlerde açığa çıkıp, kimin ne 
olduğunun bilinmesi içindir. (A.Hulusi) 
 

Ve ma esabeküm yevmeltekal cem'ani fe Bi iznillahi iki ordunun 
karĢılaĢtığı gün baĢınıza gelenler, Allah‟ın izni ile gerçekleĢti. Biraz önce 
söylediğimiz Ģeylerin bir açılımı. Yani baĢkasının koyduğu bir yasa ile 
değil, Allah‟ın koyduğu bir yasa ile gerçekleĢti. Allah‟ın koyduğu yasaya 
isyan ettiniz, siz de o yasaya tabisiniz. Allah kendisinden yana olanların 
kendi koyduğu yasalara uymasını ister. Hem senden yanayım, hem de 
yasanı çiğniyorum diyeni iĢte böyle cezalandırır. 

 
ve li ya'lemel mu'miniyn; Niçin yaptı bunu Allah diye sorarsanız 

cevabı bu; Bu da Müminleri belirlemesi için. Tabii ki belirleyecek. 
Müminleri belgeleyecek, seçecek, bir seçim vardı. ĠĢte bu o seçimdi. 

 
167-) Ve li ya'lemelleziyne nafeku* ve kıyle lehüm te'alev katilu 

fiy sebiylillâhi evidfe'û* kalu lev na'lemu kıtalen letteba'naküm* hüm 
lilküfri yevmeizin akrebu minhüm lil iyman* yekulune Bi efvahihim 
ma leyse fiy kulubihim* vAllahu a'lemu Bi ma yektümun; 

 
Hem müminleri belli edeceği için hem münafıklık edenleri belli 

edeceği için ki bunlara gelin Allah yolunda muharebeye girin veya 
müdafaada olsun bulunun» denilmiĢti, «bir muharebe bilse arkanızdan 
gelirdik» dediler, onlar o gün imandan ziyade küfre yakın idiler, ağızları 
ile kalplerinde olmayanı söylüyorlardı, Allah daha iyi bilirken neyi 
gizliyorlardı. (Elmalı) 



 

(Ayrıca bir de) münafık (ikiyüzlü) olanların bilinmesi içindi. Bunlara 
"Gelin Allâh uğruna savaĢın ya da müdafaa yapın" denildiğinde, "SavaĢ 
yapılacağını bilseydik, gelirdik arkanızdan" dediler. O gün onlar imandan 
çok küfür hâline yakındılar. Gerçek fikirlerini dillendirmiyorlardı! Allâh 
gerçeği bilirken, neyi içlerinde gizlemeye çalıĢıyorlardı! (A.Hulusi) 

 
Ve li ya'lemelleziyne nafeku Yine iki yüzlüleri de belirlemek içindi. 

Müminleri ve iki yüzlüleri ayırsın. Müminlerin içinde iki yüzlüler yer 
alıyordu. ĠnanmıĢ gibi yapıp ta inanmayanlar. Ya da dıĢtan inanıp ta içten 
pazarlıklı olanlar. Ya da “Ya rabbi, sen zaferi bize verirsen senden 
yanayım, ama vermediğinde sana karĢıyım.” Diye Allah ile pazarlığa 
oturanlar. “Allah’ım, eğer üstte olursak senden yanayım, altta 
olursak sana karĢıyım.” Gibi iğrenç bir pazarlık yöntemini kendisine 
yöntem olarak seçenleri belirlemek için. 

 
ve kıyle lehüm te'alev katilu fiy sebiylillâhi evidfe'û Gelin Allah 

yolunda savaĢın, dahası kendinizi savunun. evidfe'û kendinizi savunun 
denildiğinde..! 

 
Bu çok önemli. Burada fiy sebiylillâhievidfe'ûevi, ya da, değil de, 

dahası diye çevirdim. Aslında yani diye de çevirebilirdim. Allah yolunda 
savaĢın, yani kendinizi savunun. Bu Ģu anlama gelir bir yerde; Kendinizi 
meĢru müdafaa ile savunmanız, Allah yolunda savaĢmanızdır. Allah 
yolunda yapılan her savaĢ, bir yerde kendinizi savunmaktır. MeĢru 
müdafaa hakkınızdır.  

 
Niçin? Çünkü kendi geleceğinizi savunmaktır Allah yolunda 

savaĢmak. Kendi istikbalinizi savunmak, insanı savunmaktır. Yoksa 
Allah‟ı savunmak değildir. Allah‟ın savunulmaya ihtiyacı yoktur. Allah 
savunmasız kalmaz ki Allah için savaĢasınız. Allah için savaĢmanın 
açıkçası, insanın kendisi için savaĢmasıdır. Allah için mücadele vermek, 
kiĢinin kendi istikbali, kendi geleceği için mücadele vermesidir. Yani bu 
isimlendirme sizi yanıltmasın, doğru algılayın. Allah‟ın savunulmaya 
ihtiyacı yok, sizin onu savunmanıza ihtiyacı yok. Siz savunmasız 
kalırsınız, Allah değil. Siz zorda kalırsınız, Allah değil.  

 
Onun için aslında Allah yolunda mücadele edin, Allah yolunda cihat 

edin emirlerinin tamamı kendiniz için cihat edin. Kendiniz için bir Ģeyler 
yapın, kendi istikbaliniz, kendi geleceğiniz, kendi mutluluğunuz için yapın 
anlamını taĢır. 

 



ĠĢte burada ki “evi” de onun için dahası biçiminde çevirdim. Gelin 
Allah yolunda savaĢın evidfe'û dahası kendinizi savunun denildiğinde; 

 
kalu lev na'lemu kıtalen letteba'naküm Hemen Ģöyle cevap 

verdiler. Eğer savaĢ çıkacağını bilseydik, kesinlikle arkanızdan gelirdik 
diyenleri belirlemek içindi. BaĢa dönecek olursak anlamı bu ayetin. Ve li 
ya'lemelleziyne nafeku iĢte eğer savaĢ çıkacağını bilseydik kesinlikle 
arkanızdan gelirdik diyen münafıkları belirlemek için  yaptı bir de Allah 
bunu. 

 
Abdullah Bin Übey ve onun arkasına, peĢine düĢen münafıklar; 

Niçin Uhut‟ta bizimle gelmedin diyen müminlere bu cevabı vermiĢlerdi. 
“Biz savaĢ çıkacağını tahmin etmedik, savaĢ olmayacak sandık. SavaĢ 
olacağını bilseydik kesinlikle arkanızdan gelirdik.” Cevabını vermiĢlerdi. 

 
hüm lilküfri yevmeizin akrebu minhüm lil iyman ĠĢte bu tavır 

Kur‟an tarafından Ģöyle nitelendiriliyor. Onlar o gün inkara, imandan 
daha fazla yaklaĢtılar. 

 
Ġnkar ve imanı, pozitif ve negatif kutup arasında bir yol, bir çizgi 

olarak adeta düĢünün, tasavvur edin. Bu çizgi, bu yol üzerinde insan 
amelleri ile ya imana, ya da inkara gidip geliyor. Yani insanı amelleri ya 
pozitif iman kutbuna yaklaĢtırıyor, ya negatif küfür kutbuna yaklaĢtırıyor. 
Burada ifade edilen hakikat, adeta imanı bir yol, imanı iki kutuplu bir yer 
gibi tasavvur etmek ve amellerde iman ya da inkara kiĢinin yaklaĢıp 
uzaklaĢmasını belirleyen bir etken olarak düĢünmek gerekiyor. 

 
yekulune Bi efvahihim ma leyse fiy kulubihim Kalplerinde 

olmayanı ağızları ile söylüyorlardı.  
 
Biraz önceki açıklamamı Ģunun için yaptım. Amelle Ġmanın alakası 

nedir. DavranıĢla imanın alakası nedir diyenlere iĢte harika bir cevap. 
Hani  

 
“iman; Saçakları marifet, bilgi. Kökü tasdik. Gövdesi ikrar ve 

meyvesi amel olan bir ağaçtır.”  
 
Diye tarif edilir. ĠĢte buradan da algılıyoruz ki Amel imandan 

hepten bağımsız değildir. Yani yaptığınız eylemler, sizin imana ya da 
inkara olan yakınlığınızı belirliyor. 

 
vAllahu a'lemu Bi ma yektümun; Oysaki Allah onların gizledikleri 

Ģeyi çok iyi biliyordu. 



 
Allah‟a ihanet etmiĢlerdi onlar. Yani onların gizledikleri Ģey ne idi, 

iki yüzlülerin; Allah davasına ihanet. Ġhanetlerini gizliyorlardı. Hala 
dıĢarıdan mümin gibi gözüküyorlar, ama Allah davasından yana 
durmuyorlardı. Yani Allah‟ın davasını savunmuyorlardı. Yine de 
Müslüman‟ız diyorlardı. Yine de namaz kılıyorlardı. Hem de namazlarını 
peygamberin arkasında kılıyorlardı.  

 
Tüm ibadetlerini yaptıklarından hiç kuĢkunuz olmasın Medine 

münafıklarının. Medine münafıkları ibadetlerini yapmaktan da öte, mescit 
bile yaptırıyorlardı. Mescid-i dırar onların inĢa ettirdiği bir mescitti. 
Bakınız Medine münafıkları namazlarını terk etmiyorlardı ki, Medine 
münafıkları oruçlarını terk etmiyorlardı ki. Medine münafıkları, Allah 
davasını savunmuyorlardı. Allah davasını savunanları yalnız 
bırakıyorlardı. ĠĢte onlar bu tavırları ile; 

 
Ġnnel münafikıyne fidderkil' esfeli minennar* Nisa/145 
 
Cehennemin en tabanında olmayı hak ediyorlardı. Münafıklar 

ateĢin en derin tabakasında olacaklar hitabına muhatap oluyorlardı. Yani 
kafirlerden daha katı, daha Ģedid, daha tehlikeli addediliyorlardı. 

 

168-) Elleziyne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* 
kul fedreu an enfüsikümül mevte in küntüm sadikıyn; 

 
Onlar ki oturdular da muharebeye giden ihvanları için «bizi 

dinleselerdi katl olunmazlardı» dediler, deki haydin o halde 
kendinizden ölümü defedin eğer gerçekseniz. (Elmalı) 

 
O savaĢa katılmayanlar, kardeĢleri için "Eğer bize uysalardı, 

öldürülmezlerdi" dediler. De ki: "Dediğiniz doğru ise ölümü uzak kılın 
baĢınızdan bakalım!" (A.Hulusi) 

 
Elleziyne kalu li ıhvanihim ve kaadu kendileri evlerine oturdukları 

halde kardeĢleri hakkında diyorlardı ki o münafıklar. KardeĢleri hakkında 
diyor bakınız. Yani hala onların kendilerini kimden saydığı kuĢkulu. Onun 
içinde ibare böyle gelmiĢ. Mümin kardeĢleri hakkında diyorlardı ki onlar 
lev etauna ma kutilu eğer bize uysalardı öldürülmüĢ olmayacaklardı. 

 
Kul, Cevap ver onlara, fedreu an enfüsikümül mevte in küntüm 

sadikıyn; De ki eğer sözünüzde sadıksanız baĢınızdan savın bakalım 
ölümü. Yani eğer siz samimi iseniz ölümü hepten savın..! 



 
169-) Ve la tahsebennelleziyne kutilu fiy sebiylillâhi emvata* 

bel ahyaun ınde Rabbihim yurzekun; 
 
Ve sakın Allah yolunda katledilenleri ölmüĢler sanma, hayır, hep 

hayattadırlar, Rablerinin indinde yaĢarlar. (Elmalı) 
 
Allâh uğruna öldürülmüĢ olanları "ölü"ler sanmayın! Bilakis Rableri 

indînde hayattadırlar, rızıklanmaktadırlar! (A.Hulusi) 
 
Ve la tahsebennelleziyne kutilu fiy sebiylillâhi emvata ve Allah 

yolunda öldürülenleri ölü saymayın. ġimdi onların Ģahsında hepinize bir 
uyarı. Allah yolunda canını veren kiĢilerin, Allah katında ki durumları 
sadece Allah‟tan öğrenilir. Onun için bu ayetlerin tefsire ihtiyacı yok. Bu 
ayetler gayb‟a iliĢkin bir tefsirdirler zaten. 

 
bel ahyaun ınde Rabbihim yurzekun; Aksine onlar diridirler, 

rızıkları rableri katındadır. 
 
170-) Ferihıyne Bi ma atahumullahu min fadliHĠ, ve 

yestebĢirune Bil'leziyne lem yelhaku Bihim min halfihim ella havfün 
aleyhim ve la hüm yahzenun; 

 
Allahın fazlından kendilerine bahĢettiği saadetle Ģadgâm olarak 

merzuk olurlar, arkalarından Ģahadetle kendilerine yetiĢemeyen 
mücahitler hakkında da Ģunu istibĢar ederler ki onlara bir korku yok, 
onlar da mahzun olmayacaklar. (Elmalı) 

 

Allâh'ın fazlından, hakikatleri olması sebebiyle kendilerinde açığa 
çıkardığıyla sevinçlidirler. Kendilerine katılmamıĢ, geride kalanlara 
müjdelemek isterler ki; onlara ne bir korku vardır ne de üzülecekleri bir 
Ģey.(A.Hulusi) 

 
Ferihıyne Bi ma atahumullahu min fadliHĠ Onlar Allah‟ın 

lûtfundan kendilerine bağıĢladığı ile kıvanç duyarlar. 
 
ve yestebĢirune Bil'leziyne lem yelhaku Bihim min halfihim  

Arkadan gelip te henüz kendilerine kavuĢmamıĢ olan kimseleri 
müjdelemek isterler. Arkadan gelipte henüz kendilerine kavuĢmak 
isteyip, Ģehit olmak isteyip te, henüz Ģehit olmamıĢ, Allah yolunda 
mücadele vermeye devam eden ve Allah yolunda canlarını vermek 
isteyen kimseleri müjdelemek için can atarlar. 



 
ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun; Ne ile müjdelemek için 

can atarlar; Geleceğe iliĢkin kaygı, geçmiĢe iliĢkin hüzün çekmeyecekleri 
müjdesini vermek için. Bu müjdeyi niçin vermek isterler? Kendi baĢlarına 
geldi de onun için. Yani biz geçmiĢe iliĢkin üzüntü duymuyor Ģu an 
gelecekten de kaygı etmiyoruz. Özgürlük ve güvenliğimizi ebediyen 
sağladık. Biz bu müjdeyi size vermek isteriz diye müjde vermeye can 
atarlar. 

 

171-) YestebĢirune Bi nı'metin minAllahi ve fadlin, ve 
ennAllahe la yudıy'u ecrel mu'miniyn; 

 
Allahın bir nimetini bir de fazlını ve Allah müminlerin ecrini zayi' 

etmeyeceğini istibĢar ederler. (Elmalı) 
 
Allâh'ın üzerlerinde açığa çıkan nimetini ve fazlını ve de iman 

edenlerin yaptıklarının karĢılıksız kalmayacağını müjdelemek isterler. 
(A.Hulusi) 

 
Ve yine onlar Allah‟ın nimeti ve keremi ile, Allah‟ın müminlere ait 

ecri zayi etmeyeceğini müjdelemek için can atarlar. Yani Allah‟ın kendi 
yolunda bir Ģeyler ödeyen, kendi yolunda bir bedel ödeyen kimselere, 
nimet ve keremiyle davranıp müminlere ait ecri zayi etmeyeceğini, 
müminlerin mutlaka ecirlendirileceği, ücretlendirileceği bir cennet gibi 
bedel verileceği konusunu müjdelemek için can atarlar. 

 

172-) Elleziynestecabu Lillahi verRasuli min ba'di ma 
esabehümül karh* lilleziyne ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym; 

 
Hele o, kendilerine yara değdikten sonra Allahın ve Peygamberin 

emrine icabet eyleyenler: müminler içinden bilhassa böyle ihsan ve ittika 
edenler için pek büyük bir ecir var. (Elmalı) 

 

Kendileri yara aldıktan sonra (bile) Allâh ve Rasûlün davetine 
icabet ettiler ki, onlardan ihsan sahibi olanlar ve korunanlar için aziym 
mükâfat vardır. (A.Hulusi) 

 
Elleziynestecabu Lillahi verRasuli min ba'di ma esabehümül 

karh Onlar ki kendilerine dokunan zarardan sonra Allah‟ın ve elçisinin 
çağrısına uydular. Kim bunlar? Uhut savaĢından bir gün sonra 



Resulallah‟ın düĢmanı takip etmek için oluĢturduğu ordunun erlerine 
söyleniyor. Bu ayetin muhatabı, birinci muhatabı onlar. 

 
Tabii ki bu ayetler tüm zamanlar için geçerli olan insani durumlara 

birer atıftır. Ancak birinci muhatapları için bu ayetlerin bize hatırlattığı 
tarihi vakıa; Uhut yenilgisinin hemen ertesi gün Resulallah Medinelileri 
toplamıĢ ve düĢmanı takip etmek için bir ordu hazırlanmasını emretmiĢti. 
Kimse çıkmadı. Çünkü ciddi bir korku duyuyorlardı. Unutmayın hem 
yenilmiĢtiler, hem de karĢılarında sayıca, gerçekten de orantının 
kurulamayacağı kadar büyük bir ordu vardı. Resulallah‟ın Ģu sözü 
üzerine 1500 kiĢi toplanmıĢtı. 

 
- Aranızdan hiç kimse gitmese de ben tek baĢıma giderim. 
 
ĠĢte, Hamra Ul Esed denilen yere kadar gittiler. Medine‟ye 8 millik 

bir mesafede  Hamra Ul Esed. ĠĢte bu seferin ismi tarihlere; Hamra Ul 
Esed seferi olarak geçti. Bu ayette ifade edilen de bu. Kendilerine 
dokunan zarardan, yani yara aldıktan sonra Allah‟ın ve elçisinin çağrısına 
uydular. 

 

lilleziyne ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym; Bunlardan 
iyilikte sebat gösterenleri ve sorumluluk bilincini kuĢananları muazzam 
bir karĢılık beklemektedir. Müjdeliyor ayet. 

 

173-) Elleziyne kale lehümün Nasu innen Nase kad cemeu 
leküm fahĢevhüm fezadehüm iymana* ve kalu hasbünAllahu ve 
nı'mel vekiyl; 

 
Onlar ki nâs kendilerine haberiniz olsun nas sizin için tahĢidat 

yaptılar onun için onlardan korkun dediler de bu kendilerinin imanlarını 
artırdı «Allah yetiĢir bize o ne güzel vekil» dediler. (Elmalı) 

 

"Sizinle savaĢmak için bir ordu oluĢturdular, korkun onlardan" 
dediklerinde; bu haber onların bilakis imanını arttırdı da Ģöyle 
cevapladılar: "Allâh yeter bize, O ne güzel Vekiyl'dir!" (A.Hulusi) 

 
Elleziyne Onlar ki; kale lehümün Nasu innen Nase kad cemeu 

leküm fahĢevhüm Bir takım insanlar kendilerine; “Bakın düĢmanlarınız 
size saldırı için toplandılar. Onlardan sakınmanız gerek.” DemiĢlerdi 
de; fezadehüm iymana iĢte 



Bu haber üzerine onların imanı artmıĢtı. Bu haber onların imanını 
artırmıĢtı. 
 
 ve kalu hasbünAllahu ve nı'mel vekiyl; Ve onların bu korkutma 
propagandasına karĢı verdikleri cevap Ģu oldu. “Allah bize yeter. O ne 
güzel vakiyldir.” 
 

Burada bahsedilen ve müfessirlerin ortaklaĢa bize naklettikleri 
olayda Ebu Süfyan‟ın Ģu meydan okumasına karĢılık, - Ki Ebu Süfyan 
Ģöyle demiĢti. Mekke ordusu komutanı, Mekke reisi Ebu Süfyan; Bedr‟in 
rövanĢını yapmaya ne dersiniz. DemiĢti. Bedr‟in yıl dönümünde, Bedr‟in 
rövanĢına davet etmiĢti. MüĢrikleri.- Bedr‟in yıl dönümü geldiğinde 
Medine üzerine Münafıklar arasından gönüllü propagandacılar salmıĢtı. 
Bu propagandacılar Mekke‟li müĢriklerin yaklaĢık 20.000 e yakın insanla 
Medine üzerine yürüdüklerini yayıyorlar ve korkutuyorlardı insanları.  

 
ĠĢte bu sırada Resulallah Asker toplanması için emir verdi. 

Gerçekten de bu korku o kadar da iliklerine iĢlemiĢti ki Medinelilerin, 
gönülsüzlük gösterdiler. Resulallah bu sefer sırasında da kendisini 
savunanların kendisi ile gelmelerini, eğer kendisi ile beraber 
olmuyorlarsa kendisinin onlarla iliĢkisinin kalmadığını ilan etti. Ve bunun 
üzerine yaklaĢık 1.500 kiĢilik bir müminler grubu Resulallah‟la birlikte 
Bedr-us Sura, küçük bedir denilen yere kadar gittiler. 

 
ĠĢte bu sefere bir atıftır bu ayet. Ve bu ayette bu propaganda 

müminlere yapılınca onların imanını arttırmıĢtı diyor ve demiĢlerdi ki; 
“Allah bize yeter. O ne güzel vakiyldir.” 

 

174-) Fenkalebu Bi nı'metin minAllahi ve fadlin lem 
yemseshüm sûun vettebeu rıdvanAllah* vAllahu zû fadlin azıym; 

 
Sonra da kendilerine hiç bir keder dokunmaksızın Allah dan bir 

nimet ve bir fazl ile avdet ettiler ve Allahın rızası ardınca gittiler, daha çok 
büyük bir fazlın sahibidir Allah. (Elmalı) 

 
Bu inanç nedeniyle kendilerine hiçbir zarar dokunmadan Allâh'ın 

nimet ve fazlıyla geri döndüler. Allâh rıdvanına tâbi oldular. Allâh Aziym 
fazl sahibidir. (A.Hulusi) 

 
Fenkalebu Bi nı'metin minAllahi ve fadlin lem yemseshüm 

sûun Onlar Allah‟ın nimeti ve lûtfu sayesinde kendilerine hiçbir zarar 
dokunmadan geri döndüler. Evet, olayları anlatıyor ayet tamamen. 



Hemen belki bu Bedr-i Sura‟dır, belki de Hamra Ul Esed gazvesidir, yani 
iki konuda da farklı farklı rivayetler var. Bu ayetlerin hangisine ait olduğu 
konusunda müfessirler mütereddit davranmıĢlarsa da ben bu ayetin ve 
bundan önceki ayetin yine Uhut çerçevesi içerisinde, Uhut gününden bir 
gün sonraki Hamra Ul Esed‟le ilgili olduğunu sanıyorum. 

 
Fenkalebu Bi nı'metin minAllahi ve fadlin lem yemseshüm 

sûun Onlar Allah‟ın nimeti ve lûtfu sayesinde kendilerine hiçbir zarar 
dokunmadan geri döndüler. Evet, hiçbir zarar dokunmamıĢtı. O takibe 
giden müminler ordusu zararsız bir biçimde geri döndüler. 

 
vettebeu rıdvanAllah Zira onlar Allah‟ın rızasına taliptiler. Çünkü 

onlar Allah‟ın rızasına taliptiler. 
 

vAllahu zû fadlin azıym; Allah ise sınırsız lûtuf sahibidir. Yani 
Allah ve Resulü ile değil de, nefis ve Ģeytanla ittifak kuran, amaç birliğine 
girenler gibi davranmadılar. Onlar Allah ve Resulü ile ittifak kurdular onun 
içinde ondan ayrılmadılar. Allah ve Resulü kendileri ile ittifak kuranla 
ittifak kurar. Siz Allah‟ın davası ile ittifak kurarsanız, Allah‟ta sizinle ittifak 
kurar; 

ĠnnAllahe yudafiu anilleziyne amenu… (Hac/38) ve Allah 
inananları savunur.  

Eğer siz Ģeytanla ittifak kurarsanız, iç güdülerinizle ittifak 
kurarsanız, geçici menfaatlerinizle ittifak kurarsanız, nerede olduğunuza 
bakılmaksızın Allah‟ın yardımı sizden esirgenecektir. Çünkü siz Allah‟ı 
müttefik olarak kabul etmediniz. Allah‟ın davası ile ittifak kurmadınız. 
Onun içinde Allah‟tan yardım beklemeye hakkınız kalmamıĢtır. 

 

175-) Ġnnema zâlikümüĢ Ģeytanu yuhavvifü evliyaehu, fela 
tehafuhüm ve hafuni in küntüm mu'miniyn; 

 
Size o haberi getiren ġeytan sade kendi dostlarını korkutur, siz 

ondan korkmayın da bana isyandan korkun eğer müminlerseniz. (Elmalı) 
 

O Ģeytan (haberi getiren), ancak kendi dostlarını korkutur... O hâlde 
onlardan korkmayın; benden korkun, eğer iman ehliyseniz. (A.Hulusi) 

 



Ġnnema zâlikümüĢ Ģeytanu yuhavvifü evliyaehu ġeytan yalnızca 
kendi dostlarından korkmanızı telkin eder. ġeytanın telkini, sizi kendi 
dostları ile korkutmaktır. 

 
fela tehafuhüm ve hafuni in küntüm mu'miniyn; Allah‟ın telkini 

de nedir peki Ģeytanınkine karĢılık? ġudur; O halde onlardan korkmayın, 
yalnızca benden korkun eğer gerçekten inanıyorsanız. Allah‟ın telkini de 
budur. ġeytan kendi dostları ile korkutur. Dikkatinizi çekerim, kendisi ile 
değil. Allah ise sizi kendisi ile korkutur.  

 
Daha doğrusu bu korku nasıl bir korkudur? Sevgiyi kaybetme 

korkusu. Allah beni sevmez diye korkmaktır. Allah‟ın sevgisini yıpratır 
mıyım acaba korkusudur. Allah beni sevmezse dünya alem sevse ne olur 
ki korkusudur. Allah beni severse, dünya alem sevmese ne olur ki 
rahatlığını size kazandırır. Allah severse sizi herkese sevdirir. ĠĢte bu 
rahatlığı kazandırır. 

 
176-) Ve la yahzünkelleziyne yüsariune fiyl küfr* innehüm len 

yedurullahe Ģey'a* yüriydullahu ella yec'ale lehüm hazzan fiyl 
ahireti, ve lehüm azâbün azıym; 

 
Sana da o küfürde yarıĢanlar hüzün vermesin çünkü onlar Allaha 

bir zarar edebilecek değiller, Allah onlara Ahirette bir hazz vermemek 
istiyor, onlara azîm bir azab var. (Elmalı) 

 

Hakikati inkârda yarıĢanlar seni üzmesinler. Kesinlikle onlar, Allâh'a 
hiçbir zarar veremezler. Allâh onlara sonsuz gelecek sürecinde bir nasip 
vermemeyi diliyor (onun için böyleler). Onlar için aziym azap vardır. 
(A.Hulusi) 

 
Ve la yahzünkelleziyne yüsariune fiyl küfr küfürde birbirleri ile 

yarıĢ halinde olanlardan dolayı üzülme. Bu da Resulallah‟ın Ģahsında 
tüm Ġslam davetçilerine, tüm alimlere, tüm Ġslami önderlere bir uyarı. 
Küfürde birbirleri ile yarıĢ halinde olanlardan dolayı üzülme, üzülmene 
değmez bunlar. Yani kendisi için üzüleceğiniz insanlar, en azından 
küfürde olsalar dahi cehaletleri sebebiyle küfürde olanlar olsun. Ama 
küfürde önderlik yapıyorlar ve cehaletleri, değil de bile bile küfürde 
direniyorlar ve küfürde yarıĢmaya baĢlıyorlarsa bunlar, kendisi için 
üzülmeye bile değmeyecek insan müsvetteleridir. 

 
innehüm len yedurullahe Ģey'a Kesinlikle onlar Allah‟a hiçbir 

zarar veremezler. yüriydullahu ella yec'ale lehüm hazzan fiyl 



ahiretiEvet, burası çok önemli. Allah onların ahiretten hiçbir pay 
almamalarını murad eder. Allah‟ın muradı onların, ahirette bir pay sahibi 
olmamalarıdır. Allah dünyada onların önünü açmıĢtır. Sınırsızca açmıĢtır. 
ve lehüm azâbün azıym; Ve onları Ģiddetli bir azap bekler. 

 

177-) ĠnnelleziyneĢterevül küfre Bil iymani len yedurullahe 
Ģey'a* ve lehüm azâbün eliym; 

 
ġüphesiz iman bedeline küfrü satın alanlar Allaha zerrece zarar 

verecek değiller ve onlar için elîm bir azab var. (Elmalı) 
 

Hakikatlerine iman yerine, inkârı satın alanlara gelince, Allâh'a 
hiçbir zarar veremezler. Onlara feci yanıĢ vardır. (A.Hulusi) 

 
ĠnnelleziyneĢterevül küfre Bil iymani len yedurullahe Ģey'a 

Ġman karĢılığında küfrü satın alanlar, Allah‟a hiçbir zarar veremezler. 
Ġman karĢılığında küfrü satın almak. Bunun için öncelikle imanınızın 
olması gerekiyor. Yani önce imanı varken sonra o imanı küfür 
karĢılığında satanlar. Ne korkunç bir alıĢveriĢ değil mi? Ne zararlı bir alıĢ 
veriĢ. Sonunda cennet verip cehennem almaya benziyor bu alıĢveriĢ. 

 

ve lehüm azâbün eliym; Ve onları Ģiddetli bir azap bekler. 

 

178-) Ve la yahsebenneleziyne keferu ennema nümliy lehüm 
hayrun lienfüsihim* innema nümliy lehüm liyezdadu isma* ve lehüm 
azâbün mühiyn; 

 
Bir de o küfredenler kendilerini bırakıĢımızı zinhar kendileri için bir 

hayır sanmasınlar biz onları sırf günahlarını artsınlar diye bırakıyoruz, 
hem onlara zillet verici bir azap var. (Elmalı) 

 
Hakikati inkâr ederek yaĢayanlar, kendilerine süre tanımamızın 

hayırlarına olduğunu sanmasınlar! Sadece suçlarını büyütmeleri için süre 
tanıyoruz (bu Allâh'ın mekridir onlara). Onlara zilleti yaĢatacak bir azap 
vardır. (A.Hulusi) 
 

Ve la yahsebenneleziyne keferu ennema nümliy lehüm hayrun 
lienfüsihim zira kafirler sanmasınlar ki onlara mühlet vermemiz kendi 
hayırlarına değildir. Evet, küfründe direnen kimseler kendilerine süre 



tanımamızı, kendi hayırlarına zannetmesinler. Kendilerinin önünü 
açmamızı, kendilerine dünyanın bin bir nimetini sememizi, hayırlarına 
zannetmesinler. 

 
innema nümliy lehüm liyezdadu isma onlara yalnızca 

günahlarını arttırsınlar diye mühlet verdik. Evet, onlara yalnızca 
günahlarını arttırsınlar diye süre tanıdık, izin verdik. Yani tabir caiz ise; 
iplerini boyunlarına dolayıp saldık. Saldık ki, kendilerinin cehennemlerini 
büyütsünler. Çünkü her yaptıkları kendi aleyhlerine oluyordu.  

 
Onun için Allah‟ın dalalete göndermesi Kur‟an da Allah‟ın dalalete 

göndermesi, dalalete sokması ibareleri var. Bunlar hep böyle anlaĢılır. 
Allah bizatihi hiç kimseyi saptırmaz. Ama Allah bırakır. Terk eder. Allah 
terk ederse zaten kiĢi kendi ayartıcı güdüleri ile baĢ baĢa kalır. Kendi 
güdüleri ile baĢ baĢa kalınca da güdüleri insanı Allah‟tan uzaklaĢtırır. 
Ġnsanı kendisinden uzaklaĢtırır. KiĢiyi öz benliğinden uzaklaĢtırır, 
kendisine karĢı yabancılaĢtırır. Kendisine karĢı yabancılaĢan hakikate 
karĢı yabancılaĢır, hakikate karĢı yabancılaĢan da Allah„a karĢı 
yabancılaĢır. 

 
ve lehüm azâbün mühiyn; Sonunda onları da alçaltıcı bir azap 

bekler. Günahların artmasını Allah‟a izafe edilmesi bu ayette, sebep 
sonuç yasasının bütün mahlukat için geçerli kılanın Allah olduğu 
gerçeğine bir atıftır. Yani günahların artması Allah‟a izafe ediliyor. Çünkü 
günahı artan cehennemine yaklaĢmıĢ olur. Eylemi ile kendi cehennemini 
kazanmıĢ olur. Bunu takdir eden, bu yasayı koyan, yani kiĢinin sonucunu 
kendisi belirler. Sebebi eylemidir, sonucu eyleminin sonucudur. ĠĢte bu 
kanunu koyan Allah olduğu için burada Allah‟a atfediliyor. Günahlarının 
artmasının Allah‟a atfedilmesi, Allah arttırdı denmesi bu yüzdendir. 

 

 179-) Ma kânAllahu li yezeral mu'miniyne alâ ma entüm aleyhi 
hatta yemiyzel habiyse minettayyib* ve ma kânAllahu liyutliaküm 
alel ğaybi ve lakinnAllahe yectebiy min RusuliHĠ men yeĢau, 
feaminu Billahi ve rusuliHĠ, ve in tu'minu ve tetteku feleküm ecrun 
azıym; 

 
Allah müminleri bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir, nihayet 

murdarı temizden ayıracak, Allah sizleri gaibe muttali' kılacak da değil ve 
lâkin Allah ona Resullerinden dilediğini seçer, onun için Allaha ve 
Resullerine iman edin ve eğer iman eder ve korunursanız size de azîm 
bir ecir var. (Elmalı) 

 



Allâh, iman edenleri olduğu gibi bırakmayacaktır. Pis ile temizi 
ayıracaktır. Allâh sizleri gayba (Zât'ına) erdirecek değildir. Ne var ki, 
Rasûllerinden dilediğini seçer (size göre gayb olanı bildirmek isterse). 
Öyle ise, Allâh Esmâ'sının tüm âlemleri ve hakikatinizi var ettiğine ve 
Rasûllerine (bu bilgiyi size açıklamak için irsâl ettiklerine) iman edin. 
Eğer iman eder ve korunursanız, aziym mükâfata erersiniz. (A.Hulusi) 

 
Ma kânAllahu li yezeral mu'miniyne alâ ma entüm aleyhi hatta 

yemiyzel habiyse minettayyib Ey kafirler, ittifakla tüm müfessirler bu 
ayetin hitap ettiği kitlenin küfründe direnenler olduğudur. Ey kafirler 
güruhu, ey inkarcılar, Allah müminleri sizin yaĢadığınız hayat tarzı üzere 
bırakacak değildir. Evet, Allah müminleri, sizin yaĢadığınız hayat tarzı 
üzerine bırakacak değildir. Ya da Allah‟ın müminleri sizin hayat tarzınız 
üzere bırakması düĢünülemez. Böyle bir Ģeyi kimse düĢünemez.  

 
Hatta yemiyzel habiyse minettayyib Nihayet Allah iyiyi kötüden 

ayıracaktır. 
 
Buradaki ma entüm aleyh ibaresi, dikkatinizi çekerim, hemen 

ondan önceki yarım cümlede zamirler çoğul, gaip zamiri iken, çoğul 
gaibe hitap edilirken burada hemen entüm muhatap zamirine geçildi. 
Muhataptan söz ediliyor. Siz, zamir değiĢiverdi. Hitap muhatabın Ģekli 
değiĢti hemen. Muhatap gaipken, hemen muhataba dönüĢtü burada. 
Bizatihi bir diyaloga dönüĢtü. Siz ifadesi kullanılıyor. Onun için ma 
entüm aleyh kalıbı hadislerde de geçer. Hayat tarzı diye çevirmek çok 
daha doğru bir çeviridir. Üzerinde bulunduğunuz Ģey manasına gelir. 
Yani yaĢadığınız sistem, yaĢadığınız hayat biçimi. ĠĢte Allah müminler 
için bir hayat tarzı çizmiĢtir. Müminler kafirlerin hayat tarzını yaĢayamaz. 
Bu, bu anlama gelir.  

 
ve lakinnAllahe yectebiy min RusuliHĠ men yeĢau Fakat Allah 

bu amaçla elçilerinden dilediğini seçer. 
 
feaminu Billahi ve rusuliHĠġu halde Allah ve elçilerine iman edin. 

Allah ve elçilerine iman etmeniz gerekir. 
 

ve in tu'minu ve tetteku feleküm ecrun azıym; Zira eğer inanır 
ve sorumluluk bilincini kuĢanırsanız o zaman sizi muazzam bir ecir 
bekler. KarĢılık bekler. 

 



Biz, sorumluluğunun bilincinde olan ve iman eden kimselerden 
olmamızı Rabbimizden, can-ı gönülden diliyoruz. Ve Rabbimiz bize kamil 
bir iman ve sorumluluk bilinci ver diyoruz. 

 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. ÂLĠ ĠMRAN SURESĠ (180-200)(28) 
 

“EuzübillahimineĢĢeytanirracim.”  
 
“Bismillahirrahmanirrahim”  
 
 
Sevgili Kur‟an dostları 28. dersimize Alu Ġmran suresinin 180. ayeti 

ile devam ediyoruz. 
 

180-) Ve la yahsebennelleziyne yebhalune Bi ma atahumullahu 
min fadliHĠ huve hayren lehüm* bel huve Ģerrun lehüm* 
seyütavvekune ma behılu Bihi yevmel kıyameti, ve Lillahi miyrasüs 
Semavati vel Ard* vAllahu Bi ma ta'melune Habiyr; 

 
Allahın fazlından kendilerine bahĢettiği Ģey'e bahillik edenler sakın 

onu kendilerine hayırlı sanmasınlar hayır o, onlar için bir Ģerdir, yarın 
kıyamet günü o kıskandıkları mal boyunlarına tomruk edilecek kaldı ki 
Göklerin ve Yerin mirası hep Allahın ve Allah her ne yaparsanız 
haberdardır. (Elmalı) 

 
Allâh'ın kendi hakikatleri olan Esmâ kuvvesi ile fazlından 

verdiklerinde cimrilik edenler, sanmasınlar ki bu haklarında hayırlı olan 
bir Ģeydir. Bilakis Ģerrdir! Cimrilik ettikleri Ģey kıyamet sürecinde 
boyunlarında asılı olacaktır! Semâlar ve arzın mirası (Esmâ 
kuvvelerinden sürekli oluĢan her Ģey) Allâh'ındır. Allâh yapmakta 
olduklarınızdan (onları yaratan olarak) Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve la yahsebennelleziyne yebhalune Bi ma atahumullahu min 

fadliHĠ huve hayren lehüm Allah‟ın lûtfundan kendilerine verdiklerinde 
cimrilik yapanlar. Bunun kendileri hakkında hayırlı olduğunu sanmasınlar. 
Çünkü ne dünyada, ne de öte dünyada Allah‟ın kendilerine verdiği 
Ģeyden, Allah‟a karĢı cimrilik yapanlar mutlaka zararla çıkacaklardır. 

 
Dünyada zararla çıkacaklardır. Çünkü Ģükürdür Allah‟ın 

verdiğinden vermek ve Ģükredenin nimetinin artırılacağı da yine Allah‟ın 
vaadidir. Vermemek ise küfran-ı nimettir, yani nankörlüktür. Nankörlere 
ne dünyada ücret vardır, ne de öte dünyada ecir. 

 
bel huve Ģerrun lehüm Aksine bu onlar için pek fenadır. 
 



Bu ayette insanın dünyevileĢmesinin insan üzerindeki ahlaki 
duruĢu yok ettiği ima ediliyor. Ġnsanın, hayatın ve servetin amacını, nihai 
gayesini unutmaması ihtar ediliyor. Ve insanı kupkuru, boĢ, amaçsız, 
gayesiz bir maddeciliğe saplanmaktan korunuyor eğer insan elindeki 
serveti, nimeti, elindeki varlığı kendi mülkiyeti zanneder. Mutlak bir 
biçimde onun üzerinde tasarruf edeceğini sanırsa, iĢte o zaman insan 
küçük bir ilah ilan etmiĢ olur kendisini. Çünkü her iman eden insanın 
aklından hiç çıkarmaması gereken bir Ģey var. O da; Var olduğu her bir 
Ģeyin kendi elinde emanet olduğu gerçeğini. Eğer böyle bir imanla 
yaklaĢırsa o zaman emanete ihanet etmemeye çalıĢacaktır. Emanete 
ihanet etmeyecek olan her müminin ilk yapması gereken Ģey, o emaneti 
kendisine veren zatı unutmamaktır. 

 
seyütavvekune ma behılu Bihi yevmel kıyameti cimrilik 

yaptıkları o Ģeyler kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. 
 
ve Lillahi miyrasüs Semavati vel Ard Zira göklerin ve yeryüzünün 

mirası tamamıyla Allah‟a aittir. 
 
vAllahu Bi ma ta'melune Habiyr;  Ve Allah yaptığınız her bir 

Ģeyden haberdardır. 
 
Bu ayetin ilk muhatabı olan Uhut ehli için ne ifade ettiğini sanırım 

anlıyorsunuzdur. Bu ayetin ilk muhatabı olan ve Uhut yenilgisinin 
kahramanları olan sahabiler, aslında Uhut yenilgisini dünyaya olan aĢırı 
rağbetleri yüzünden tatmıĢlardı. 

 
Unutmayınız, okçular Resulallah‟ın; DüĢmanın leĢleri üzerinde 

akbabaların dolaĢtığını görseniz dahi yerinizi terk etmeyin emrine 
rağmen ganimeti görünce peygamberin emrini dinlemeyip ganimete 
seğirtince aslında iĢte o anda kaybettiler. Hatta bana göre savaĢı 
kazanmıĢ olsalardı dahi kaybetmiĢlerdi. Çünkü özündeki, içindeki, öz 
benliğindeki nefsine karĢı savaĢı kaybedenin dıĢındaki savaĢı kazanması 
hiçbir Ģey getirmez. Zaten eğer insan ayartıcı öz benliklerine, ayartıcı iç 
güdülerine, Ģeytanına karĢı verdiği savaĢta baĢarılı ise, dıĢarıdaki savaĢı 
kaybetmiĢ gibi görünse de çok önemli değildir zaten. 

 
 

181-) Lekad semiAllahu kavlelleziyne kalu innAllahe fakiyrun 
ve nahnü ağniya'* senektübü ma kalu ve katlehümül Enbiyae Bi 
ğayri Hakkın ve nekulü zûku azâbel hariyk; 

 



Elbette Allah onların: «o herhalde Allah fakırdır, bizler zenginiz» 
diyenlerin lâkırdılarını iĢitti, o dediklerini Peygamberleri nâhak yere 
öldürdükleri ile beraber yazacağız da diyeceğiz: tadın bakalım o yangın 
azabını. (Elmalı) 

 
Andolsun ki, Allâh ; "Muhakkak Allâh fakirdir, biz zenginleriz" 

diyenlerin sözünü algıladı. Dediklerini ve Hakk'ın muradına karĢı Nebileri 
öldürmelerini yazacağız ve Ģöyle diyeceğiz: "Tadın yakan azabı!" 
(A.Hulusi) 

 
 
Lekad semiAllahu kavlelleziyne kalu innAllahe fakiyrun ve 

nahnü ağniya' “Allah fakirdir, fakat biz zenginiz” diyenlerin sözlerini Allah 
duymuĢtur. Evet, Kur‟an ı hakiymde Allah‟ın gerçekten gücüne giden 
bazı küfür sözler vardır. Bunlara el fazlı küfür diyebiliriz. Küfür sözler. 
ĠĢte o Allah‟ın çok gücüne gittiğini üslubu ilahiden anladığımız sözlerden 
biri de budur. Bu söz sahih hadislerin bize aktardığına göre, Medine 
Yahudilerinin söylediği bir sözdü. Bakara 245 nazil olduğunda 

 
Menzelleziy yukridullahe kardan hasenen feyudaıfehu lehu 

ad'afen kesiyreten Allah‟ın kendisine kat kat geriye ödeyeceği bir borcu 
Allah‟a verecek olan Kimdir. Mealindeki Bakara 245. ayet indirilince 
Yahudi kodamanları böyle demiĢlerdi. Bak bak..! Allah yoksullaĢmıĢ 
bizim servetimize muhtaç olmuĢ, Allah bizden borç istiyor demiĢlerdi. 
Allah yoksul, biz fakiriz demeye getirmiĢlerdi.  

 
ĠĢte bu ayette onların bu sözünden yola çıkılarak aslında insanın bu 

sözü söyleyebilecek noktaya, hangi ahlaki zaaftan yola çıkarak geleceği 
tespit edilmiĢ oluyor. Daha önceki ayeti hatırladığınızda, iĢte insanın 
dünyaya karĢı, insanın maddeye karĢı duruĢu eğer bir kez bozulursa, 
Ġnsanın mala, makama, servete karĢı duruĢu bir kez yamuklaĢırsa o 
zaman bu sapma açısı bir müddet sonra insanı Allah‟tan ayırıp mala kul 
ediyor. Onun üzerine artık insan sahip olduğu Ģeylerin, gerçekten mutlak 
sahibi sanıyor kendisini ve Allah‟a bile vermemeye kalkıyor. Allah‟tan bile 
kıskanmaya kalkıyor.  

 
Anadolu‟daki bir ata sözünü hatırlatıyor bu; Baba oğla bir bağ 

bağıĢlamıĢ, oğul babaya bir salkım üzümü çok görmüĢ..! Atasözünü. 
Kimi zaman bundan daha kötü olabiliyor sonuç. Ġnsanın mal karĢısındaki 
duruĢu eğer sağma açısı ile baĢlamıĢ bir yürüyüĢün sonucu ise o zaman 
bakıyorsunuz, mal insan için bir cehenneme, servet insan için bir ateĢe 
dönüĢüvermiĢ. Ve o noktada Benim YahudileĢme dediğim o Ģey 
gündeme geliyor. Ve bu ayetlerde de bu ümmetin uyarıldığı nokta iĢte 



tam o Ģey. Ey Muhammed ümmeti, sizde Musa ümmeti gibi 
YahudileĢmeyin yani dünyevileĢmeyin uyarısı. 

 
senektübü ma kalu ve katlehümül Enbiyae Bi ğayri Hakkın 

Onların hem söylediklerini hem de peygamberleri haksız yere 
öldürmelerini kaydedeceğiz. Yani ilginçtir. Yahudilerin söylediği bu sözle 
peygamber katliamını yan yana koydu Kur‟an. Allah‟ın nazarında böyle 
bir terbiyesizlikle bir peygamberi öldürmeyi eĢitledi. On un için bu ikisinin 
yan yana zikredilmesi ilginç. Devam ediyoruz; 

 

ve nekulü zûku azâbel hariyk; Ve diyeceğiz ki onlara; Tadın, 
yakıp kavuran azabı. 

 
 

182-) Zâlike Bima kaddemet eydiyküm ve ennAllahe leyse Bi 
zallamin lil abiyd; 

 
Bu sizin ellerinizin takdim ettiği ve Allahın zulümkâr olmaması 

yüzündendir o kullara. (Elmalı) 
 
Bu (azap) kendi ellerinizle oluĢturduklarınızın sonucudur. Allâh, 

kullarında hak etmediklerini açığa çıkarmak suretiyle zulümde bulunmaz! 
(A.Hulusi) 

 
 

Zâlike Bima kaddemet eydiyküm Bu kendi ellerinizle 
hazırladıklarınızın karĢılığıdır. ve ennAllahe leyse Bi zallamin lil abiyd; 
Zira Allah kullarına hiçbir Ģekilde haksızlık yapmaz. 

 
 

183-) Elleziyne kalu innAllahe ahide ileyna ella nu'mine 
liRasulin hatta ye'tiyena Bi kurbanin te'külühün nar* kul kad caeküm 
Rusulün min kabliy Bil beyyinati ve Bil'leziy kultüm felime 
kateltümuhüm in küntüm sadikıyn; 

 
Onlar ki «Allah dediler: bize Ģöyle and verdi: Bize ateĢin yiyeceği 

bir kurban getirinceye kadar hiç bir Resule iman etmeyeceğiz» de ki size 
benden evvel bir takım Resuller beyyinelerle gelmiĢ ve o dediğinizi de 
getirmiĢ idi ya onları niçin katlettiniz doğru iseniz? (Elmalı) 



 

Onlar (Yahudiler) Ģöyle demiĢlerdi: "Allâh bize, ateĢin yiyeceği bir 
kurban getirmedikçe hiçbir Rasûle iman etmememiz konusunda emretti." 
De ki: "Benden önce Rasûller açık deliller olarak gelmiĢ ve de istediğinizi 
getirmiĢlerdi. Eğer sözünüzde sadık idiyseniz, niçin onları öldürdünüz?" 
A.Hulusi) 

 
 

Elleziyne kalu innAllahe ahide ileyna ella nu'mine liRasulin 
hatta ye'tiyena Bi kurbanin te'külühün narAllah; Yakılarak getirilen 
bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamızı emretmiĢti 
diyenlere gelince. Kimdi bunlar? Yine bunlar Medine Yahudileri idi. Bu 
ayetin ilk muhatabı olan Medine Yahudileri.  

 
Onlar, Hz. peygambere iman etmeme gerekçelerini böyle 

gösteriyorlardı. Aslında yanık kurban kutsal ayinlerin temel bir unsurudur 
Musevilikte. Ki 2. mabedin yıkılıĢına kadar Hz. Musa‟nın müminleri 
Allah‟a karĢı tazim ve saygılarını, Allah‟a kurban sunarak yerine 
getirirlerdi.  

 
Hatta biz Tevrat‟ta bunun örneklerini de görüyoruz. Ki Tevrat‟ta 1. 

krallarda Ġlyas peygambere yine böyle bir gerekçe ile karĢı çıkıyorlar 
Yahudi uluları, YahudileĢmiĢ Ġsrail oğulları diyeyim. Bize bir mucize ile 
gel ki inanalım. O mucize de Allah‟a bir kurban sun, bir ateĢ gelip onu 
sarsın ve yaksın, biz de senin gerçek peygamber olduğuna inanalım. 

 
Ġstedikleri Ģey gerçekleĢiyor Tevrat‟taki anlatıya göre Ancak yine de 

Ġlyas peygamberi öldürmek için taĢlıyorlar. Ġlyas peygamber Tevrat‟taki 
aktarılan habere göre ellerinden kaçarak canını kurtarıyor. Ve bu ayet 
ilginçtir Hz. Peygambere inanmamakta direnen Yahudilerin, aslında bu 
gerekçeyi de ileri sürerken samimi olmadıklarını ifade ediyor ve onları 
suçüstü yakalıyor. Onlara da geçmiĢlerini hatırlatıyor. 

 
Kul Cevap ver onlara, kad caeküm Rusulün min kabliy benden 

önce de size peygamberler gelmiĢti. Bil beyyinati ve Bil'leziy kultüm 
hem hakikatin apaçık belgelerini getirmiĢti, hem de sözünü ettiğiniz Ģeyi 
getirmiĢlerdi. Ġlginçtir biraz önce Tevrat‟tan naklettiğim hadiseye benzer 
olaylara dikkat çekiyor Kur‟an. Yani siz samimi değilsiniz.  

 
ĠĢte YahudileĢme alametlerinden biri de budur. ĠĢi yokuĢa sürmek. 

Bahanecilik. YahudileĢmiĢ insanlar hayır hasenatta, Ġman ve Ġslam 
yarıĢında, Allah‟a itaat ve ibadette daima mazeretçidirler. Mazeretçi 



mantık, YahudileĢmiĢ mantıktır. Allah‟a karĢı mazeretçi mantık. Onun için 
de kusurlarını kabul etmezler. YahudileĢmiĢ bir mantığın sahibi. Aksine 
kusuruna tumturaklı bahaneler uydururlar. Bu manada ilk YahudileĢmiĢ 
kimse Ģeytandır. 

 
Unutmayın, Adem de suç iĢledi, Ģeytanda. Ademle Ģeytan 

arasındaki fark. Suç iĢlememe farkı değil mi? Suçu iĢledikten sonra 
kusurunu kabul etme ve tevbe etme farkıdır. Fakat Ģeytan kusurunu 
savundu, Adem ise kusurunu kabul etti. ĠĢte Adem‟i adem eden kusurunu 
kabul etmesi, Ģeytanı Ģeytan edende kusurunu savunması idi. Burada bu 
mantık Ģeytani bir mantık. Kusurunu savunan bir mantık. Onun için 
gerçekten dikkat çekici. 

 
felime kateltümuhüm in küntüm sadikıyn; Peki, madem doğru 

söylüyordunuz da niçin onları öldürdünüz diyor Kur‟an. Daha önce de 
Allah size peygamberler gönderdi, ki ilginçtir iyi bildiğimiz iki örneği var 
onların öldürdükleri peygamberlerden. Zekeriya ve Yahya AS. Bu iki 
peygamber ki baba oğul olma ihtimali çok güçlü. Bu iki peygamber 
Yahudilerin taĢları, Yahudilerin kılıçları, Yahudilerin zulümleri altında can 
vermiĢti. Biri koç gibi ikiye bölünmüĢ, Zekeriya peygamber, Yahya 
Peygamber ise baĢı kesilerek altın bir tepsi içinde Roma valisine 
sunulmuĢtu. 

 
ĠĢte bu iki örneği hatırlayınca aslında burada, Allah‟ın neyi murat 

ettiğini de hemen anlayıveriyoruz. 
 
ġimdi diyeceksiniz ki neyi murat ediyor, son peygamber gelmiĢ, 

artık yaĢamıyor. O halde bize vereceği ders nedir bu tür ayetlerin diye 
soracak olursanız, Peygamberin bıraktığı mirastır derim. Peygamberin 
kendini katletmek gibidir peygamberin bıraktığı mirası katletmek. 
Peygamberin bıraktığı izi, bıraktığı yolu, bıraktığı risaleti yok etmek. Onu 
ayağa kaldırmamak, Ona karĢı vefa borcunu ödememek peygamberi 
katletmekten daha beterdir hatta. 

 
Peygamberin bedenine yöneltilen herhangi bir saldırı, peygamberin 

bedeni ile sınırlıdır. O gider, mesajı kalır. Ama peygamberin mesajına 
yönelik olan saldırı, peygamberin bedenine yönelik saldırıdan çok daha 
korkunç izler bırakır. O nedenle Peygamberlere saldırıyı 2. ye ayırmak 
lazım. 

 
1 – Bizzat Ģahıslarına, bedenlerine, hayatlarına olan saldırı, 
 
2 – Bıraktıkları risalet mirasına olan saldırı. 



 
Bence 2. tür saldırı, 1. tür saldırıdan çok daha korkunç, sonuçları 

itibarı ile çok daha tehlikeli ve çok daha büyüktür. 
 
Öyle diyordu. ġimdi hatırlıyorum da, Matta Ġncil‟in de Hz. Ġsa; 

“Kudüs, Ey peygamberlerini katleden Kudüs..!” diye sesleniyordu. Hz. 
Yahya‟nın da böyle bir sesleniĢi var; Yine sanırım Kointos‟lulara olan 
mektupta olacak, Tarsus‟lu Pol‟ün de böyle bir ithamı vardı. “Ey 
Yahudiler, kendi peygamberlerinizi katletmediniz mi..!” diye onları 
suçluyordu. ġu andaki Ġncil dahi YahudileĢmiĢ Ġsrail oğullarının 
peygamberlerinin hatıralarına ihanetlerini belgeliyordu.  

 
 

184-) Fein kezzebuke fekad küzzibe Rusulün min kablike câu 
Bil beyyinati vezZübüri vel Kitabil müniyr; 

 
ġimdi seni tekzip ettilerse senden evvel de bir çok Resuller tekzip 

olundu ki o beyyineler ve o hikmetli sahifeler, ve o nurlu kitap ile 
gelmiĢlerdi. (Elmalı) 

 

Onlar, seni yalanladılarsa; senden önce açık deliller olarak; kutsal 
bilgilerle, nurlu - aydınlatıcı bilgilerle gelmiĢ Rasûlleri de yalanlamıĢlardı. 
(A.Hulusi) 

 
 

Fein kezzebuke fekad küzzibe Rusulün min kablik Rabbimiz 
sevgili nebisini teselli ediyor ve buyuruyor; Seni yalancılıkla suçladılarsa, 
senden öncekileri de yalancılıkla suçladılar. 

 
Câu Bil beyyinati vezZübüri vel Kitabil müniyr; Onlar da 

hakikatin apaçık delilleri ile, ilahi hikmet yüklü kitaplarla ve aydınlık saçan 
vahiyle gelmiĢlerdi. Rabbimizin efendimizi tesellisi. Yani ilk defa senin 
baĢına gelmiyor bunlar. Ġlk defa sen taĢlanmıyorsun. Ġlk defa sen 
hakarete uğramıyorsun. Senden önce de senin getirdiklerini getirenler 
oldu ve senden önce senin uğradıklarından daha ağırına uğrayanlar 
oldu.  

 
Adeta peygamberler geleneğinin çileli bir gelenek olduğunu ifade 

ediyordu Kur‟an. Ve büyük davaların büyük insanları büyük acılara, 
büyük samcılara, büyük bedellere hazır olmalıdır demek istiyordu. Onun 



içinde Rabbimiz sevgili nebisini, geçmiĢ peygamber geleneğini 
hatırlatarak teselli ediyordu. 

 
 

185-) Küllü nefsin zâikatül mevt* ve innema tüveffevne 
ücureküm yevmel kıyameti, femen zuhziha anin nari ve udhılel 
cennete fekad faz* ve mel hayatüd dünya illâ metaul ğurur; 

 
Her nefis ölümü tadacak, ecirleriniz ancak kıyamet günü 

tamamlanacak, o vakit kim ateĢten uzaklaĢtırılır da Cennete konulursa 
iĢte o murada erdi, yoksa dünyâ hayât aldatıcı bir meta'dan baĢka bir Ģey 
değil. (Elmalı) 

 
Her bilinç, ölümü (biyolojik bedensiz yaĢamayı) tadacaktır! 

(Biyolojik bedenli yaĢam sonrası baĢlayacak olan) kıyamet sürecinde 
yaptıklarınızın mükâfatı eksiksiz verilecektir. Kim yanmaktan kurtarılıp 
cennete (boyutuna) geçirilirse o gerçekten kurtulmuĢtur. Dünya yaĢamı 
aldatıcı (sonu piĢmanlık olan) bir zevkten baĢka bir Ģey değildir. 
(A.Hulusi) 

 
 

Küllü nefsin zâikatül mevt Her can ölümü tadar. Bir baĢka ifade 
ile Ģöyle de çevirebiliriz bu ibareyi, zâika gelmiĢ, ismi fail gelmiĢ. 
Muhannes olarak. Fiil olarak ta gelebilirdi. Ġsim olarak gelmiĢ. Seyazugul 
mevt de denilebilirdi. Ölümü tadacaktır. Ama zâikatül mevt denilmiĢ.  

 
Bir ibarenin fiil yerine isim olarak gelmesi onun, zaman ve mekanın 

ötesinde sürekliliğine iĢaret eder. Ġsmi fail olarak gelmesi de onun adeta 
bir meslek oluĢuna iĢaret eder. Her var olanın mesleği ölmektir adeta. 
Her nefis, her insan her can ölmektedir. Ölmeyi meslek edinmiĢtir. Yani 
biz Ģöyle çevirebiliriz. Her insan, her an ölmekte dolayısıyla her an 
dirilmektedir. 

 
Ġnsanın bedenine baktığında bu gerçeği görür. Binlerce hücre her 

an ölmekte, ve her an yeniden binlerce hücre dirilmekte. Yani insan her 
nefeste, her saniyede ölümü ve hayatı yeniden yaĢamakta. Her nefes 
veriĢinde ölmekte, alıĢında dirilmekte adeta. Her gece ölmekte, gündüz 
dirilmekte adeta. Onun için olsa gerek Kur‟an …yeteveffaküm Bil leyli… 
(Enam/60) sizi geceleri öldürüyor formunda, uykuyu ölüm formunda 
getiriyordu. Onun için Küllü nefsin zâikatül mevt her nefis her an hayatı 
ve ölümü tatmaktadır. 

 



ve innema tüveffevne ücureküm yevmel kıyameti ve kıyamet 
gününde karĢılıklarınız size tam olarak ödenir. 

 
femen zuhziha anin nari ve udhılel cennete fekad faz ve kim 

ateĢten kurtulur da cennete kavuĢursa iĢte o muradına ermiĢtir. Gerçek 
saadete, gerçek mutluluğa ermiĢtir. 

 

ve mel hayatüd dünya illâ metaul ğurur; Bu dünya hayatı ise 
aldatıcı bir tatmin aracından baĢka bir Ģey değildir. 

 
Ayetin aslında tefsire ihtiyacı yok. Ayet ta..! ruhlarımıza hitap 

ediyor. Ġnsanın en ölümsüz tarafına hitap ediyor ve insana ebedi bir 
gerçeği hatırlatıyor. Ey Ġnsan, ala külli hal, öleceksin. Ölümünden kaçan 
insan. Her an yüz yüze gerçeği unutmaya çalıĢan, yok saymaya çalıĢan 
insan, Unutma, kaçamayacağın hayatın en büyük ve ilk yasası ölümdür. 
Çünkü doğmuĢ olmak, ölecek olmanın en büyük delilidir. Onun için de 
öleceksin.  

 
Ey modern insan, mezarları Ģehirlerin dıĢına yapmakla ölümü 

hayattan atacağını mı sanıyorsun. Unutmayın, modern zamanlardan 
önce Ġslam mimarisinin inĢa ettiği kentlerin ortasına yaparlardı kabirleri. 
Ġnsanlar sabahları pencerelerini açtıklarında ilk defa, geçmiĢleri ile 
yüzleĢirlerdi. Ölülerini görürlerdi. Mezar taĢları ile konuĢurlardı ve 
ölümlerini koyunlarında taĢırlardı.  

 
Onun için de ölür gibi yaĢarlar, yaĢar gibi ölürlerdi.  
 
Onun için de ölümü onlar korkuturdu, ölüm onları korkutamazdı. 
 
 Onun için de öleceklerini hiç unutmazlardı. Ölümle barıĢıktılar, 

çünkü hayatla barıĢıktılar. ĠĢte bu nedenle modern insan hayatla kavgalı 
olduğu için ölümle de kavgalı hale geldi. 

 
Modern insan gerçekle kavgalı olduğu için, hakikatle kavgalı olduğu 

için, gerçeğin en çarpıcı boyutu olan ölümle de kavgalı hale geldi. O 
nedenle modern insan ölümü hayatından kovmaya çalıĢtı. 
Kovamayacağını anlayınca, kendisine ölümü unutturacak zevklere verdi. 
Maalesef ve sonunda yaĢarken öldü. YaĢamıyor gibi yaĢadı ve artık 
ölemeyecek kadar ölü hale gelmiĢtir modern insan. Çünkü ölümden söz 
etmek için, yaĢamdan söz etmek lazım. YaĢayanlar ölürler. Dikine 
ölenler, dikine sürünenlerin ölmesinden sanırım söz edilemez. 

 



[Ek bilgi; ölümün gerçeği hakkında geniĢ açıklama Amkebut/57 de 
veya 
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/olum-nedir-olumun-icyuzu.htmde 
bulabilirsiniz.] 

 
 
186-) Le tüblevünne fiy emvaliküm ve enfüsiküm ve 

letesmeunne minelleziyne ûtül Kitabe min kabliküm ve minelleziyne 
eĢrekû ezen kesiyra* ve in tasbiru ve tetteku fe inne zâlike min azmil 
umur; 

 
Lâbüd mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacaksınız, ve her 

halde gerek sizden evvel kitap verilenlerden ve gerek müĢriklerden bir 
çok incinecek sözler iĢiteceksiniz, eğer sabreder ve takva yoluna gider, 
korunursanız iĢte bu azmolunacak umurdandır. (Elmalı) 

 

Andolsun ki, mallarınızla ve nefslerinizle imtihan edileceksiniz. 
Sizden önce hakikat bilgisi verilenler ve Ģirk ehli tarafından 
incitileceksiniz. Eğer dayanır ve korunursanız (bilin ki) bu ancak 
azminizle baĢarılır. (A.Hulusi) 

 
 

Le tüblevünne fiy emvaliküm ve enfüsikümElbette mallarınızla 
ve canlarınızla sınanacaksınız. 

 
Ölüm gerçeğinin hatırlatıldığı bir ayetin ardından hemen mallar ve 

canlar yan yana konuluyor. 
 
Hatırlar mısınız Kur‟an dostları bugünkü dersimizin baĢındaki 

ayette malla ilgili idi. Bir ön hazırlık yapıyordu Kur‟an. Bizi hazırlıyordu. 
Servetin ve hayatın iki emanet olduğu gerçeğine bizi hazırlıyordu. Onun 
için burada bu iki gerçeği yan yana koydu ve bu ikisinin bir sınav aracı 
olduğunu söyledi. 

 
Le tüblevünne fiy emvaliküm ve enfüsiküm Mallarınızla ve 

canlarınızla kesinlikle sınanacaksınız. 
 
ve letesmeunne minelleziyne ûtül Kitabe min kabliküm ve 

minelleziyne eĢrekû ezen kesiyra ve hem sizden önce vahye muhatap 
olanlardan, hem de Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtıranlardan bir çok 
incitici söz duyacaksınız. Bu daha da çarpıcı. 

 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/olum-nedir-olumun-icyuzu.htm


ve in tasbiru ve tetteku fe inne zâlike min azmil umur; ama eğer 
direnir. tasbiru yu direnir olarak çevirdim. Sabır, Kur‟an a göre direniĢtir. 
Sabır günaha direniĢtir. Sabır ayartıcı öz benliğe karĢı direniĢtir. Sabır iç 
güdülere karĢı direniĢtir. Sabır Ģeytana ve Ģeytanlara karĢı direniĢtir. 
Sabır zora direniĢtir. Sabır zorbalığa direniĢtir. Sabır hakkı savunma 
uğrunda baĢınıza gelenlere ödeyeceğiniz bedele direniĢtir. Onun için 
direniĢ diye çevirdim. Eğer direnir sorumluluk bilincini kuĢanırsanız iyi 
bilin ki bu azimle sarılı nacak bir iĢtir. 

 
Bu ayet gerçekten ahlaki değerlere çok keskin bir vurgu yapıyor. 

Ahlaki ilkelerin sadece normal zamanlarda değil, anormal zamanlarda da 
korunması gerektiğini söylüyor bu ayet. 

 
Ey müminler diyor, sadece cicim zamanlarında, barıĢ zamanlarında 

dostlarınıza karĢı ahlaklı olmayınız, ilkelerinizi savunmayınız. Olağan 
üstü zamanlarda da, düĢmanlarınıza karĢıda, kızdığınız zamanda, 
incindiğiniz zamanda. DüĢmanlarınızın size ağız dolusu küfrettikleri 
zamanda ahlaki ilkeleri terk etmeyin. Ġlkesel davranın, ilkesel yaklaĢın, 
hissinizle hareket etmeyin diyor ayet. Ve burada her Ģartta, her halde 
ilkelerin korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Ve bir de sabra dikkat 
çekiyor. Sabrın, ilkelerde direnmek, ahlaki davranıĢta direnmek olduğuna 
dikkat çekiyor. 

 
 
187-) Ve iz ehazAllahu miysakalleziyne utül Kitabe 

letübeyyinünnehu lin Nasi ve la tektümunehu, fe nebezuhu verae 
zuhurihim veĢterav Bihi semenen kaliyla* fe bi'se ma yeĢterun; 

 
Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilen okur yazarların Ģöyle 

misakını aldı: celâlim hakkı için onu insanlara anlatacaksınız, 
ketmetmeyecek siniz, derken onlar onu omuzlarının arkasına attılar da 
mukabilinde biraz para aldılar, bakın ne kötü alıĢ veriĢ. (Elmalı) 

 

Hani Allâh, kendilerine hakikat bilgisi verilenlerden, "Onu kesinlikle 
insanlara açıklayacak, gizlemeyeceksiniz" diye söz almıĢtı. Derken onlar 
sözlerini geride bırakıp, karĢılığında az bir bedel aldılar. Ne kötü bir 
alıĢveriĢ! (A.Hulusi) 

 
 
Ve iz ehazAllahu miysakalleziyne utül Kitabe letübeyyinünnehu lin 
Nasi ve la tektümunehu Allah, kendilerine önceden vahiy verilmiĢ 
olanlardan, Onu insanlara açıklayacaksınız ve kesinlikle 



gizlemeyeceksiniz diye söz almıĢtık. fe nebezuhu verae zuhurihim 
fakat onlar bunu kulak ardı ettiler. 
 

Bir geçmiĢin masalı anlatılmıyor sevgili Kur‟an dostları. Bir uyarı 
yapılıyor. Bizimde düĢeceğimiz bir uyarı. Bizimde iĢleyeceğimiz bir 
hataya, muhtemel bir hataya dikkat çekiliyor. Vahyi, geçmiĢte kendilerine 
gelen vahyi kulak ardı edenlerin akıbetine bakarak bizimde, bize emanet 
edilen ilahi vahye onlar gibi davranmamamız tembih ediliyor.  

 
fe nebezuhu verae zuhurihim fakat onlar bunu kulak ardı ettiler. 

veĢterav Bihi semenen kaliyla ve daha kötü bir Ģey yaptılar. Değersiz 
bir menfaat karĢılığı pazarladılar. 

 
Evet, değersiz bir menfaat karĢılığı ilahi vahyi sattılar. Tabir caizse; 

Dünyayı almak için ukbayı sattılar. Bedeni almak için ruhu sattılar, 
ruhlarını sattılar. Ġnkarı almak için imanı sattılar. Gazabı almak için rızayı 
sattılar. Değersizi almak için değerliyi sattılar. 

 

fe bi'se ma yeĢterun; Ne kötü bir alıĢveriĢti bu. 

 
Evet dostlarım, burada, bu ayette ifade edilen hakikat nedir, yani 

onların gizlemeyeceksiniz denildiği halde gizledikleri hakikat nedir diye 
sorabilirsiniz. Bu soruyu sorduğunuzda iki Ģey geliyor akla; 

 
1 – Hz. Peygamberin geleceği hakikati. Ki onlara bildirilmiĢti. 

Gerçekten de bir çok iĢaretleri kendilerine verilmiĢti. Bize gelen birçok 
sahih haberde daha Resulallah gelmeden Yahudilerin gerek hasımlarını, 
gerek dostlarını yakında bir peygamber gelecek diye uyardıklarını 
biliyoruz.  

 
Bunun tipik örnekleri birçok kaynak esere de geçmiĢ durumda. 

Dahası, kendi kitaplarında bir takım iĢaretler görüyoruz. Ki daha önce bu 
konu ile ilgili ayetleri tefsir ederken ben o delillerden söz etmiĢtim. Onun 
için ayrıntıya girmiyorum. Ama burada gizlemeyeceksiniz diye 
kendilerine tembih edilen ilahi hakikatin 1. ihtimal Hz. Peygamberin 
geleceği hakikati olduğu. 

 
2. Ġhtimal ise, ki burada dersin baĢında iĢlediğim 183-184. ayete de 

bir atıf var gibi geliyor bana. 2. hakikat Allah‟ın Hz. Musa‟ya yolladığı 
vahiy. Onlar YahudileĢen ben-i Ġsrail oğulları, Hz. Musa‟ya gelen ilahi 
vahyi gizlemiĢler ve tahrif etmiĢlerdi. Ġlerine gelmeyeni saklamıĢlardı. 
DuyurmamıĢlardı. Ve böylece ilahi vahyin tahrif olmasına sebep 



olmuĢlardı. Bu iki hakikate de atıf olabilir bu ayetteki gizlenmemesi 
istenen Ģey. 

 
 

188-) La tahsebennelleziyne yefrehune Bi ma etev ve 
yuhıbbune en yuhmedu Bi ma lem yef'alu fela tahsebennehüm Bi 
mefazetin minel azâbi, ve lehüm azâbün eliym; 

 
O ettiklerine sevinen ve yaptıkları iĢle meth olunmayı seven 

kimseleri de sakın azaptan âzâde sanma, hem onlara elîm bir azap var. 
(Elmalı) 

 

O yaptıklarıyla mağrur olup, yapmadıkları ile övülmekten 
hoĢlananları bir Ģey sanma! Onların azaptan kurtulacağını da sanma! 
Onlara feci bir azap vardır. (A.Hulusi) 

 
 

La tahsebennelleziyne yefrehune Bi ma etev Sanma ki yaptıkları 
bütün iĢlerle sevinen, ve yuhıbbune en yuhmedu Bi ma lem yef'alu ve 
yapmadıkları ile övülmekten hoĢlananlar, fela tahsebennehüm iĢte 
onlar sanma ki Bi mefazetin minel azâb azaptan kurtulacaklar. 

 
Evet, kimler azaptan kurtulamayacak olanlar?  
 
1 – Yukarıda yaptıkları bütün bu iĢlerle öğünenler. Yani kötülükleri 

ile kurnazlık adı altında öğünenler. Hem ilahi vahyi ya da ilahi bir hakikati  
gizliyorlar, hem de bu gizleme konusundaki baĢarıları ile öğünüyorlar. Bu 
tam de Ģeytani bir gurur, Ģeytani bir övünç. Günahla öğünmek. ĠĢte 
Yahudice bir övünç. 

 
2 – ikincisi ise daha kötü, yapmadıkları ile övülmekten 

hoĢlanıyorlar. Gerçekten de çoğumuzun bir çok zaman düĢtüğü bir hata 
değil mi bu, yapmadıkları ile övülmekten hoĢlanmak. Onun için Hz. Ali 
Resulallah‟ın ahlakını anlatırken o uzun uzun söz ediyor da, bir yerde 
diyor ki;  

 
- Resulallah, kendisine iyilik yaptığından bir sena, bir övgü 

gelirse kabul ederdi. Kendisine hiç iyilik yapmadığı birinden bir 
övgü gelirse reddederdi. 

 



Bu çok önemli. Yani kendi iyiliğini görmemiĢ bir insanın kendisini 
övmesine razı olmuyor Resulallah. Ġyi olsa bile razı olmuyor. O insanın 
söyledikleri doğru, yani Resulallah‟ı ne kadar överseniz övün yalancı 
değilsiniz. Ama o insan kendisinden iyilik görmemiĢ, görmediği bir Ģeyi 
övüyor. Onun için bu ahlaki bir zaaf. Belki bir baĢka yerde kötü birini de 
övecektir, ya da iyi birini de kötüleyecektir bu zaaf. Çünkü Zan. Onun 
için; ve yuhıbbune en yuhmedu Bi ma lem yef'alu yapmadıkları ile 
övülmekten hoĢlanırlar diyor, hoĢlananlar.  

 
Bu YahudileĢme alameti olarak gösteriliyor Kur‟an da ve bunlar için 

Ģöyle bir son gösteriliyor. 
 

ve lehüm azâbün eliym; Onları Ģiddetli bir azap beklemektedir. 

 
 

189-) Ve Lillahi mülküs Semavati vel Ard* vAllahu alâ külli 
Ģey'in Kadiyr; 

 
Göklerin ve Yerin mülkü Allah‟ındır ve Allah her Ģey'e kadirdir. 

(Elmalı) 
 

Semâların ve arzın mülkü Allâh'ındır (çünkü bu kapsamdaki her 
"Ģey", O'nun Esmâ'sının iĢaret ettiği mânâlardan - kuvvelerden 
oluĢmuĢtur, O'na aittir). Allâh her Ģeye Kâdir'dir. (A.Hulusi) 

 
 

Ve Lillahi mülküs Semavati vel Ard Bütün genel ahlak kuralları 
detayları ile vurgulandırdıktan sonra Kur‟an ın bir çok yerinde yine kevni 
ayetlere, yine Allah‟ın büyüklüğüne ve ululuğuna dikkat çeken Ģöyle 
genel bir uyarı ile karĢılaĢıyoruz; 

 
Ve Lillahi mülküs Semavati vel Ard Göklerde de yeryüzünde de 

hükümranlık Allah‟a aittir. 
 
Israrla ayeti böyle çevirdim. Ve Lillahi mülküs Semavati vel Ard 

1. vav‟ı da, 2. Vav‟ı da ”de” anlamına, dahi manasına de ve da anlamıyla 
çevirdim ki, en doğru çeviri olduğuna kaniyim.  

 
Neden? Çünkü bu aynı zamanda içten içe bir itiraza, Allah‟a karĢı 

bir baĢ kaldırıya bir cevaptır. Bu baĢ kaldırı de Ģudur; Ġnsanoğlu ne 



zaman Allah‟a isyan edip toplumsal çözülmeyi getiren bir takım sapmalar 
göstermiĢse bunun arka planında Ģöyle bir duygu yatmıĢtır.  

 
“Yeryüzü bize aittir. Allah yeryüzüne ve tavırlarımıza karıĢmaz, 

dolayısıyla biz dizayn ederiz hayatımızı. Hayatımızı biz planlarız. 
Bizim dıĢımızda hayatımıza müdahil olmaz. Kimse müdahale 
etmez.” Gibi sapıkça bir seküler düĢünce. 
 
 ĠĢte bu seküler düĢünce bireylerdeki ve toplumlarda ki tüm isyan, 
tuyan ve günahın temelidir. Onun içinde sık sık bu ayet gelir, böyle bir 
ibare gelir. Sadece gökyüzünde değildir Allah‟ın hükümranlığı. Yer 
yüzünde de Allah hükümrandır manasına böyle uyarıcı iĢaretler konulur 
ara ara. 
 

vAllahu alâ külli Ģey'in Kadiyr; ve Allah..! Zaten böyle bir uyarının 
arkasından böyle bir cümle gelmeliydi. Ve Allah her Ģeyi yapmaya 
kadirdir. Yani sadece göklere değil, yeryüzüne de hükmetmeye kadirdir. 
Sadece sizin ulaĢamadığınız alanları değil, UlaĢabildiğiniz ve kendi 
yönettiğinizi zannettiğiniz alanlara da müdahale etmeye kadirdir. Oraya 
da müdahale eder, buna gücü yeter. 

 

190-) Ġnne fiy halkıs Semavati vel Ardı vahtilafil leyli ven nehari 
leâyâtin li ülil elbab; 

 
Elbette o Göklerin ve Yerin yaradılıĢında ve gece ile gündüzün ard 

arda geliĢinde Ģüphesiz âyetler var (vicdanları temiz) ülül'elbab için. 
(Elmalı) 

 
Kesinlikle semâların (algılanan boyuttan kuantsal boyuta kadar) ve 

arzın (algılamaya göre madde kabul edilen her boyutun) yaratılıĢında, 
gece ve gündüzün birbirine dönüĢmesi sisteminde (neden ve nasıl gece 
gündüz oluĢumu, süreleri vs.) öze ermiĢler (Ulül Elbab) için iĢaretler 
vardır. (A.Hulusi) 

 
 
Ġnne fiy halkıs Semavati vel Ard KuĢkusuz göklerin ve yerin 

yaratılıĢında, vahtilafil leyli ven Nehar gece ve gündüzün bir biri 
ardınca geliĢinde, birbirini izlemesinde, leâyâtin li ülil elbab; Derin 
kavrayıĢ sahipleri için ayetler, alınacak ibretler vardır.  

 



Evet..! Bu ibretler ayât-ı kainata dikkat çekiyor. Unutmayın, 
okuduğumuz bu ayetler, bir baĢka ayetin tefsiridir. Yani biz Ģu anda 
kendisi tefsir eden bir metni tefsir ediyoruz. Zaten kendisi müfessirdir bu 
metnin. Ezeli ve ebedi hakikatlerin müfessiri. Ve bu metin bizi baĢka 
ayetlere yönlendiriyor. Bu ayetlerden biri, Ayat-ı hadisat, yani olaylar, 
tarih, yaĢanmıĢ ve yaĢanmakta olan hadiseler. Onlar birer mesaj. Onlar 
ilahi bir mesaj. Onların içindeki mesajı bulup okumamızı istiyor Kur‟an. 
Onun içinde olaylara dikkat çekiyor. Onun içinde Kur‟an ın 1/3. tarihtir. 
Olaydır. 

 
Ġkincisi insanın bizzat kendisine dikkat çekiyor.  
 
Ve fiyl Ardı ayatun lilmukıniyn; 
 
 Ve fiy enfüsiküm (Zariyat/20-21) 
 
Ve kendi nefislerinizde, kendi benliğinizde de Allah‟ın ayetleri 

vardır. efela tubsırun; Hala akıllanmayacaksınız, hala bu ayetleri 
okumayacak mısınız diyor Kur‟an. Ve 3. ayet, ve burada ifade edilen ayet 
ise ayât-ı kainattır. Her Ģey ama her Ģey. Zerreden küreye, habbeden 
kubbeye, mikrokozmozdan, makrokozmoza. Atom altı parçacıklarından, 
spinlerden galaksilere, evrene, hatta evrenler çiftliğine. Her bir Ģey 
Allah‟ın okunmayı bekleyen bir ayetidir. Bir belgesi, bir mesajıdır. 

 
Ayet hem bizatihi ebedi ve mutlak hakikate bir atıftır, hem de ebedi 

ve mutlak hakikatin insana ulaĢtırdığı bir mesajdır. 
 
Tabii böyle bir ayet bizi yere göğe bakmaya davet eden akıl 

sahiplerini etrafına bakmaya davet eden bir ayet, tefekküre davet eden 
bir ayet, okumaya davet eden, olayları, eĢyayı ve insanı doğru bir 
biçimde okumaya davet eden bir ayet, aynı zamanda insanı kendisine 
davet ediyor demektir. Ve devam ediyoruz; 

 
 

191-) Elleziyne yezkürunAllahe kıyâmen ve ku'ûden ve alâ 
cünubihim ve yetefekkerune fiy halkıs Semavati vel Ard* Rabbenâ 
mâ halakte hazâ batılâ* sübhâneKE fekınâ azâben nâr; 

 
Onlar ki gerek ayakta ve otururken ve gerek yanları üzerinde hep 

Allah‟ı zikrederler ve Göklerin, Yerin yaradılıĢında fikre derler: ya 
Rabbena, derler: bunu sen boĢuna yaratmadın sübhansın, o halde bizleri 
o ateĢ azabından koru. (Elmalı) 



 
Onlar (öze ermiĢler) ayakta, otururken ya da yanları üzere 

uzanmıĢken Allâh'ı anıp (hatırlayıp), semâların ve arzın yaratılıĢını 
(günün getirisi ölçüsünde evren ve derunu ya da beyin indinde bedenin 
yeri ve özelliklerini) tefekkür edip; "Rabbimiz, bunları boĢ yere 
yaratmadın! Subhan'sın (yersiz ve anlamsız bir Ģey yaratmaktan 
münezzeh, her an yeni bir Ģey yaratma hâlinde olansın)! (Açığa 
çıkardıklarını değerlendirmemenin getireceği piĢmanlıktan) yanmadan 
bizi koru" (derler). (A.Hulusi) 

 
Elleziyne yezkürunAllahe kıyâmen Onlar ki ayakta iken, ve 

ku'ûden otururken ve alâ cünubihim ve uyumak için uzandıklarında 
Allah‟ı anar ve yetefekkerune fiy halkıs Semavati vel Ard ve göklerin 
ve yeryüzünün yaratılıĢı üzerinde tefekkür ederler. 

 
Evet, öncelikle zikirden söz ediyor ayet. Zikir, benim lügatımda 

kaygı, Allah kaygısı. Allah‟ın zikri, Allah‟ı kaygı etmektir. Yani; “Herkesin 
kaygısı farklı, herkesin derdi farklı iken benim kaygım, benim 
derdim, benim dermanım Allah’tır.” Diyebilmektir zikrin amacı. 

 
Tabii ki zikir bir anıĢ halidir ve kök itibarı ile, etimolojik köken itibarı 

ile bir hatırlama manasına gelir. Unutulan bir Ģey hatırlanır. Aslında bu 
anlamda zikir, insanın öz varlığını hatırlamasıdır. Bu anlamda zikir 
insanın ruhunu hatırlamasıdır. Bu anlamda zikir insanın kovulduğu 
cenneti hatırlamasıdır. Sürgün olduğu cenneti, Adem olup sürgün olduğu 
cenneti hatırlamasıdır. Bu anlamda zikir, insanın kendisine ruh üfleyen 
rabbini hatırlamasıdır. ĠĢte bu anlamda zikir insanın aĢkınla olan sürekli 
irtibatıdır. Buna zikir hali diyoruz. 

 
Ve ayetin ikinci bölümü tefekkürü tavsiye ediyordu ve onların, 

övdüğü o kimselerin yer yüzünün yaratılıĢını ve yetefekkerune fiy 
halkıs Semavati vel Ard göklerin ve yeryüzünün yaratılıĢını tefekkür 
ettiklerini, edeceklerini söylüyordu. 

 
Tefekkür daha önce de bir ayetin tefsiri vesilesi ile değindiğim gibi 

komple bir düĢünme olayıdır. ġu üç Ģeyin birleĢiminden meydana gelir. 
 
Tezekkür, zikir. sebepleri ilkeyi ve ilki düĢünmek. GeçmiĢi 

düĢünmek, maziyi düĢünmek, nedeni düĢünmek. Neden sorusunu 
sormak. Evet, bu zikirdir. 

 



Bu ilkeyi, nedeni, geçmiĢi düĢünerek oradan elde ettiğiniz tecrübeyi 
geleceğe taĢımak ve geleceği inĢa etmek için bir takım hesaplar yapmak. 
ĠĢte bu da tedebbürdür. Tedbir almakta oradan gelir. 

 
Tefekkürle tedebbür, geçmiĢ ve geleceği birbirine bağlamaya 

taakkul diyoruz. Onun için akılda bağ manasına gelir. Taakul etmek, 
geçmiĢ ve geleceği birbirine bağlamak. GeçmiĢten elde ettiğiniz o 
tecrübeyi, geleceğe yönelik bir tedbire dönüĢtürüp ikisi arasında 
Taakkulle bağ kurarsınız.  

 
ĠĢte b u üç iĢleme birden tefekkür diyoruz. Ve bu 3 iĢlemi birden 

yapmak peygamberin ifadesi ile 60 yıllık nafile ibadete, 2 saatlik tefekkür 
kafidir, eĢittir, bedeldir diyor Hz. peygamber ki tefekkürün önemini 
herhalde bundan daha güzel baĢka hiçbir söz anlatamaz. 

 
Tefekkür ettiniz, taakkul ettiniz çünkü. Tezekkür ettiniz ve tedebbür 

ettiniz. Göklere ve yerlere baktınız, kendinize baktınız, olaylara baktınız 
ve en sonunda neyi anladınız? Neyi anlayacaksınız. Allah‟ın bu 
çağrısından maksat nedir?  

 
Haddinizi, küçüklüğünüzü anladınız. Ne kadar küçük olduğunuzu 

anladınız. Çünkü Allah‟ın ne kadar büyük olduğunu anladınız. Ve aynı 
zamanda haddinizi anladınız, eĢyanın karĢısında ne kadar yüce 
olduğunuzu da anladınız. Haddinizi, eĢyaya karĢı büyüklüğünüzü, Allah‟a 
karĢı küçüklüğünüzü anladınız. Bunu anlayan bir insan hangi halet-i 
ruhaniyet içerisine girer. Kendi haddinizi bildiğinizde, sınırınızı 
bildiğinizde, Allah‟ın sınırsızlığını bildiğinizde nasıl bir tavır alırsınız?  

 
Tek kelime ile “DUA” vaziyeti alırsınız. Çünkü baĢka yapacak bir 

Ģeyiniz yok. Bunu anladığınız anda yapacağınız tek Ģey vardır>; 
Rabbinize karĢı yakarmak. Haddini bilen insanın ilk yapacağı iĢ budur. 

 
ĠĢte Kur‟an da Ģimdi bize bunu talim ettiriyor. 
 

Rabbenâ Ey bizim rabbimiz, mâ halakte hazâ batılâ Sen bunları, 
bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. sübhâneKE fekınâ 
azâben nâr;  Yücelikte eĢsizsin, bizi ateĢin azabından koru. 

 

192-) Rabbenâ inneKE men tüdhılinnâre fekad ahzeytehu, ve 
mâ lizzalimiyne min ensar; 

 



Rabbena: çünkü sen kimi o ateĢe sokarsan onu muhakkak rüsva 
ve periĢan etmiĢindir, zalimlerin de yardımcıları yoktur. (Elmalı) 

 
"Rabbimiz, sen kimi ateĢe atarsan onu muhakkak aĢağılamıĢ 

olursun. Nefsine zulmedenlere hiçbir yardımcı (kurtarıcı) olmaz!" 
(A.Hulusi) 

 
Rabbenâ Ey bizim rabbimiz, inneKE men tüdhılinnâre fekad 

ahzeytehu Sen kimi azaba mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiĢ 
olursun. ve mâ lizzalimiyne min ensar; ve zalimler yardımcı da 
bulamazlar. 

 

193-) Rabbenâ innenâ semi'na münâdiyen yünâdiy lil iymâni 
en âminû Bi Rabbiküm fe âmennâ* Rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ ve 
keffir 'annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ ma'al' ebrar; 

 
Rabbena! Cidden bizler bir münadı iĢittik, imana çağırıyor; 

Rabbinize iman edin diyordu, dinledik iman ettik, Rabbena! mağfiretinle 
artık günahlarımızı bizlere bağıĢla, kabahatlerimizi: bizlerden kefaret 
buyur ve bizleri sana ermiĢ kullarınla beraber yanına al. (Elmalı) 

 
"Rabbimiz, gerçekten biz 'Hakikatinizi Esmâ'sıyla oluĢturan 

Rabbinize iman edin' diye imana davet edeni duyduk ve hemen iman 
ettik. Rabbimiz, suçlarımızı bağıĢla, yanlıĢlarımızı sil; sana ermiĢ 
kullarınla birlikte olarak yanına al." (A.Hulusi) 

 
 

Rabbenâ Ey rabbimiz, innenâ semi'na münâdiyen yünâdiy lil 
iymâni en âminû Bi Rabbiküm fe âmennâ Bizi, rabbinize iman edin 
diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbenâ 
Rabbimiz, fağfir lenâ zünûbenâ bizim günahlarımızı bağıĢla, ve keffir 
'annâ seyyiâtinâ kötülüklerimizi ört, ve teveffenâ ma'al' ebrar; ve 
canımızı erdemlilerle birlikteyken al. 

 
 

194-) Rabbenâ ve âtinâ mâ veadtenâ alâ RusuliKE ve la tuhzinâ 
yevmel kıyâmeti, inneKE lâ tuhlifül miy'âd; 

 



Rabbena! Hem Peygamberlerine karĢı bizlere vaat ettiklerini ihsan 
buyur da Kıyamet günü yüzlerimizi kara çıkarma, Ģüphe yok ki sen 
vaadinde hulfetmezsin. (Elmalı) 

 
"Rabbimiz, bize, Rasûllerine vadettiğini ver ve kıyamet sürecinde 

bizi rezil duruma düĢürme! Muhakkak ki vaadinden dönmeyensin sen." 
(A.Hulusi) 

 
 

Rabbenâ Rabbimiz, ve âtinâ mâ veadtenâ alâ RusuliKE 
elçilerinin aracılığı ile yaptığın vaadi bize bahĢet. ve la tuhzinâ yevmel 
kıyâmeti ve kıyamet günü bizi mahcup etme. inneKE lâ tuhlifül miy'âd; 
Çünkü sen vaadinden asla caymazsın. 

 
Evet, tefekkür eden, tezekkür eden, tedebbür eden taakkul eden, 

eĢyanın, hayatın varlığın neden ve niçin ini soran, niçin varım diyen, 
varlığını merak eden. Niçin geldim, nereden geldim, görevim nedir diye 
soran. En sonunda ilahi senaryoda ki rolünü bulacaktır. Ġlahi senaryoda 
ki rolünü bulan bir insan haddini bilecektir. Haddini bilen bir insan 
özgürlük ve güvenliğe kavuĢacak. Çünkü eĢyaya ve kula kul 
olmayacaktır. Haddini bilmek aynı zamanda insanın eĢya karĢısındaki 
yüceliğini bilmektir.  

 
Onun için de Allah karĢısında cüceliğini bilecektir. Ve bunu bilince 

kendini bilince rabbini de bilecek. Kendi sınırlılığını bilince Allah‟ın 
sınırsızlığını bilecek ve dua vaziyeti alacaktır. Ve Rabbena diyecektir. Ey 
rabbim. Rabbim diyecektir. O‟na sığınacak, barınak, tutamak, sığınak 
olarak baĢkasını aramayacaktır.  

 
O zaman özgürleĢecektir. 
 
O zaman zincirlerini kıracaktır. 
 
ĠĢte o zaman bir tek Ģey olacaktır, insan. Ve eğer bunu yapabilirse, 

eğer Rabbi ile arasındaki iliĢkiyi sıcak tutar, eğer gönül frekansını 
doğrudan rabbine ayarlayabilirse, eğer kendisine vahiy biçiminde ulaĢan 
mesajı, kendisi dua ve ibadet biçiminde rabbine yollayabilirse, aldım 
mesajını verebilirse, iĢte o zaman Ģöyle bir müjde ile karĢılaĢır. 

 
 



195-) Festecabe lehüm Rabbühüm enniy la udıy'u amele amilin 
minküm min zekerin ev ünsâ* ba'duküm min ba'd* felleziyne haceru 
ve uhricu min diyarihim ve ûzû fiy sebiyliy ve katelu ve kutilu 
leükeffirenne anhüm seyyiatihim ve leüdhılennehüm cennatin tecriy 
min tahtihel enhar* sevaben min ındillah* vAllahu ındeHU husnüs 
sevab; 

 
Rableri de dualarına Ģöyle icabet buyurdu: her halde ben içinizden 

gerek erkek ve gerek diĢi hiç bir hayır iĢleyenin iĢlediğini boĢa gidermem, 
hep biri birinizdensiniz, benim için hicret edenlerin, yurtlarından 
çıkarılanların, benim yolumda iĢkenceye uğrayanların, cihada gidenlerin 
ve bu uğurda katledilenlerin, kabahatlerini taraflarından 
keffaretleyeceğim, onları altından ırmaklar akar Cennetlere koyacağım, 
tasavvur edemeyeceğiniz bir sevap ile Allah tarafından müsâb olacaklar, 
sevâbın da en güzeli Allah yanında. (Elmalı) 

 

Rableri onların duasına icabet etti: "Sizden erkek olsun kadın 
olsun, kimsenin yaptığını boĢa çıkarmam. Hep birbirinizdensiniz (aynı 
özelliklerle yaratılmıĢ olmanız dolayısıyla hepiniz aynı sisteme tâbisiniz). 
Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, Ben'im uğruma eziyete 
uğratılanlar, savaĢanlar ve öldürülenlere gelince; elbette onların suçlarını 
sileceğim. Elbette onları altlarından ırmaklar akan cennetlere (bilinçlerine 
akan çeĢitli ilimlerin getirisiyle kiĢinin dilediğini yapabileceği boyuta) 
sokacağım, Allâh indînden bir mükâfat olarak. En güzel mükâfat Allâh 
indîndendir." (A.Hulusi) 

 
 

Festecabe lehüm Rabbühüm Rableri de onların dualarına Ģöyle 
icabet etti; ġairin dediği gibi..!  

 
Gönülden Allah diye ağlar isen, 
Göz yaĢını silmez mi hiç. 
Ta ciğerden ah edersen, 
Matlubunu vermez mi hiç..! 
 
Evet, ta ciğerden Rabbena..! diyen bir kimse Allah‟tan nasıl bir 

cevap alacaktı ki, iĢte böyle; Rableri de onların dualarına Ģöyle icabet 
etti; 

 
enniy la udıy'u amele amilin minküm min zekerin ev ünsâ erkek 

olsun, kadın olsun çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boĢa 
çıkarmayacağım. 



 
Öncelikle böyle bir garanti veriliyor. Allah‟a yakıĢan bir garanti. 

Çaba gösteren, gayret eden, emek harcayan hiç kimsenin emeği boĢa 
gitmeyecek deniliyor. Emeğin kutsiyeti vurgulanıyor. ÇalıĢmanın 
kutsallığı vurgulanıyor. Çaba gösterenin, çaba göstermeyenden. 
ÇalıĢanın çalıĢmayandan. Gayret edenin gayret etmeyenden farklı 
olduğu öncelikle ortaya konuluyor. Ve insanın, Allah‟ın baktığı tarafının 
ortaya koyduğu eylemler, yani hayat olduğu da satır arasından 
anlaĢılmıĢ oluyor. 

 
ba'duküm min ba'd siz hepiniz birbirinize eĢitsiniz.  
 
Ben yaklaĢık bir çeviri yaptım. Eğer mota mot bir çeviri yapılacak 

olursa Harfiyen siz, birbirinizdensiniz diye çevirmek lazım. Fakat burada 
tam da çevirdiğim manayı veriyor. Yani, siz hepiniz insan olarak Allah 
huzurunda eĢitsiniz. Bu almamı unutmayınız, pekiĢtiren daha baĢka 
ayetler de geçti. Özellikle Bakara suresinde kimi ayetler hiçbir ayırım 
gözetmeden Allah‟ın hesaba çekeceğini ve hesaba çekerken insanlarda 
hep aynı özellikleri arayacağını ifade ediyordu.  

 
Onun için burada da erkek olsun, kadın olsun diyerek ayet 

öncelikle cinsiyetin kendi baĢına bir değer olmadığını ifade ediyor. Belki 
bunun birebir tarihi arka planı da olabilir. Yani Esbab-ı Nüzul bahsinde bu 
ayetin iniĢ sebebi olarak belki bir takım hanımların, Resulallah‟ın 
eĢlerinden, ya da sahabenin diğer hanımlarından bir takım asr-ı saadet 
kadınlarının erkeklerle hanımlar arasındaki bir takım ibadetleri yapıĢta, 
örneğin cihada gidiĢte, ki o farklılığın ahirete nasıl yansıyacağını merak 
etmiĢ olabilirler. ĠĢte bu noktada cevap böyle veriliyor. Yani herkes eğer 
kendisine düĢeni yapıyorsa, Allah yapılan her bir Ģeyi mutlaka hesaba 
katacaktır. 

 
felleziyne haceru ve uhricu min diyarihim  Kötülükten ve kötülük 

diyarından hicret edenler, yurtlarından sürülenlere, kötülük diyarından, 
kötülükten hicret edenlere. 

 
Muhacir, sevgili dostlar yalnızca bulunduğu beldeyi terk eden değil, 

Muhacir; Nefsinin aldatıcı duygularından, Ģeytanın vesvesesinden, iç 
güdülerinin ayartmalarından, yani her türlü kötülükten, günahtan, 
isyandan iyiliğe, güzelliğe, sevaba ve itaate hicret edende manevi bir 
muhacirdir. 

 
ĠĢte bu manada kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, 

ve uhricu min diyarihim yurtlarından sürülenlere, ve ûzû fiy 



sebiyliyyolumda eziyet çekenlere, Allah yolunda eziyet çekenlere, Allah 
yolunda çileye, acıya, ıstıraba katlananlara, ve katelu ve kutilu 
savaĢanlara ve öldürülenlere gelince;  

 
leükeffirenne anhüm seyyiatihim ĠĢte bütün bu sayılanların 

kötülüklerini mutlaka örteceğim. Bu müjde gerçekten büyük bir müjde. 
Kötülük iĢlemesinler değil. ĠĢledikleri iyilikleri, kötülüklerinin üzerine 
örteceğim. Kötülükleri kaybolup gidecek. Adeta hayat filmlerindeki kötü 
kareleri sileceğim. Ayıklayacağım.  

 
Yeniden montajdan geçirmek gibi bir Ģey. Evet, Allah‟ın büyük bir 

müjdesi. Bunun için de Allah yoluna bir bedel ödemiĢ olmayı Ģart görüyor 
ayet. Allah yolunda hicret edenler, sürülenler, eziyet çekenler, acı 
çekenler, Allah uğruna bir bedel ödeyenlerden söz ediyor ayet. Bunlar 
için vaad veriyor. Bedel ödemeyenler mi? Onlar ayetin kapsam alanı 
içinde değil. Bu ayetin muhatabı bedel ödeyenler. Bu ayetin muhatabı 
inandım deyip inancı üzerine yatmayan, inandım demenin bir bedeli 
olduğunu bilen ve bu bedeli ödemesi gerektiğinde de gözünü 
kırpmayanlardır. Bu ayetin muhatabı onlardır. 

 
Bu ayetin muhatabı inancının bedelini ödemek yerine sadece 

inandım deyip inancını ispat etmeyenler değildir. Öyle değil mi ya, ben 
berberim, ben demirciyim, ben terziyim demenin bile bir bedeli var. Bir 
ispat zemini var. Derler ki buyur ispat et. Ben Müslüman‟ım demek, ben 
berberim, ben terziyim demekten daha adi, daha basit, daha sığ bir 
iddiamıdır. Ki ispatı olmasın.  

 
Ben Müslüman‟ım demenin büyük bir ispat zemini vardır. Ve ben 

Müslüman‟ım diyene her insanın soracağı ilk soru Ģudur; Ciddi misin..? 
Evet, ciddi misin..! Çünkü bir çoğumuz kimliğimizi söylerken gerçekten 
de ciddi olamıyoruz. Ciddi olmadığımız kimliğimizin bedelini 
ödemeyiĢimizden anlaĢılıyor. Onun içinde ben de Müslüman‟ım demek 
ihtiyacı duyanlara ilk soracağınız soru; Ciddi misin..! Olmalıdır. Bu, 
“kendini ciddiye alıyor musun” demekle eĢ anlamlıdır. Kendini ne 
kadar ciddiye alıyorsan; Dinini de, inancını da o kadar ciddiye alıyorsun 
demektir.  

 
Onun için ciddi olmayanlar, kendisini ciddiye almayanlar, 

inandıkları değerleri de ciddiye almazlar. Ġnandıkları değerleri ciddiye 
almayanların, baĢkaları tarafından ciddi alınmayı beklemeleri abesle 
iĢtigaldir. BaĢkaları niçin onları ciddiye alsın ki. Niçin onların iddialarını 
ciddi bulsun ki..! Peki, baĢka insanların bile ciddiye almayacakları bir 
insanı Allah niçin ciddiye alsın ki. 



 
ĠĢte bu noktada Allah‟ın kimleri ciddiye alacağının da bir 

göstergesidir bu ayet. Ve devam ediyoruz; 
 
leükeffirenne anhüm seyyiatihim Onların kötülüklerini mutlaka 

örteceğim. ve leüdhılennehüm cennatin tecriy min tahtihel 
enharsevaben min ındillah ve onları Allah‟tan bir ödül olarak, içinden 
ırmaklar akan cennetlere sokacağım. 

 
vAllahu ındeHU husnüs sevab; Zira ödüllerin en güzeli Allah 

katındadır. 
 
Dikkatinizi çekerim sevaben min ındillah geçiyor ayette. Allah‟tan 

bir ödül olarak. Yani bunun anlamı Ģu; Cenneti vereceğim onlara. Lakin 
sanmasınlar ki cennet, iĢlediklerinin bedelidir. Hayır. Eğer iĢlediklerinin 
tam olarak bedelini almaya kalksalar, değil cennetten, değil geniĢliği 
gökler ve yerler kadar olan cennet, yeryüzünde iyi bir yerden, boğaz 
kenarından 100 m2 lik bir ev arsası bile alamazdın. Ömür boyu 
çalıĢıyorlar alabiliyorlar mı ki. O halde cenneti niçin vereceğim onlara; 
sevaben min ındillah ödül olarak. Allah, Allah kadar verirde ondan. 
Eğer kul, kul kadar yapmayı becerirse, Allah Allah kadar vermeyi bilir. 

 
vAllahu ındeHU husnüs sevab Çünkü ödüllerin en güzeli Allah 

katındadır. 
 

196-) La yeğurrenneke tekallübülleziyne keferu fiyl bilad; 

 
O Allah‟ı tanımayanların refah içinde diyar diyar dönüp dolaĢmaları 

sakın seni aldatmasın. (Elmalı) 
 

Hakikati inkâr ederek (dünyevî - bedensel zevkler içinde) 
yaĢayanların refahı seni aldatmasın.. (A.Hulusi) 

 

Ġnkara saplananların, yer yüzünün ihtiĢamı elde etmeleri seni 
yanıltmasın. Sen aldatmasın. 

 

197-) Metaun kaliylün sümme me'vahüm cehennem* ve bi'sel 
mihad; 

 



Az bir zevk, sonra varacakları Cehennem, ne fena döĢek. (Elmalı) 
 
O, geçici bir zevk ve tatmindir! Sonunda varacakları yer ise 

cehennemdir (yapmaları gerekenleri yapmamanın piĢmanlığıyla, 
yanmaya mahkûm oldukları mekân). O ne kötü yaĢam ortamı ve 
Ģartlarıdır! (A.Hulusi) 

 
 
Metaun kaliylün O geçici bir tatmin aracıdır. Bu dünyalıklar, bu 

gördüğün ve insanların imrendikleri getiriler var ya, geçici bir tatmin 
aracıdır. 

 
Dikkatinizi çekerim bu ayet ve buna benzer ayetler dünyalıkları 

küçümsemiyor. Veyahut ta onlara sahip olunmaması gerektiğini hiç 
söylemiyor. Ama onları hakiki yerine koyuyor. Zaten küçük idiler. 
Küçümsemesine gerek yok. Çünkü bu ayetler, ahiretle dünyayı 
kıyaslıyor. Doğru orantı kuruyor. Bu orantıyı kurduğunuzda, ahiretin 
yanında dünyanın zevkleri gerçekten geçici ve aldatıcı bir zevke 
dönüĢüyor. Asıl olan dünyanın ve dünyalıkların hiç birisine el sürmemek 
değil, asıl olan Kalıcı zevk dururken geçici zevkle tatmin olmamak. Onun 
için burada da tatmin olmayı bir veri olarak sunuyor. Tatmin olmak, iĢte 
bu ayırıcı bir unsurdur. Eğer Dünya ile tatmin oluyorsa o küçük Ģeyle 
kanmıĢ demektir.  

 
Unutmayın Çocuk akıllı insanlar Ģekerle kandırılırlar. Eğer aklı 

olgunlaĢmıĢsa, eğer gerçekten rüĢtünü ispatlamıĢsa o insan ucuza 
gitmeyecektir. 

 
sümme me'vahüm cehennem Ahireti satıp dünyayı alan, ebediyi 

verip geçiciyi alan, cenneti verip ateĢi alan bir kimsenin sonunda 
varacağı yer cehennemdir. 

 

ve bi'sel mihad; O ne kötü bir meskendir. 

 
 

198-) Lakinilleziynettekav Rabbehüm lehüm cennatün tecriy 
min tahtihel enharu halidiyne fiyha nüzülen min ındillah* ve ma 
ındAllahi hayrun lil ebrar; 

 



Lâkin o Allahtan korkan, korunan kullar, onlar için Cennetler var 
altından ırmaklar akar, içlerinde kalmak üzere onlar, Allah tarafından 
konukluklar, Allah yanındaki ise ermiĢler için daha hayırlıdır. (Elmalı) 

 

Fakat Rablerinden korunanlara gelince, onlara altlarında nehirler 
akan cennetler vardır. Orada sonsuza dek yaĢarlar Allâh indînden inzâl 
olan ile (hakikatleri olan Allâh Esmâ'sının bilinçlerine inzâl {boyutsal 
geçiĢ} ettiği kuvveler ile). Allâh indînde olanlar, Ebrâr (Allâh'a ermiĢler) 
için daha hayırlıdır. (A.Hulusi) 

 
 

Lakinilleziynettekav Rabbehüm Fakat Rablerine karĢı sorumluluk 
duyanlar varya 

 
lehüm cennatün tecriy min tahtihel enhar ĠĢte onlarındır içinden 

ırmaklar akan cennetler. Evet..! lehüm cennatün tecriy min tahtihel 
enhar..! ĠĢte yalnızca onlarındır içinden ırmaklar akan cennetler. 

 
halidiyne fiyha nüzülen min ındillah Allah katından bir ikram 

olarak orada yerleĢip kalacaklar. Kalıcıdırlar. nüzülen min ındillah Bir 
ikram olarak Allah‟tan. 

 
Nüzül, nüzul, Ġnzal, tenzil aynı kökten. Kur‟an ın indiriliĢi için 

kullanılan kelime ile aynı. Ġnzal, enzele fiili kullanılır Kur‟an ın ayetlerinin 
indiriliĢi içinde. Aynı kökten gelir. Niçin? Çünkü Kur‟an da Allah‟tan bir 
ikramdır da onun için. Arap dilinde misafire konuğa verilen, çıkartılan 
ziyafete de nüzul denilir. Ġlginç bir beraberlik, ilginç bir tetabuk (Uymak, 
uygun gelmek)  

 
Onun için Allah‟ın insanlığa bir ikramıdır vahiy. Allah‟a insanlık 

teĢekkür borçludur kendisine vahiy gibi bir ikramı yaptığı için. TeĢekkür 
yerine Allah‟a ihanet edenler elbette ki iĢte böyle cezalandırılırlar. Vahye 
ihanet etmenin ne kadar büyük bir ihanet olduğunu Ģimdi anlıyor 
musunuz? 

 
ve ma ındAllahi hayrun lil ebrar; Zira Allah katında olan 

erdemliler için en hayırlıdır. Tabii ki. Allah katında olanlar, eğer insan onu 
tercih ediyorsa erdemlidir. Çünkü erdemli insanlar Allah katında olanı 
tercih ederler. 

 
Bu Ģuna benziyor. Veresi altına, peĢin tenekeyi tercih etmek. 

Dünyayı ahirete tercih edenlerin yaptığı alıĢveriĢ bu. Vadeli,; Biraz bekle 



altına sahip ol denilen insan, Hayır ben te‟cili olanı istemem acili isterim. 
Acele olanı isterim dediği zaman Al denilecektir. Madem bunu istedin, 
istediğiniz al. Onun için burada Allah‟ı arzu eden, Allah‟ı isteyen, Allah 
katında olanı tercih eder. Niçin? Çünkü erdemlidir de onun için. Allah 
erdeme çağırıyor çünkü. Allah kendi katındakini size vermek için erdeme 
çağırıyor. Erdemli olana vereceğini söylüyor da onun için. 

 
Buradan neyi çıkarıyoruz? Buradan Ģunu çıkarıyoruz; Allah 

katındakine talip olmayan erdeme de talip değildir. Fazilete de talip 
değildir. Ġnsani ve ahlaki değerlere de talip değildir. Bu durumda Ahirete 
talip olmakla, insani ve ahlaki erdemlere talip olmak eĢitlenmiĢ oluyor. 

 
 

199-) Ve inne min ehlil Kitabi lemen yu'minu Billahi ve ma 
ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim haĢiıyne Lillahi, la yeĢterune Bi 
ayatillahi semenen kaliyla* ülaike lehüm ecruhüm ınde Rabbihim* 
innAllahe seriy'ul hısab; 

 
ġüphesiz ehli kitap içinden kimi de vardır ki, Allaha iman ettikleri 

gibi Allah için hakka boyun eğerek kendilerine indirilene de size indirilene 
de iman ederler, Allahın âyâtını bir kaç paraya satmazlar, iĢte bunlar, 
Rablerinin indinde kendilerinin ecirleri vardır, Ģüphe yok ki Allah hesabını 
çabuk yapar. (Elmalı) 

 

Muhakkak ki, kendilerine hakikat ilmi verilmiĢ olanlardan öyleleri 
vardır ki, hakikatleri olan Allâh Esmâ'sına, size inzâl olunana, kendilerine 
inzâl olunana Allâh için huĢû duyarak iman ederler. Allâh'ın 
iĢaretlerindeki varlığı realitesini, kendilerini bu hakikatten perdeleyecek 
az bir dıĢsal zevke değiĢmezler! ĠĢte onlar için Rableri indînde (kendi 
Esmâ bileĢimlerinden açığa çıkan) mükâfatları vardır. Allâh, hesabı 
anında görendir. (A.Hulusi) 

 
 

Ve inne min ehlil Kitabi Doğrusu kitap ehli arasında lemen 
yu'minu Billahi mutlaka Allah‟a içten iman eden ve ma ünzile ileyküm 
ve ma ünzile ileyhim size ve kendilerine indirilene inananlar vardır. 
haĢiıyne Lillahi Onlar Allah‟tan saygıyla korkarlar.  

 
Evet, birincisi Allah‟a içten, samimi olarak inananlar vardır. 
 



Kur‟an ın bir sistematiği vardır dostlarım. Hiçbir zaman süpürücülük 
yapmaz. Hiçbir zümreyi ele aldığında o zümrenin iyisini ve kötüsünü bir 
birine katmaz. Onun için geçmiĢte kitap verilenleri yani ehli kitabı burada 
ayıklıyor Kur‟an, ve diyor ki; Onların arasında samimi olarak içten iman 
edenler. Ve yine size ve kendilerine indirilene inananlar vardır. Ve yine 
haĢiıyne Lillahi Allah‟tan saygıyla korkanlar vardır. 

 
la yeĢterune Bi ayatillahi semenen kaliyla ĠĢte bunlar var ya, 

Allah‟ın ayetlerini değersiz bir menfaat karĢılığında pazarlamazlar. 
 
Bu özelliklere sahip olanlar, Allah‟a yürekten iman edenler, size ve 

kendilerine indirilene iman edenler ve Allah‟tan saygı ile korkanlar, 
Allah‟ın indirdiği vahyi pazarlamazlar az bir menfaat karĢılığında.  

 
Demek ki Allah‟ın indirdiği vahyi pazarlayanda bu özellikler yok. Bu 

özellikler kaybolmadan insan ilahi vahyi az bir menfaate pazarlamaya 
kalkmazlar. Eğer ilahi mesajı insan az bir menfaate, dünyalığa 
pazarlamaya kalkıyorsa Bel‟amlığa kalkıyorsa, yani kendisinden fetva 
isteyen Devletlulara, yüce makam sahiplerine “Ne olsun efendim, farz 
mı olsun, vacip mi olsun.” Diye sipariĢ fetvalara eğer temenna çakıyor 
boyun eğiyorsa bu insanın ya imanında bir problem vardır, ya Allah‟ın 
vahyine olan güveninde bir problem vardır, ya da Allah‟tan 
korkmamaktadır. Allah‟tan saygıyla korkmamaktadır. 

 
ülaike lehüm ecruhüm ınde Rabbihim Onların ödülü Rableri 

katındadır. Yani Allah‟ın vahyini pazarlamayan, az bir menfaat 
karĢılığında pazarlamayanların ödülü Rableri katındadır.  

 
innAllahe seriy'ul hısab; Çünkü Allah hesabı seri tutandır. 
 
 

200-) Ya eyyühelleziyne amenûsbiru ve sabiru ve rabitu 
vettekullahe lealleküm tüflihun; 

 
Ey o bütün imân edenler! sabredin ve sabır yarıĢında 

düĢmanlarınızı geçin ve cihat için hazır ve rabıtalı bulunun ve Allaha 
korunun ki felâh bulasınız. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler... (Ġçinde bulunduğunuz zorluklara) dayanın, 

birbirinizle dayanıklılıkta yarıĢın, düĢmana karĢı hazır ve bütünlük içinde 
olun ve Allâh'tan korunun ki kurtuluĢa eresiniz. (A.Hulusi) 

 



 
Ya eyyühelleziyne amenû Bütün, bugün dersimizde iĢlediğimiz iki 

pasajında ve ondan önceki pasajların da tümünün toparlayıcısı ve son 
sözü olduğunu düĢündüğüm Ģu ayete hepinizin dikkatini çekerim.  

 
Ey iman edenler, bir baĢka ifade ile ey iman ettiğini iddia edenler, 

iddianızı ispat etmek istiyorsanız sbiru zorluklara karĢı direnin. ve 
sabiru direniĢte birbirinizle dayanıĢma içerisinde olun. Sadece 
direnmekle kalmayın, direniĢte birbirinize destek verin.  

 
ve sabiru Bu feale babından gelmiĢ, Bu bab‟dan gelirse, bu formla 

gelirse herhangi bir kelime mutlaka müĢareket içindir. Sabiru direniĢte 
dayanıĢma içinde olun birbirinizle. Sırt sırta verin. DireniĢi öğütleyin. 
Adeta ..ve tevasav bil Hakkı ve tevasav Bis Sabr; Asr/3 ayeti 
kerimesinde ifade edilen gerçek, burada bir tek kelime ile ifade edilmiĢ. 
Birbirinize Hakkı ve sabrı tavsiye etmede direnin. 

 
Direnmekten söz edilen bir yerde, sabırdan söz edilen bir yerde, 

sabredilecek bir elem, bir acı, hoĢa gitmeyecek bir Ģey var demektir. 
Öyle değil mi ama. Eğer bir bedel ödemiyorsanız yatmaya uyumaya 
sabrettiğinizi söyleyemezsiniz herhalde. Kimse; “Ben boĢ durmaya 
sabrettim, ben yatmaya sabrettim, ben her gece uyumaya 
sabrediyorum.” Diyemez değil mi?  

 
Sabretmek, sabırdan söz edilmesi için bir bedel ödemek lazım. 

Bedel ödeyenler sabırdan söz ederler. Özellikle hakikat üzerinde ısrar 
edenler bedel öderler. Çünkü Hakkı savunmanın bedeli vardır. Hakkı 
savunanlar mutlaka ve mutlaka bir takım sıkıntılarla yüz yüze gelirler. 
ĠĢte orada sabır gündeme girer. Onun içinde bu ayet, ey iman iddiasında 
bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız öncelikle zorluklara karĢı 
direnin, sabredin ve direniĢte birbirinizle dayanıĢma içinde olun. 

 
ve rabitu ve bir Ģey daha yapın, mevzilerinizi koruyun. Rabitu 

emri; Ribat, nöbet yeri, ya da nöbet tutmak anlamına gelir Arap dilinde. 
Beni bu ibareden anladığım ve algıladığım Ģey;  

Yüreğinizdeki siperleri bırakmayın.  
Coğrafyanızdaki siperleri bırakmayın,  
Zihninizdeki siperleri bırakmayın,  
Toprağınızdaki siperleri bırakmayın,  
Evinizdeki siperleri bırakmayın.  
Elde ettiğiniz mevzileri kaybetmeyin.  
Allah için ġeytana ve onun dostlarına karĢı elde ettiğiniz her bir 

hayati mevziiyi savunun. Orada nöbet tutun.  



Yangın kulesinin uykusuz nöbetçisi olmaya bakın. Uyursanız siz de dahil 
kentin yanacağını bilin. Onun içinde nöbetten bir an olsun vazgeçmeyin. 
Bir nöbetçi gibi olun.  

Hayatı, ömrü, bir nöbetçi gibi yaĢayın ve unutmayın, ömrü bir 
nöbetçi gibi tamamlayın. Çünkü siz kendi hayatınızın nöbetçisisiniz. Eğer 
siz uyursanız unutmayın ki en büyük düĢmanınız olan Ģeytan baĢta 
olmak üzere uyumayanlar vardır. Onun için sürekli Ģeytanın ve onun 
dostlarının hedefi olan mevzilerinizi savunun. Birinci mevziiniz 
yüreğinizdir. Oradaki imanı savunun. Oradaki iman mücevherini hırsız 
olarak çalmak için gelenlere karĢı savunun. 

 
Ondan sonra ikinci savunmanız gereken mevziiniz evinizdir. Dar-ül 

Ġslam olan eviniz orayı savunun orayı mahvetmek, evinizin terbiyesini 
Allah‟tan alıp baĢkalarına vermek isteyenlere karĢı, en azından TV ye 
karĢı savunun. Ve üçüncüsü, dünyayı savunun, yeryüzünün geleceğini 
savunun. Ġnsanlığı savunun. Ġnsanlığın saadeti uğruna bedel ödemek 
gerekiyorsa ödeyin ve gönüllü nöbetçi olun. Ġnsanlığın saadet nöbetçisi 
olun. 

 
Vettekullahe ve Allah‟a karĢı sorumluluğunuzunbilincinde olun. 

lealleküm tüflihun; ĠĢte bütün bunları yaparsanız ebedi saadete 
erebilirsiniz. 

 
Rabbimizden bütün bunları yapıp sonunda ebedi saadete eren, iki 

cihanda mesut ve bahtiyar olan kullarından kılmasını niyazlıyor; “Ve 
ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” diyorum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NÎSA SURESĠ (001-014) (29) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
  

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 Sevgili Kur‟an dostları bugün dersimize yeni bir sure ile baĢlıyoruz. 
Kur‟an ın te‟vin‟inde 4. sırayı alan Nisa suresi ile. 
 
 Nisa, kadınlar denektir. Bu sureye bu isim giriĢinde ve sonuç 
bölümünde kadın hakları ile ilgili bir takım devrim niteliğinde hükümler 
içerdiği için sure bu ismi almıĢtır. Tabii bu devrim niteliği bu surenin indiği 
zaman diliminde o toplumun kadına tanıdığı hak ve hukuka göre bir 
devrim niteliği taĢıyor idi. 
 
 Bu sure kendisinden önceki Alu Ġmran suresi ile adeta bir konu 
bütünlüğüne sahiptir. Alu Ġmran suresi hatırlayacağınız gibi yoğun olarak 
Uhut savaĢının tam sıcak bir biçimde yaĢandığı gönlerde inmiĢti. Bu sure 
ise bazı ayetleri ihtilaflı olmakla birlikte çoğunlukla hicretin 4. yılında 
indirildi.  
 

Hicretin 4. yılında indirilmesi Ģu anlama geliyordu. Bir savaĢ 
yaĢanmıĢ, hem de savaĢa giren tarafların kapasiteleri göz önüne 
alındığında bayağı kanlı ve kayıplı bir savaĢ. Bu savaĢın ardından bir 
takım problemler çıkmıĢ. SavaĢın doğal olarak getirdiği problemler. 
Örneğin savaĢtan geriye kalan yetimler. Yine savaĢta ölenlerin geriye 
bıraktığı mallar, yani miras. 

 
ĠĢte bu sure giriĢ bölümünde savaĢtan geriye kalan yetimlerle ve 

savaĢta Ģehit olanların geriye bıraktığı malların taksimatı yani miras 
hükümleri ile ilgilenir.  

 
Yine bu surede karĢıt cinslerin birbirlerine karĢı ahlaki davranıĢ ve 

eĢler arası iliĢkiler ele alınır. Daha sonra bu surede mümin - kafir, mümin 
– münafık iliĢkileri ele alınır ve kafirlerin, münafıkların bir takım özellikleri 
vurgulanır. 

 
Yine bu surede geçmiĢ toplumlardan, özellikle Ġsrail oğullarından 

bahisle Müslümanlara; Bakarada, Alu Ġmran surelerinde yapılan 
YahudileĢmeyin uyarısı bu surede de sürdürülür. 
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Bu sure yine giriĢ kısmında olduğu gibi feraize iliĢkin, yani Ġslam 
miras hukukuna iliĢkin hükümlerle ve ayetlerle son bulur. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-)Ya eyyühen Nasutteku Rabbekümülleziy halekaküm min 

nefsin vahıdetin ve haleka minha zevceha ve besse minhüma 
ricalen kesiyran ve nisaen, vettekullahelleziy tesaelune Bihi vel 
erham* innAllahe kâne aleyküm Rakıyba; 

 
Ey o bütün insan kömeleri! Sakının o Rabbinize karĢı gelmekten ki 

sizleri bir tek nefisten yarattı, ondan eĢini yarattı da ikisinden bir çok 
erkekler ve diĢiler üretti, sakının o Allaha karĢı gelmekten ki siz onun ve 
o rahimlerin hürmetine birbirinizden dilek dilersiniz, çünkü o Allah 
üzerinizde gözcü bulunuyor. (Elmalı) 

 
Ey insanlar, sizi tek bir nefsten (benlikten) yaratan (bütün 

beyinlerde tek bir "BEN" kavramı vardır. Bu "BEN" daha sonra beynin 
açılımlarına göre çeĢitlenen özelliklerle farklı "benlik"ler hâlini alır. Ki bu 
oluĢmuĢ "benlik"tir. Ana "ben" ise tektir, orijin "ben"dir. A.H.) ve ondan da 
kendi eĢini (bedensel benlik) halk eden ve ikisinden pek çok erkek ve 
kadın üretip (Dünya'ya) yayan Rabbinizden korunun! Korunun O 
Allâh'tan ki, siz O'nun hürmetine (kiĢinin hakikatinin Esmâ olması 
sebebiyle hakikatte Allâh'tan) ve de Rahıymlerin hatırına (Esmâ 
mertebesinin oluĢturduğu insanî hakikat dolayısıyla) birbirinizden 
istersiniz. Çünkü Allâh, Esmâ'sıyla sizi her an kontrolünde tutandır 
(Rakıyb'dir). (A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühen Nas ey insanlar, uttekuRabbekümülleziy 

halekaküm min nefsin vahıdetin ve haleka minha zevceha ve besse 
minhüma ricalen kesiyran ve nisaen sizi bir tek canlıdan yaratan, 
ondan da eĢini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın 
üreten rabbinize karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 

 
Böyle bir giriĢ, böyle bir konu için gerekliydi. Unutmayın ki bu sure 

kadın hakları ile ilgili bir takım hükümler içeriyordu. Yine hemen ilk 
ayetlerinde ele aldığı özellikle yetim kadınlar konusunu açmak için böyle 
bir giriĢ yapıyor sure. Bu giriĢ kadın hakları konusunda kadın problemini 
ele alırken zihinlerimizin hangi zemine oturması gerektiğini de ele 

javascript:void(0);


veriyor. Bu zemin insanlık zemini. Eğer siz kadınla ilgili bir problemi 
tartıĢıyorsanız, bunu önce insanlık zemininde ele almanız gerekiyor. 

 
ĠĢte Kur‟an bu manada bir zihniyet devrimi yapıyor. Çağının 

insanının, indiği çağdaki insanın zihninde kadının, 2., 3., 5. kategoride bir 
varlık olarak yer bulması nedeniyle Kur‟an iĢte bu zihniyeti bir yerde 
yerden yere vuruyor ve yepyeni bir bakıĢ açısı getirerek kadın sorununu, 
özelde yetim kadınlar, yetim kızlar problemini insanlık zemininde Ya 
eyyühen Nas siz ey insanlar hitabıyla ele alıyor. Ve burada Ģunu 
hatırlatıyor.  

 
Bu hitap ne erkeğe, ne de kadınadır. Ey insanlar, bu hitap sizedir. 

Kadın sorunu varsa bir yerde, orada insan sorunu var demektir. Onun 
için kadın problemini, ya da insana iliĢkin herhangi bir problemi, 
insanlıktan bağımsız olarak ele almak, çözmeye çalıĢmak, o problemi 
çözümsüzlüğe mahkum etmektir.  

 
ĠĢte ayet bu gerçeği ima ve ihsas ederek tüm insanlığa hitap ediyor. 

Böyle bir problemin sadece belli bir dinin, belli bir grubun, belli bir sosyal 
çevrenin değil, insanlığın temel bir problemi olduğunu ve bu problemin 
ele alınıĢ biçiminin de insani olması gerektiğini ima ediyor. 

 
Kadın problemini ele alacak bu ayetler, insanlık ortak paydasında 

bir buluĢmayı da ön görüyor ve müfessirlerin dediğinin tersine, ki 
müfessirler bu ayetteki; uttekuRabbekümülleziy halekaküm min 
nefsin vahıdetin sizi bir tek candan yaratan rabbinize karĢı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun cümlesi ve onu takip eden diğer 
cümlelerden, Tevrat, ve Talmut‟ta, Tevrat‟ın tefsiri sayılan Talmut‟ta ki 
yaratılıĢ üzerine verilen öğretiler ele alınıyor tefsirlerde ve bu ayet Tevrat 
ve Talmut‟un bize aktardığı yaratılıĢ teorileri ile tefsir edilmeye çalıĢılıyor. 
Oysa ki burada tamamen farklı bir Ģey söyleniyor. Yani insanlığın köken 
olarak birliğine, insanlığın yaratılıĢtaki eĢitliğine. Ġnsanlığın Allah 
tarafından tek bir kökten yaratıldığına delalet ediyor. 

 
Burada ki; min nefsin vahıdetin ibaresini müfessirler, Hz. Adem 

olarak algılamıĢlar. ve haleka minha zevceha ve ondan da eĢini üretti 
ibaresini de Havva olarak algılamıĢlar. 

 
Tabii ki bu bir yorum. Bu yorum genellikle Tevrat ve Talmut‟un 

yaratılıĢ teorilerine dayanıyor. Ama ReĢit Rıza, tefsiri el menar da bu 
yorumun dıĢında bir yorum yapıyor ve üstadı Muhammed Abduh‟un da 
bu ayete getirdiği farklı bir açılımı zikrediyor, naklediyor bize.  

 



O açılıma göre burada sözü edilen müĢahhas bir Ģahsiyet değil, 
kiĢi değil. Burada sözü edilen insanlığın ortak özüdür. Ortak insanlık 
paydasıdır. Onun için burada ki iĢaret edilen hakikat te insanlığın köken 
birliğidir. Ve insana iliĢkin bir problemi ele almak, bu problemi çözmek 
için ele alan her bir insanın öncelikle zihnini oturtacağı zemin, insanlık 
ortak paydası olmalıdır mesajını veriyor. 

 
vettekullahelleziy tesaelune Bihi vel ehram Kendisi adına 

birbirinizden yardım ya da hak talebinde bulunduğunuz zata ve bu 
insanlık bağına karĢı sorumluluk duyun. 

 
Burada vettekullahelleziy tesaelune Bihi kendisi adına 

birbirinizden hak talebinde bulunduğunuz ibaresi açık. Özellikle bölge 
insanının Allah adına istediği öteden beri birbirinden hak talep ederken 
Allah‟ın adını kullandığı ima ediliyor. Ki burada; Aslında çeliĢkiye 
düĢmeyin, birbirinizden hak talep ederken, yani haksızlığa uğradığınızda 
insan oluĢunuzu hatırlatıyor. Allah‟ın kulu oluĢunuzu hatırlatıyor, ben de 
Allah‟ın bir kuluyum niçin hakkımı gasp ediyorsunuz diyorsunuz ey bölge 
insanları ey insanlar. 

 
Peki kendiniz zulme uğradığınızda insan oluĢunuzu, Allah‟ın bir 

kulu oluĢunuzu, yani Allah‟ı hatırlatarak hak talebinde bulunuyorsunuz 
da, niçin kadınları, zayıfları ezmeye kalkıyorsunuz. Çocukları yetimleri, 
öksüzleri ezmeye kalkıyorsunuz. Yani burada yine insani bir paydaya 
dikkat çekiĢ var. 

 
Bir de vel ehram ifadesi çok daha ilginç. Ehram kadın doğurganlık 

organı olan rahimden geliyor. Rahmin çoğulu. Rahim de rahmetten 
geliyor. Yani bu manada ehram insanlık bağıdır. Ben onu öyle çevirdim. 
Kadın rahmi bu bağın sembolüdür. Ġnsanlık bağının. Çünkü rahmetin, 
merhametin, Ģefkatin organa dönüĢmüĢ biçimine rahim denir. Ki bu tespit 
bana ait değil. Hz. Peygambere ait. Buharinin naklettiği sahih bir 
haberde;  

 
- Ġnner rahme Ģecnetün min rahman. 
 
Kadın rahmi, rahmandan bir daldır. Buyurmaktadır.  
 
Gerçekten bu çok ilginç tespitin bizim zihnimizde birçok çağrıĢımı 

var. Allah‟ın kendisine rahman sıfatını seçip bu sıfatı da hem besmelenin 
içinde, hem de fatiha da bize her gün onlarca kez tekrar ettirilmesinin 
hikmeti galiba merhamet vasfının insandaki temel ve vazgeçilmez bir 



vasıf olması gerektiğine bir iĢaret olsa gerek. Onun için burada ki rahim 
hatırlatılmıĢ. 

 
Bu insanlık bağıdır dedim. Sadece akrabalık değil. Çünkü Hz. 

Ali‟nin dediği gibi; 
 
- Herkes ya insanlıkta eĢtir, ya dinde kardeĢtir. 
 
Eğer dinde kardeĢ ise iki kez hakkı vardır. Hem insani hakkı, hem 

imani hakkı. Onun için bu temel bağı, insanlık bağını hiç unutmamamız 
gerekiyor ve hatırlamamız gerekiyor. 

 
innAllahe kâne aleyküm Rakıyba; Bu hatırlatmanın arkasından, 

böyle bir insanlık ortak paydasının, insanlığın tüm sorunlarını çözümde 
temel olması gerektiği hatırlatıldıktan sonra, hemen niçin bu ortak 
paydayı sürekli zemin yapmalıyız iĢte onun dayandığı daha temel bir güç 
hatırlatılıyor. Ki bu ortak paydayı koyan Allah hatırlatılıyor.  

 
KuĢkusuz Allah üzerimizde daimi bir gözetleyicidir. Yani insanlık 

ortak paydasına iliĢkin tüm ihlalleri, tüm insanlık ihlallerini, insanın 
haysiyetini, Ģerefini, insanın insanlık onurunu zedeleyecek tüm 
davranıĢları gözetleyecek Allah‟tır. Onu cezalandıracak ta Allah‟tır. 
Çünkü Ġnsana insanlığını bahĢeden, insanı bulunduğu o yüce konuma 
koyan yani insanı insan eden O‟dur. Kendi verdiği bu Ģerefi iki paralık 
edenleri de elbette ki cezalandıracaktır. Onun için gözlemektedir 
denilmektedir. 

 
 
2-) Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habiyse 

Bittayyibi ve la te'külu emvalehüm ila emvaliküm* innehu kâne 
huben kebiyra; 

 
Allah dan korkun da yetimlere mallarını verin ve temizi murdara 

(helâli harama) değiĢmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katıp 
yemeyin çünkü o büyük bir vebal bulunuyor. (Elmalı) 

 
Yetimlere mallarını verin; (hakikatinizin) temizliğini (nefsaniyetin) pisliğine 
değiĢtirmeyin. Onların mallarını, mallarınıza karıĢtırarak yemeyin. 
Muhakkak ki o çok büyük suçtur. (A.Hulusi) 

 
 
Ve atül yetama emvalehüm ĠĢte bu insanlık ortak paydasının 

hatırlatılmasının hemen ardından daha alt bir sorun gündeme getiriliyor. 



Aslında 1. ayet, bu 2. ayete giriĢ için bir zihni hazırlık idi. Bu zihni zemini 
hazırladıktan sonra Kur‟an, Ģimdi özel bir probleme dikkat çekiyor. Bu 
ayetlerin indiği gün gerçekten de ciddi bir problem olarak ortaya çıkan, 
savaĢın getirdiği bir problem olarak ortaya çıkan ama, tüm insanlık tarihi 
boyunca, tüm toplumlarda, tüm coğrafyalarda hiç eksik olmayan bir 
problem. Yani yetim, öksüz, kimsesiz ama kendisinde mal bulunan, malı 
olan insanların çocukların, kimsesiz, yetim, öksüzlerin  mallarının 
korunması ile. Onlara ait olan her bir Ģeyin muhafazasıyla ilgili gayet 
insani bir problem ele alınıyor ve deniliyor ki; 

 
Ve atül yetama emvalehüm O halde yetimlere mallarını verin, 

teslim edin. 
 
ve la tetebeddelül habiyse Bittayyib değersizi değerli ile 

değiĢtirmeyin. 
 
Ġbn. Abbas‟ın tefsirine göre kendi değersiz mallarınızı, velisi 

olduğunuz, size emanet edilen yetimlerin değerli mallarıyla takas 
etmeyin. Böyle bir problem var. O çağda özellikle babası harpte Ģehit 
olmuĢ, kendisi yetim kalmıĢ kız ya da erkek çocuklarının babasından 
kalan mallarına göz diken bir takım akrabalar, mesela amcalar veya 
amca çocukları veya dayı çocukları, bir takım akrabalar o yetimin 
mallarına el koymak için ona sahip çıkar gibi duruyorlar ama gerçekte 
ona değil malına göz koyuyorlardı, sahip çıkıyorlardı. 

 
ĠĢte bu temel insani problemi ele alan Kur‟an burada iki Ģeyi birden 

hatırlatıyor. Hem fiili olarak onların iyi malları ile sizin kötü ve kalitesiz 
mallarınızı değiĢtirmeyin diyor, Hem de manevi olarak daha değerli olan 
ahlaki ilkeleri, değersiz olan ahlak dıĢı ilkelerle değiĢtirmeyin, ya da 
değerli olan ahiret saadetini, değersiz olan dünya malıyla değiĢtirmeyin. 
Ya da değerli olan Allah‟ın rızasını, O‟nun karĢısında bir hiç olan dünya 
menfaatiyle takas etmeyin deniliyor. 

 
ve la te'külu emvalehüm ila emvaliküm Onların mallarını kendi 

mallarınıza katıp ta boğazınıza geçirmeyin. Yemeyin. Demek ki diğer 
problemin bir devamı olarak bu da var. Zaten bir insan onların, 
yetimlerin, kimsesizlerin, öksüzlerin malına göz koyuyorsa, bu doğal 
olarak arkasından gelecektir. Onun malını kendi malına katıp boğazına 
geçirme. 

 
innehu kâne huben kebiyra; Ve böyle bir ahlak dıĢı davranıĢın 

hükmü ortaya konuluyor ve deniliyor ki, çünkü bu büyük bir vebaldir. 
 



Burada sevgili dostlar, bu ayetlerin sebeb-i Nüzulü olarak anlatılan 
bir yığın rivayeti nakletmeyeceğim. Ama siz de anlıyorsunuz ki bu ayetler 
sebepsiz yere indirilmiyor. Toplumda bir problem var, her toplumda 
olabileceği gibi. Ayet toplumsal bir probleme bigane kalmıyor. Çünkü 
Allah insanın mutluluğunu istiyor. Çünkü Allah hayata müdahildir.  

 
Allah, insanın mutluluğunun kendisinden bağımsız 

gerçekleĢmeyeceği ima ve ihsasında bulunuyor ve onun içinde insanın 
gündelik hayatında karĢılaĢacağı bir takım insani problemler, toplumsal, 
sosyal problemlere ilahi reçeteler sunuyor. Bu reçetelerin bir görünen 
yüzü var ne dediği, bir de satır araları var, ne demek istediği. Ne demek 
istediği üzerinde yoğunlaĢ ılırsa rabbimizin maksadı, murad-ı ilahi iyi 
anlaĢılacaktır. 

 
Burada ne denilmek istendiği açık. Elbette bu hak ve hukuka riayet, 

insan vicdanının kabul etmeyeceği bir takım haksız davranıĢları 
reddetmek yapmamaktır. Burada tüm sahipsiz, tüm korunmaya muhtaç 
olan insanların velisinin zımnen Allah olduğu hatırlatılıyor. Ve Ģu 
söyleniyor; “Eğer onlara karĢı, korunmaya muhtaç insanlara karĢı bir 
haksızlık yaparsanız, hiç aklınızdan çıkarmayın ki Allah tarafından 
gözleniyorsunuz, gözetleniyorsunuz. Allah sizin korunmaya muhtaçlara 
karĢı yaptığınız haksız davranıĢları bir bir kaydediyor. 

 
Bundan kasıt ta sevgili dostlar, insanın vicdanına hitap etmektir. 

Ġnsanda vicdani bir zemin hazırlamaktır ahlaki davranıĢa. Çünkü Ahlaki 
davranıĢ vicdani zeminden bağımsız olarak gerçekleĢmez. 

 
Burada Rabbimizin insanın en alır, en insani, en derin yerine hitap 

ettiği bir gerçek. Yani ahlaki ilkeleri polisle Jandarma ile, yasayla kanunla 
değil, ahlaki ilkelerin en garantili koruma yöntemi olan vicdanla, yürekle, 
insanın içindeki o susturulamayacak vicdanla oturtulması hedefleniyor. 

 
 
3-) Ve in hıftüm ella tuksitu fiyl yetama fenkihu ma tabe leküm 

minen nisai mesna ve sülâse ve ruba'a, fein hıftüm ella ta'dilu 
feVahıdeten ev ma meleket eymanüküm* zâlike edna ella te'ulu; 

 
Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size 

helâl olan kadınlardan ikiĢer, üçer, dörder nikâh edin ve eğer bu surette 
adalet yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya milkiniz 
cariye alın, ağmamanız için bu daha muvafıktır. (Elmalı) 

 



Eğer yetimler (kadınlar) konusunda haklarını vermede korkunuz 
yoksa, o zaman sizin için temiz olan (Ģirk ehli olmayan) kadınlardan 
ikiĢer, üçer, dörder nikâhlayın. Eğer (aralarında) adaletle 
davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir tane ile veya 
ellerinizin maliki ile (yetinin). (Nikâhsız {evlilik anlaĢmasız} birlikte 
yaĢamayın.) Zulmetmemeniz için bu en ehven olanıdır. (A.Hulusi) 

 
 
Ve in hıftüm ella tuksitu fiyl yetama fenkihu ma tabe leküm 

minen nisai ve eğer yetimlere adil davranamamaktan korkuyorsanız o 
zaman size helal olan diğer kadınlardan biri ile evlenin. 

 
Aslında bu ayet, bir üstteki ayeti de bir parça açıklıyor. Yani 

yukarıdaki ayetin ifade ettiği Ģu imiĢ demek ki; Ġnsanlar nikahları düĢecek 
olan yetim yakınlarını, yetim kızları koruma maksadı ile yanlarına 
alıyorlar, ama daha sonra onların gerek fiziksel güzellikleri, gerek malları 
gözlerini kamaĢtırarak onlarla evlenmeye kalkıyorlar. Onlarla 
evlenmekteki amaçları onların mutluluğunu hedeflemek değil, tek taraflı 
menfaati hedeflemek. Ki biz bu hedefi Hz. AyĢe‟nin rivayetinden 
öğreniyoruz. Hz. AyĢe‟ye göre bu ayetin anlamı Ģu. Diyor ki Annemiz 
AyĢe; 

 
- Ġnsanlar yakınları olan, velisi oldukları yetim kızları yanlarına 

alıyorlar, onlarla evleniyorlardı. Fakat onlara gerekli olan insani 
muameleyi göstermiyorlar, hatta onların hak ettikleri mehirleri bile 
ödemekten kaçınıyorlardı. Yani bir tür onları “ucuza getirmeye, ucuza 
kapatmaya” kalkıyorlardı. 

 
ĠĢte aslında Hz. AyĢe‟nin bu yorumunu, bu surenin 127. ayeti de 

destekliyor. Ki bu ayetin yorumu konusunda daha baĢka yaklaĢımlar da 
var. Katade‟nin, Ġbn. Abbas‟ın ve daha baĢkalarının daha farklı yorumları 
olmakla birlikte Hz. AyĢe‟nin yorumu en tutarlı olanı. Ki bu surenin 127. 
ayeti de b u yorumu desteklemekte. Onun için anlıyoruz ki biz o 
dönemde bir takım insanlar, kendilerine nikahı düĢen yetim kızların gerek 
fiziki güzelliklerine, gerek mallarına sahip olabilmek için onlarla evlilik 
yapıyorlardı. Bu evlilikte amaç onların huzuru değil, tamamen kendi 
menfaatleri idi.  

 
ĠĢte Kur‟an adeta suçüstü yakalıyor ve bu gayri ahlaki davranıĢ ve 

tavırların olmaması gerektiğini hükmünü veriyor. 
 



Ve in hıftüm ella tuksitu fiyl yetama ve eğer yetimlere adil 
davranmamaktan korkuyorsanız fenkihu ma tabe leküm minen nisai o 
zaman size helal olan diğer kadınlardan biriyle evlenin. 

 
mesna ve sülâse ve ruba'a Hatta 2 si, 3. ü ve 4 üyle. Yani burada 

Ģu anda okuduğum ibare günümüz itibarıyla yoğun bir biçimde tartıĢılan, 
en çok tartıĢması yapılan Kur‟an i hükümlerden bir tanesi. 2 iyle, 3 üyle, 
4 üyle dahi evlenebilirsiniz. Ki ben klasik çevirilerden daha farklı bir çeviri 
yöntemini tercih ettim. Size helal olan diğer kadınlardan biriyle evlenin.  

 
Bu doğru bir çeviri. fenkihu ma tabe leküm minen nisai Ondan 

sonra da mesna ve sülâse ve ruba'a  hatta “ 2, 3, 4 üyle evlenin.” 
 
fein hıftüm ella ta'dilu feVahıdeten ev ma meleket eymanüküm 

ama eğer onlara adil davranamamaktan korkarsanız o zaman 1 tane ile 
ya da meĢru olarak sahip olduklarınızla yetinin.  

 
zâlike edna ella te'ulu; Bu doğru yoldan sapmamanız için, ya da 

te'ulu yu zulmetmemeniz, cevretmemeniz, baĢkasının hakkını gasp 
etmemeniz için en doğru olandır. Doğruya en yakın olandır. Uygun 
olandır. 

 
Evet sevgili dostlar, ele alacağımız bir problem, Ġslam‟ın temel 

referansı olan bu kelam‟ı ilahinin birden fazla evliliğe izin vermiĢ olması. 
Yani poligamiye izin vermiĢ olması. 

 
Tabii öncelikle Kur‟an a modern bir zihinle yaklaĢmamanın Ģart 

olduğunu hatırlatmalıyım. Çünkü içinde yaĢadığımız ve kökü sadece 300 
yıllık olan modern çağı, insanlığın değiĢmez değerleri ile kıyaslamaya 
kalkmak çok yanıltıcı olur. Bu insanlığın uzun destanı içerisinde bir yol 
kazasıdır. Bu yol kazasında gördüklerimizi, insanlığın değiĢmez değerleri 
olarak zannetmek insanın en büyük yanılgısı olacaktır. Onun için modern 
zihinle, tahrif edilmiĢ zihinlerimizle Kur‟an ı yargılamaya kalkmak aslında 
insanoğlunun yapabileceği en büyük ĢaĢkınlıktır. 

 
Bunu hatırlattıktan sonra, Kur‟an ın bu hükmünün, daha doğrusu bu 

vakıanın tescilinin ne anlama geldiğini kısaca açmak istiyorum. 
 
Bir kere burada ne yapılmak isteniyor. Bir evlilik dört emi 

yükseltilmek isteniyor, yoksa tersimi. Öncelikle Allah‟ın muradını 
anlayalım. Allah‟ın muradı burada evlilik sayısının düĢürülmesidir. 
Sınırlanmasıdır. Yani aĢağı çekilmesidir. Öncelikle bunu tespit edelim.  

 



Bu tespiti nasıl yapıyoruz? Bu tespiti Ģuradan yapıyoruz. Çünkü o 
dönemde 5, 7, 9, 10 hatta 15 kadınla evli olan insanlar vardı. Hem de 
bunlar hayli çoğunluğu oluĢturuyordu. Onun için Kur‟an öncelikle evlilik 
sayısını sınırlandırmaya çalıĢıyor. AĢağı çekiyor. Ve bu ayet indikten 
sonra birçok insan bu sayıdan fazla olan eĢlerini boĢuyor. Bunlar 
içerisinde örneğin Taif kabilelerinin lideri 9 kadınla evli imiĢ. Bu zat 9 dan 
fazla olan eĢlerini boĢuyor ve sadece 4 tane bırakıyor. 4 ten fazla olan 
eĢlerini boĢuyor. Bu zatın dıĢında 11 evli olanlar var. 13 evli olanlar var. 
7 evli olanlar var. 4 ten fazla olanları hepsi boĢuyorlar, sadece 4 
bırakıyorlar. Yani bu da gösteriyor ki bize, bu ayet evlilik sayısını aĢağı 
çekiyor. Evlilik sayısını yukarı çıkarmıyor aĢağı çekiyor. Bu bir. 

 
Ġkincisi; Bu ayette ne dendiğini anlamamız için Ģöyle bir tasnif 

yapmamız lazım. Nas‟ın olguyu değiĢtirmesine harika bir örnektir bu 
ayet. Nas‟ın olguyu değiĢtirmesi, yani bir hüküm geliyor bir metin geliyor, 
ilahi bir kelam. Mevcut bir olguyu değiĢtiriyor.  

 
Bu iki Ģekilde yapılıyor Kur‟an da; 
 
1 – Vahiy süreci ile sınırlı olarak yapılıyor. Nas olguyu vahiy süreci 

içinde değiĢtiriyor. Bunun en tipik örneği içkinin yasaklanmasıdır. Yani 
vahiy süreci içerisinde içki meselesi tamamen halledilmiĢ oluyor. Mesela 
faiz de böyle. Vahiy süreci içerisinde, 10 senelik Medine dönemi 
içerisinde faiz meselesi hallediliyor. En son yasak en son yılda, veda 
hutbesinin yapıldığı yılda iniyor ve bu mesele de vahiy süreci içerisinde 
bitiriliyor. 

 
2. Ama bir de 2. kategori var. Nas‟ın olguyu değiĢtirmesi vahiy 

süreci içerisinde değil de, vahiy sürecini taĢan hususlar var. Yani vahiy 
bitiyor ama o süreç tamamlanmıyor. Hala o süreç sürmeye devam 
ediyor. ĠĢte buna da göstereceğimiz en tipik örnek bu evlilik, birden fazla 
evlilik, poligami meselesi ve yine kölelik meselesi. Buna Kur‟an ın 
üslubundan da bir örnek verebilirim. Vahyin olguyu görmesi hadisesine. 

 
Bakınız tüm kültürü sözlü kültüre dayalı olan Mekke toplumunda 

vahiy kısa ayetlerle iniyor. Mekke‟de. Ġlk inen ayetler çok kısadır. 
Seciyelidir. Hafızada kalacak biçimdedir. Formları tamamen Ģiirsel 
formlarda indirilmiĢtir, çünkü o form hafızada çok kolay yerleĢir. Ama bu 
sırada Kur‟an bir Ģey yapıyor. Bu toplumu sözlü kültürden yazılı kültüre 
doğru evrim içine sokuyor. Eviriyor. Toplum Kur‟an la beraber evriliyor. 
Kur‟an toplumu bir noktadan alıyor sözlü kültürden, ama onları yazılı 
kültüre doğru götürüyor. 

 



Medine‟de inen surelere bakıyorsunuz Mekke‟de inen surelerin 
ayetleri gibi değil. Uzun detaylı ve Ģiirsellik, seci, kafiye daha az. Niçin? 
Çünkü artık yazılı kültüre geçirdi Kur‟an. Bir toplumu terbiye etti. Bir 
yerden aldı, öbür yere götürdü. Bu iĢte Kur‟an ın toplumu terbiye etmesi. 
Kur‟an ın bir toplumu bir noktadan alıp, daha üst, daha yüce bir noktaya 
yönlendirmesidir. 

 
Kur‟an bunu sadece üslup olarak, kültür olarak yapmıyor, hüküm 

olarak ta yapıyor. ĠĢte bunlardan ikisi, dediğim gibi 2 ye ayırıyoruz; 
 
1 – Kur‟an bunu kendi iniĢ süreci içerisinde tamamladığı meseleler. 

Ki içki ve faizi buna örnek olarak verdim. 
 
2 – Bir de Kur‟an ın bitiĢ süresine kadar tamamlanmayan, Kur‟an 

nazil olup bittikten sonra dahi o sürecin devam ettiği kimi hadiseler. ĠĢte 
bu ikisine ben birden fazla evliliği ve kölelik meselesini gösterdim ki kadın 
hakları da buna dahi. Genel olarak kadın hakları. 

 
Kölelik meselesinde Kur‟an iniĢ süreci içerisinde köleliği 

yasaklamadı. Lakin köleliği bitirecek öyle hükümler getirdi ki kölelik belki 
3 – 5 yüzyıl sürdü ama bu süre içerisinde tamamen bitti. Çünkü Kur‟an ın 
getirdiği hükümler, köleliği bitirmeyi sosyal bir kangrene, sosyal bir 
hastalığa dönüĢtürmedi. Amerika da olduğu gibi. 

 
Amerika da 18. yy. sanırım kölelik ilga edildiğinde köleler 3 gün 

bayram yapmıĢlardı, 4. gün efendilerinin, eski efendilerinin kapısına gelip 
yalvarmaya baĢlamıĢlardı. Ne olur bizi alın, açız diye. Bu bir sosyal yara. 
Çünkü toplumsal bir sınıf böyle bir günde 3 günde, 5 günde yok 
edilemez. Toplumsal dönüĢümler uzun zamanlara yayılarak yapılırlar. 

 
ĠĢte Kur‟an da bu gerçeği bilen rabbimizin kelamı olan Kur‟an da bu 

olguyu görüyordu. Onun için burada özellikle birden fazla evliliğin bire 
indirilmesi mümkün değildi. Öyle bir toplumda mümkün değildi. Çünkü 
Evlilikte, birden fazla evlenme zorunda olan bu insanlar sadece bu 
zorunluluğu cinsellik sebebiyle yapmıyorlardı. Harplerde yoğun bir erkek 
kaybı yaĢanıyordu. Ve tabii bu erkek kaybı Allah‟ın koyduğu, insanlık için 
koyduğu cinsiyet dengesini erkek aleyhine, kadın lehine bozuyordu.  

 
Bu harika denge uzun süredir yapılan gözlemlere göre %51 dir. 

%51 erkek, %49 kadın. YaklaĢık yeryüzündeki bu denge, Allah‟ın 
koyduğu bu denge eğer ciddi bir müdahale olmazsa böyle gidiyor. Siz bu 
dengenin % 30 erkek, %70 kadın lehine bozulduğunu düĢünün. Bu 
durumda bu toplumda fuhĢu, bu toplumda toplumsal bozulmayı, 



kokuĢmayı, çözülmeyi engellemenin yolu nedir? Doğal olan nedir, ne 
yapılmalıdır. Bu tabii ki gerekçelerden sadece biri.  

 
Hatta Almanya bile savaĢın hemen ertesinde kadın nüfusunun 

fazla olup cinsiyet dengesinin erkek aleyhine bozulmasından dolayı bir 
ara birden fazla evliliği sadece serbest bırakmamıĢ teĢvik etmiĢti. Bu 
sosyal bir gerçeklik. 

 
Yine iyi hatırlıyorum, 1. dünya savaĢının arkasından Sultan ReĢat‟a 

yazılmıĢ bir mektubu hatırlıyorum. Anadolu kasabalarının birinden. 
Kasabanın en yaĢlı ihtiyarı yazıyordu bu mektubu. Diyordu ki; Sultanım 
Kasabamızda benden baĢka erkek kalmadı. Evet..! Böyle bir durumda 
elbette ki Kur‟an tüm toplumsal problemlere çözüm önermeliydi. Çünkü 
Allah yarattığını bilirdi. Ela ya'lemu men haleka (Mülk/14) Allah 
yarattığını bilmez mi. 

 
Onun için iĢte birden fazla evlilik problemini ele alırken modern bir 

kafayla yaklaĢmayıp tamamen toplumsal bir takım problemleri, sadece 
toplumsal değil bireysel bir takım problemleri de ele almak gerekiyor.  

 
Bireysel problemler, onlarda mümkündür. Örneğin bir insanın 

cinselliğinin çok çok, baĢına bela olacak kadar aĢırı olması mümkün 
olabildiği gibi aynı zamanda bir insanın elinde bulundurduğu eĢinin kısır 
olması gibi, doğum yapamaması gibi, ya da daha baĢka problemler de 
söz konusu olabilir.  

 
Herhalde günümüzün modern erkek ve modern kadınlarının 

özellikle Ġslam‟ın getirdiği bu esnekliği anlamamakta direnen ve Allah‟ın 
iradesine karĢı çıkmak için bunu bir bahane olarak kullanan modern 
zihinlilerin nasıl dört evliliğe, 2 evliliğe karĢı çıkarken 40 metresli 
yaĢadıklarını, ömürleri boyunca tanımadıkları veya tanıdıkları bir çok 
insanla gayri ahlaki bir biçimde toplumun çözülmesine neden olacak bir 
biçimde yatıp kalktıklarını hepimiz biliyoruz.   

 
Onun için Kur‟an ın sosyal problemlere ve bireysel problemlere 

getirdiği bu harika esneklik karĢısında söz söylememesi gereken ilk 
kimseler onlardır. Onlar gerçekten de bu konuda ağızlarını açmaya 
hakları olmayan kiĢilerdir. Onun için özellikle bu ayet-i kerimeyi Ģöyle 
anlamıyoruz. Yani Kur‟an dörde kadar emrediyor. Kimse böyle 
anlamıyor. Hayır. Aksine Kur‟an ın tavsiyesi Ģudur; 

 
fein hıftüm ella ta'dilu eğer onlara adil davranamamaktan 

korkuyorsanız feVahıdeten o zaman bir tane ile yetinin. 



 
Kur‟an ın tavsiyesi budur. Hatta b u surenin sonlarında Onlara karĢı 

adil davranamayacağınızı Allah biliyor. Ya da ne yaparsanız yapın yine 
de adil davranamayacaksanız mealinde bir ibare de var. Onun için ne 
kadar çalıĢırsanız çalıĢın adil davranamayacağımıza göre burada tavsiye 
edilen en az rakamdır. Kur‟an ın tavsiyesi haddi zatında budur. Dediğim 
gibi bu hedefi gerçekleĢtirmeyi yüz yıllara bırakmıĢtır. Ve bugün bu hedef 
en ideal biçimiyle gerçekleĢmiĢtir. Ve bugün birden fazla evlilik mazerete 
meĢru toplumsal ya da bireysel mazeretlere binmiĢtir. Onun için bence 
Kur‟an ın hedefi de bu idi. 

 
ev ma meleket eymanüküm Birde bu ibare var tefsire gereken. Bu 

ibare de Ģu; Ya da meĢru olarak sahip olduklarınızla yetinin. Bu ibarenin 
biraz önce söylediğim Ģeyle alakası var. Sağ ellerinizin sahip 
bulundukları ile demektir. Literal olarak lafzen. Bu iĢte Kur‟an ın bitirmek 
istediği köleliğe getirdiği bir kısıtlamadır. Çünkü insanlar eğer ellerinde 
bulunan kadın kölelerle, cariyelerle evlenirlerse, ve bu evlilikten çocukları 
olursa otomatik olarak hukukumuza göre o anne kölelikten çıkar. Umul 
veled olur ve otomatik olarak özgürleĢmiĢ olur. Bu da köleliğin 
düĢürülmesi ve sonunda yok edilmesi için alınmıĢ ilahi bir önlemdir. 

 
ĠĢte bu önleme de Kur‟an aynı zamanda baĢvuruyor. Yani hem çok 

evliliği aĢağı çekiyor, hem de kölelik müessesesini bitirmek için ciddi bir 
kayıt getiriyor. Ciddi bir kapı açıyor. Bu da çok önemli. ĠĢte bunlar ikisi de 
o çağda ve her çağda devrim sayılması gereken iki hükümdür. 

 
zâlike edna ella te'ulu; Bu doğru yoldan sapmamanız için daha 

uygundur. 
 
Aslında bu edna yı biz bu en aĢağı rakam olarak ta algılayabiliriz. 

Yani bu bir rakamı bir evlilik doğru yoldan sapmamanız için, ya da ella 
kelimesinden türediğini sayarsak te'ulu ibaresinin, o zaman  bu aynı 
zamanda açlık, yoksulluk manasına da gelir. Yoksulluğa düĢmemeniz 
için, ekonomik sıkıntı çekmemeniz için de bu en aĢağı rakam en uygun 
olandır biçiminde de anlayabiliriz. 

 
Taif baĢkanı Gaylan‟ın 10 a yakın karısı vardı mesela. Bu ayet 

indikten sonra 4 ten fazlasını bırakmak zorunda kaldı. Bırakmayanlara 
Resulallah özel olarak emir gönderiyordu. Yani burada bile ciddi bir 
toplumsal problem çıktı. 4 le sınırlarken bile ciddi problem çıktı. Çünkü 
boĢanan bu onlarca yüzlerce kadın ne olacaktı. Burada bile sosyal bir 
problem var. DüĢünün ya bir de bunu bir le sınırlasaydı. O zaman Kur‟an‟ 
ın hükümleri bir rahmet değil, bir eziyete dönüĢmüĢ olacaktı. 



 
ĠĢte buradan yola çıkarak Allah‟ın muradını ve maksadını daha 

kolay anlayabiliriz. 
 
 
4-) Ve atün nisae sadukatihinne nıhleten, fein tıbne leküm an 

Ģey'in minhu nefsen feküluhu heniy'en meriy'a; 
 
Ve aldığınız kadınlara mihrlerini efendicesine verin, Ģayet ondan 

birazını kendileri gönül hoĢluğu ile bağıĢlarlarsa onu da içinize sine sine 
yiyin. (Elmalı) 

 
Kadınlara mehrlerini (evlilik bağıĢı - hediyesi) severek bağıĢlayın. 

ġayet gönül hoĢluğuyla bağıĢladığınızdan bir kısmını geri verirlerse, onu 
da içinize sinerek yiyin. (A.Hulusi) 

 
 
Ve atün nisae sadukatihinne nıhleten Kadınlarınıza mihrlerini 

gönül rızası ile karĢılıksız olarak nıhleten gönül rızası ile karĢılıksız, 
karĢılık beklemeksizin verin. 

 
Bugünkü erkeğe de hitaptır bu. Her çağın müminine hitaptır. 

Kadınlarınıza mehir verirken onlara evlilik hediyesi sunarken bunu 
zorsuna zorsuna değil, onların bir hakkı olarak, onların bir hukuku olarak 
gönül rızası ile verin. 

 
fein tıbne leküm an Ģey'in minhu nefsen feküluhu heniy'en 

meriy'a; ve fakat kendi rızaları ile bir kısmını size bırakırlarsa onu 
afiyetle yiyebilirsiniz. Yani eğer mihr verdiğiniz eĢleriniz, verdiğiniz mihrin 
bir kısmını ya da tamamını size gönül rızası ile bırakırlarsa onu 
yemenizde de bir sakınca yoktur. 

 
 
5-) Ve la tü'tüs süfehae emvalekümülletiy cealellahu leküm 

kıyâmen verzukuhüm fiyha veksuhüm ve kulu lehüm kavlen 
ma'rufa; 

 
Mamafih Allahın sizi baĢına diktiği mallarınızı sefihlere vermeyin de 

bunlarda yapacağınız tasarruf ile onları besleyin ve giydirin ve 
kendilerine güzel güzel nasihat edin. (Elmalı) 

 
Allâh'ın size yönetme hakkı verdiği mallarınızı sefihlere (anlayıĢı 

sınırlı, fazla düĢünmeden yaĢayanlara) vermeyin, teslim etmeyin. Ancak 



o mallardan onları besleyin, giydirin ve onlara yararlı öğütler verin. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve la tü'tüs süfehae emvalekümülletiy cealellahu leküm 

kıyâmen Allah‟ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı, size 
verdiği değil, sizin emanetinize bıraktığı malları, muhakeme yeteneği 
zayıf olan, burada sefih muhakeme yeteneği zayıf olan kiĢi demektir. 
Sefih, hakaret kastı ile kullanılmamıĢtır. Sadece tespittir bu. Yani, 
sadedil, hafif akıllı, ya da henüz daha temyiz kabiliyetine kavuĢmamıĢ 
küçük yaĢta olan çocuk anlamına. Yani malın üzerinde tasarruf 
yapamayacak kadar henüz daha yetkinleĢmemiĢ, ya da kar zarar 
hesabını bilemeyecek kadar akli olgunluğa ulaĢmamıĢ insanların, size, 
sorumluluğunuza bırakılan mallarını, mal sahiplerine terk etmeyin. 

 
Bu da önemli bir uyarı. Çünkü yukarıdaki ayet-i kerimeler indikten 

sonra sahabeden bazıları korku ile yani hak geçer korkusu ile, Allah 
karĢısında mahcup olurum korkusu ile bakmakta oldukları yetimlerin 
malları ile birlikte onları kapı dıĢarı etmiĢlerdi. Yani el sürememiĢlerdi. 
Burada Kur‟an makul davranmaya çağırıyor. Yani mantığınızı bir tarafa 
atarak anlamayın demek istiyor Kur‟ani emirleri. Ġlahi emirleri dinlerken 
Allah‟ın maksadının makul olanı, mümkün olanı yapmak olduğunu hiç 
hatırdan çıkarmamamızı ima ediyor.  

 
Onların mallarını bir tarafa koyarsanız bu çocukların, örneğin yoğun 

bir mala sahip olan, henüz daha akil ve baliğ olmamıĢ bir çocuğu malı ile 
birlikte baĢ baĢa bırakırsanız ona iyilik mi etmiĢ olursunuz kötülük mü. 
ĠĢte bunu soruyor Kur‟an ve böyle yapmayın diyor. 

 
verzukuhüm fiyha veksuhüm ve kulu lehüm kavlen ma'rufa; 

Fakat bu mallarla onları yedirin, onları besleyin. Kendi malları ile 
besliyorsunuz. Giydirin ve onlarla kibarca konuĢun. 

 
Bu da çok önemli. Yani insanca muamele edin. Bu mal sahibi olan 

çocuklara, sizin korumanıza verilen, sizin velayetinize verilen, velisi ve 
korumacısı siz olduğunuz bu mal sahibi akıl ve baliğ olmamıĢ, henüz 
daha kar zarar hesabı yapamayacak olan küçüklere karĢı sadece malları 
üzerinde haksızlık yapmamakla yetinmeyin, onlara kötü söz de 
söylemeyin. Yüreklerini kıracak bir söz de söylemeyin. 

 
Burada tabii 15 yaĢ temyiz yaĢı olarak bilinir genelde. Ġmam Ebu 

Hanife 18 yaĢı temyiz yaĢı olarak almıĢ, temyiz yaĢının üst sınırını 18 
yaĢ olarak kabul etmiĢ. Ama 18 yaĢına geldiği halde hala saflığı devam 



eden, yani hala kar zararı hesap edemeyen bir insanın 25 yaĢına kadar 
malları emaneten tutulur, 25 yaĢından sonra kendisine ne olursa olsun o 
hal devam etse de iade edilir denilmiĢse de doğrusu bu mallar üzerinde 
adil ve hakkaniyetle tasarruf yapmak Ģartıyla kendi malı üzerinde akıllıca 
tasarruf yapamayacak insanları malları ile karĢı karĢıya bırakmamak 
esastır. Ne zaman olursa olsun, yaĢına bakmaksızın. Eğer 40 yaĢında 
da olsa, eğer karını zararını bilmiyorsa, eğer malının üzerinde tasarruf 
yapabilecek kadar akli olgunluğa sahip değilse, çok aĢırı saf, ya da bir 
zihni problemi varsa, akli problemi varsa, bu insanı büyük bir malla, 
servetle baĢ baĢa bırakmak o insana yapılmıĢ bir kötülük sayılmalıdır. Bu 
mutlaka bir vasi, bir veli elinde malının kontrol altında bulunması esas 
olmalıdır. 

 
 
6-) Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah* fein anestüm 

minhüm rüĢden fedfe'u ileyhim emvalehüm* ve la te'küluha israfen 
ve bidaren en yekberu* ve men kâne ğaniyyen felyesta'fif* ve men 
kâne fakıyren felye'kül Bil ma'ruf* feizâ defa'tüm ileyhim emvalehüm 
feeĢhidu aleyhim* ve kefa Billahi Hasiyba; 

 
Ve yetimleri nikâh çağına ermelerine kadar gözetip deneyin, o vakit 

kendilerinden bir rüĢt hissettiniz mi hemen mallarını kendilerine teslim 
edin, büyüyecekler de ellerine alacaklar diye o malları israfla yemeğe 
kalkmayın ihtiyacı olmayan tenezzül etmesin, muhtaç olan da meĢru' 
surette bir Ģey yesin, mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman da 
karĢılarında Ģahit bulundurun, hesabınızı doğru tutmak için Allahın 
harekâtınızı hesaba çekmekte olması yeter. (Elmalı) 

 
Yetimleri nikâhlanabilecekleri yaĢa gelene kadar gözetip deneyin. 

ġayet onların olgunlaĢtığını gözlerseniz, mallarını kendilerine teslim edin. 
Onlar büyüyünce mallarına sahip olacaklar diye, acele edip mallarını 
israf etmeyin. Zengin olan iffetli davransın (yetim malını yemekten uzak 
dursun). Yoksul olan ise, ondan örfte olan kadarıyla (haddi aĢmadan) 
yararlansın. Mallarını kendilerine iade ederken de Ģahit bulundurun 
(yaptıklarınızın değerlendirilmesi için). Hakikatiniz olan Allâh 
Esmâ'sından Hasiyb isminin özelliği size yeterlidir. (A.Hulusi) 

 
 
Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah yetimleri evlenme 

çağına gelinceye kadar gözetleyin. fein anestüm minhüm rüĢden ve 
eğer aklen olgunlaĢtıklarını tespit ederseniz fedfe'u ileyhim emvalehüm 
mallarını kendilerine geri verin. 

 



Bunlar açık kendisi zaten bir tefsir, tefsire ihtiyacı yok. Eğer aklen 
olgunlaĢtıklarını görürseniz yetimlerin, mallarını kendilerine iade edin. 
Yani hala mala sahip çıkmaya kalkmayın. Ya da aklen 
olgunlaĢmadıklarını yönünde keyfi bir gerekçe ileri sürmeyin. Eğer 
ortalama olarak kendi malına sahip çıkacak bir fikir düzeyine bir akıl 
düzeyine, muhakeme düzeyine gelmiĢlerse bırakın malları üzerindeki 
tasarruf yetkisini kendilerine iade edin. 

 
ve la te'küluha israfen ve bidaren en yekberu büyüyüverecekler 

diye mallarını alel acele ve saçıp savurarak yemeye kalkmayın. ve men 
kâne ğaniyyen felyesta'fif ihtiyacı olmayan kimse bu yetimlerin malına 
tenezzül etmesin. Ne kadar hoĢ bir ibare. 

 
ve men kâne fakıyren felye'kül Bil ma'ruf Muhtaç olanda 

münasip bir biçimde yararlansın. Gerçekten de Rabbimizin hükümleri ne 
kadar adil, mutedil, ne kadar dengeli, her tarafı görüp gözeten biçimde. 
DüĢünün ki bir yetimin tarlası var, bu tarlayı ekip biçecek gücü yok zaten, 
kendisi çocuk. Ama kendisine ait babasından, annesinden kalmıĢ bir 
malı var. Çok verimli bir tarla. ġimdi yetimin hakkını yerim endiĢesi ile bu 
tarlayı olduğu gibi bırakmak mı ona iyiliktir, yoksa ekip, dikip hem kendisi 
istifade etmek, hem de gelirinden ona bir pay ayırmak mı. Elbette ikincisi. 
ĠĢte Kur‟an makul olanı emrediyor derken bunu kastetmiĢtim. 

 
feizâ defa'tüm ileyhim emvalehüm mallarını kendilerine iade 

ettiğinizde feeĢhidu aleyhim onlar adına Ģahitler bulundurun. Bu 
talimatta çok önemli. Yani size de ilerde bir laf, bir töhmet, bir iftira 
gelmesin. Yanınızda Ģahitler bulundurun. KardeĢinizin çocukları olabilir. 
Önemi yok. Yakınınız olabilir. Zaten onlara veli olabilmeniz için böyle bir 
akrabalık bağı gerekir. Ama bunun hiç önemi yok. Yine de siz mutlaka 
bunu töhmetten kurtulmak için Ģahitler huzurunda yapın. Belgeleyin. Bu 
emir aslında belgeleme emri değil mi? Belgesiz iĢ yapmayın emri değil 
mi? Bugünkü bir çok insanın da problemi buradan kaynaklanmıyor mu? 

 
Bakıyorsunuz ortak oluyorlar, alıyorlar veriyorlar ama 

belgelemiyorlar. Gerekçe olarak ta efendim biz birbirimize güveniyoruz, 
ya da akrabayız, biz yakınız diyorlar. Hayır, Allah‟ın tavsiyesi bu değil. 
Mutlaka belgeleyin. 

 
feeĢhidu aleyhim Onlar adına Ģahitler bulundurun. 
 
ve kefa Billahi Hasiyba; Ama Ģunu hiç unutmayın ki, mutlak 

hesap sorucu olarak ise Allah yeter. 
 



 
7-) LirRicali nasıybün mimma terekel validani vel akrabune, ve 

linnisai nasıybün mimma terekel validani vel akrabune mimma kalle 
minhu ev kesür* nasıyben mefruda; 

 
Erkeklere bir pay var: ana baba ve en yakın akrabanın 

bıraktığından, diĢilere de bir pay var: ana bana ve en yakın akrabanın 
bıraktığından, azından da çoğundan da, farz kılınmıĢ birer pay. (Elmalı) 

 
Ana-babanın veya akrabaların (ölümüyle) arkada bıraktıklarından, 

erkekler için bir pay vardır. Ana-baba ve akrabaların geride 
bıraktıklarından, kadınlar için de bir pay vardır, az veya çok, ki bu Allâh 
hükmü olan paydır. (A.Hulusi) 

 
 
LirRicali nasıybün mimma terekel validani vel akrabune ġimdi 

bu problemden bir baĢka probleme geçti Kur‟an. Yetimlerin mallarıyla 
olan muamele ve yine yetimlerle evlilik probleminden, yine savaĢ hukuku 
ile ilgili olan, savaĢtan sonra ortaya çıkan sosyal bir problem olan miras 
konusuna geçti ve diyor ki; 

 
LirRicali nasıybün mimma terekel validani vel akrabune Ana, 

baba ve akrabanın bıraktıklarında erkeklerin zaten bir payı vardır. O 
zaten “Ben” kullandım. Ama gerçekten de metnin tahtında bu var. Yani 
zaten bir payı öteden bir vardır erkeklerin. Çünkü bu ayet gerçekten 
indiği toplumda müthiĢ bir devrim yapan bir ayettir. Bu ayetin toplumda 
ne büyük bir devrim yaptığını algılamak için o toplumun geçmiĢini göz 
önüne getirmemiz lazım. Evet, ayeti bitireyim ondan sonra tefsirine 
geçeyim. 

 
ve linnisai nasıybün mimma terekel validani vel akrabune 

mimma kalle minhu ev kesür Ana baba ve akrabanın bıraktıklarında az 
ya da çok kadınların da bir payı olacaktır. ĠĢte bu ibaredir devrim. Ġlk defa 
siz bir Ģey düĢünün. O güne kadar hiçbir kadın mirastan pay almıyor. O 
güne kadar tüm miraslar, kocaların mirasları olsun, babaların mirasları 
olsun, ailenin erkeklerine kalıyor. Yüz yıllardır böyle uygulanmıĢ bir 
toplumda bir gün ilahi bir emir geliyor ve diyor ki; 

 
“Bundan böyle artık mirasa kadınlar da ortak olacaktır.” 
 
Bunun ne büyük bir sosyal toplumsal bomba olduğunu 

kavrayabiliyor musunuz..! Gerçekten de bu büyük sosyal dönüĢüm, 
sosyal devrimi kavramakta zorlanan Medineliler bir araya gelmiĢler;  



 
“ġimdi artık çocuklara da mı miras bırakacağız. Çocuk 

mirastan ne anlar ki, Ģimdi kalanın yarısını kadınlara mı vereceğiz..” 
 
Taberi‟nin rivayet ettiği bir haberden bunu öğreniyoruz. Hatta 

Resulallah‟a geliyorlar ve diyorlar ki; 
 
“Ya Resulallah, kız çocuğuna, hem kız, hem yarısını vereceğiz 

öylemi?” 
 
Öyle diyorlar. Anlayamıyorlar, kavrayamıyorlar. Kadına miras verilir 

mi..!, Kıza miras verilir miymiĢ..! diyorlar. Böyle bir Ģey nasıl olur diyorlar. 
Tabii bu itiraz sadedinde değil, ĢaĢkınlık sadedinde. Çünkü o güne kadar 
böyle bir uygulama yok ve hatta gerekçe de gösteriyorlar.  

 
“ġimdi kıza yarısını mı vereceğiz, oysa ki ya Resulallah kız ata 

binemez, kız savaĢa gidemez, savaĢta ölen kız değil. Dolayısıyla 
ganimeti kazanan da kız değil. Kadın değil. SavaĢta biz ölüyoruz, biz 
canımızı ortaya koyuyoruz, biz malımızı ortaya koyuyoruz ve 
savaĢın sonucunda elde ettiğimiz serveti de nasıl götürüp kadına 
verelim.” 

 
Mantık bu. Kendi içerisinde tutarlı gibi gözüküyor. ĠĢte böyle 

baktığınızda nasıl sosyal bir devrim saymazsınız bunu. 
 
nasıyben mefruda; Allah tarafından zorunlu kılınan bir paydır bu. 
 
Evet, böyle bir ĢaĢkınlığı Kur‟an da, ilahi kelam da tahmin ettiği, 

bildiği için nasıyben mefruda; ibaresini de ayetin sonunda getiriyor. Yani 
Allah tarafından zorunlu kılınan bir paydır. Keyfinize bırakılmıĢ değil. 
Yani keyfe bırakılmayan Ģey burada nedir? Oran değildir, kadınlara da 
mirastan pay verilmesidir. Bu bir ilkedir. ĠĢte Kur‟an ın getirdiği ilke 
mirastan kadınlarda artık pay alacaklardır. 

 
Bu çok önemli, bu temeldir. Tıpkı bu da biraz önce Kur‟an ın yaptığı 

o devrime benziyor, yani evlilik sınırlaması devrimine. Köleliği aĢağı 
çekme devrimine, evliliği aĢağı çekme devrimine.  

 
Kadın haklarından söz eden bir sure bu, onun içinde kadınlar ismi 

verilen bir sure. Kur‟an bir suresini kadınlara ayırmıĢ ve onların hukuku 
ile ilgilihükümler indiriyor. Hem de çağının çok daha ilerisinde bir hüküm. 
Unutmayın daha geçen yüzyıla kadar batıda kadınlar mirasçı 
olamıyordu.Bırakın mirasçı olmasını, mülk edinme hakkı yoktu. Batıda 



kadınların mülk edinme hakkı 18. yüzyıldan sonra baĢlamıĢtır. Özellikle 
bazı ülkelerde daha geçtiğimiz yüz yılın sonlarına kadar kadının mülkiyet 
hakkı yoktu. Onun için Kur‟an ın bu hükümlerinin çağına göre ne ileri 
devrimler olduğunu kavramamız gerekiyor.  

 
Cahiliye de ölenin mirasına sadece erkek akrabası varis olurdu 

çünkü. Kadın haklarında devrim olması da bu yüzden. 
 
Bunun bir de sebep-i nüzulü var. Ölen ve geride bir dul 3 yetim 

bırakan ve yüklü bir de servet bırakan birinin amcaoğlu onun malına 
konmak istemiĢ. Vefat edenin geride bıraktığı dul, çocukları ile birlikte 
Resulallah‟a gelmiĢ ve bu durumu Ģikayet etmiĢti. 

 
Yine bir baĢka sebep-i nüzul rivayetinde Saad bin Rebi Uhut‟ta 

Ģehit olmuĢtu. Geride bir dul hanım, 2 yetim kız ve bir de servet 
bırakmıĢtı. Ama kardeĢi, yani çocukların amcası onun bıraktığı bu 
servete sahip çıkmak istiyordu. ĠĢte bunun üzerine ilahi kelam bu konuda 
da adil olan hükmü veriyor ve ilk defa toplumda bir devrim niteliği taĢıyan 
kadına da mirastan pay ayırıyordu. 

 
8-) Ve izâ hadarel kısmete ulülkurba vel yetama vel mesakiynu 

ferzukuhum minhu ve kulu lehüm kavlen ma'rufa; 
 
Miras taksim olunurken uzak karabeti bulunanlar ve yetimler, 

miskinler de hazır bulunuyorlarsa hem kendilerine ondan biraz bir Ģey 
verin hem de gönüllerini alacak sözler söyleyin. (Elmalı) 

 
Mirasın paylaĢtırılması sırasında (miras hakkı bulunmayan) 

akrabalar, yetimler ve yoksullar da orada bulunuyorlarsa, onlara da az bir 
Ģey verip gönüllerini hoĢ edin. (A.Hulusi) 

 
 

Ve izâ hadarel kısmete ulülkurba vel yetama vel mesakiyn Miras 
taksimi sırasında diğer akraba yetimler ve yoksullarda hazır bulunurlarsa 
ferzukuhum minhu onlara da bir Ģey verin. ve kulu lehüm kavlen 
ma'rufa; kendilerine gönül alıcı sözler söyleyin. 
 

Tabii ki burada kanuni mirasçı olamayan kimselerin ahlaki esasları 
dikkate alarak mirastan yararlandırılmaları gündeme getiriliyor. Kanunen 
mirasçı değiller ama, onlara da mirastan ahlaki temellere göre 
yararlandırmanın güzel bir davranıĢ olduğu dile getiriliyor ve mirasın 
aslında tüm akraba, yakınlar, yoksullar, düĢkünler, borçlulara az ya da 
çok bir yarar sağlaması ve adil bir paylaĢımı öngörülüyor. 



 
Tabii burada herhangi bir oran da konmuyor. Oran konmuyor, bu 

oran gönüllerin belirleyeceği bir oran olmalı. Bu oran karĢıdaki insanın 
ihtiyacına göre tespit edilecek bir oran olmalı. Tabii ki hukuki mirasçı 
olanlar dıĢındaki yakınlar, yoksullar ve muhtaçlar için. 

 
 
9-) VelyahĢelleziyne lev tereku min halfihim zürriyyeten dı'afen 

hafu aleyhim* felyettekullahe velyekulu kavlen sediyda; 
 
Hem titresin o kimseler ki arkalarına elleri ermez, güçleri yetmez bir 

zürriyet bırakacak olsalardı onlara karĢı korkacaklardı, o halde Allah dan 
korksunlar ve sağlam söz söylesinler. (Elmalı) 

 
Arkalarında, kendilerini koruyamayacak çocuklar bıraktıkları 

takdirde, onlar için nasıl endiĢelenecek olurlarsa, öylece endiĢe 
duysunlar Allâh'tan. Allâh'tan korksunlar ve mertçe doğruyu konuĢsunlar. 
(A.Hulusi) 

 
 
VelyahĢelleziyne lev tereku min halfihim zürriyyeten dı'afen 

hafu aleyhim Burada da gerekçesini, insani gerekçesini izah ediyor 
Kur‟an bu davranıĢın. Yani hukuki mirasçılar dıĢındaki yakınların 
yoksullara mirastan pay verilmesinin gerekçesi tamamen vicdani ve 
ahlakidir. Ne diyor bakın; 

 
Artık korksun onlar ki eğer kendileri arkalarında korunmaya muhtaç 

çocuklar bıraksalardı onlar için endiĢelenirlerdi. Yani siz diyor, ey 
mirasçılar. Aynı duruma siz düĢseniz, arkada çocuklar bıraksanız, hem 
de korunmaya muhtaç çocuklar. Çocuklarınız için endiĢe duymaz 
mıydınız. Siz onların yerine kendinizi koyun. Sizin çocuklarınıza 
yapılmasını istediğiniz muameleyi, siz de baĢkalarının korunmaya 
muhtaç geride bıraktığı insanlara yapın. Bu ahlaki ilkeyi hatırlattıktan 
sonra; 

 
felyettekullahe velyekulu kavlen sediyda; Allah‟a karĢı 

sorumluluk duysunlar da doğru dürüst konuĢsunlar. 
 
 
10-) Ġnnelleziyne ye'külune emvalel yetama zulmen innema 

ye'külune fiy butunihim nara* ve seyaslevne se'ıyra; 
 



Yetimlerin zulmen mallarını yiyenler muhakkak karınlarında sırf bir 
ateĢ yerler ve yarın bir çılgın ateĢe yaslanırlar. (Elmalı) 

 
Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler var ya, onlar karınlarını 

ateĢle doldurmuĢ olurlar! Alevli ateĢe sokulacaklardır. (A.Hulusi)  
 
 
Ġnnelleziyne ye'külune emvalel yetama zulmen Doğrusu 

yetimlerin mallarını haksız yere boğazlarına geçirenler, innema 
ye'külune fiy butunihim nara Karınlarını sadece ateĢle doldurmuĢ 
olurlar. Evet, yetimlerin mallarını haksız yere boğazlarına geçirenler, 
karınlarını baĢka bir Ģeyle değil yalnızca ateĢle doldurmuĢ olurlar ve 
seyaslevne se'ıyra; ve üstelik gelecekte çılgın bir ateĢe mahkum 
edilirler. 

 
 
11-) Yusıykümullahu fiy evladiküm lizzekeri mislü hazzıl 

ünseyeyn* fein künne nisaen fevkasneteyni felehünne sülüsâ ma 
tereke, ve in kânet vahıdeten felehen nısf* ve liebeveyhi likülli 
vahıdin minhümessüdüsü mimma tereke in kâne lehu veled* fein 
lem yekün lehu veledün ve verisehu ebevahü feliümmihissülüs* fein 
kâne lehu ıhvetün feli ümmihissüdüsü min ba'di vasıyyetin yusıy 
Biha ev deyn* abâüküm ve ebnâüküm* la tedrune eyyühüm akrabu 
leküm nef'a* feriydaten minellah* innAllahe kâne Aliymen Hakiyma; 

 
Allah size miras taksimi Ģöyle ferman buyuruyor: Evlâdınızda: 

Erkeğe iki diĢi payı kadar, eğer hepsi diĢi olmak üzere ikiden ziyade 
iseler bunlara terekenin üçte ikisi, ve eğer bir tek kız ise o zaman ona 
yarısı; ebeveyni için: Her birine ölenin terekesinden altıda bir Ģayet 
çocuğu varsa, amma çocuğu yok da anası babası varis bulunuyorsa 
anasına üçte bir, eğer ölenin kardeĢleri de varsa o vakit anasına altıda 
bir, hep ettiği vasiyetten veya borcundan sonra; babalarınız ve 
oğullarınız bilmezsiniz ki onların hangisi menfaatçe size daha yakındır, 
bütün bunlar Allah dan birer fariza, her halde Allah alîm, hakîm 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
Allâh, evlatlarınız hakkında size (Ģöyle) vasiyet ediyor: Erkeğin 

payı, iki kadının payı kadardır... Eğer (çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, 
(o takdirde) onlar için (miras bırakan) ne terk etti ise, onun üçte ikisidir; 
eğer (mirasçı) bir tek (kadın) ise, mirasın yarısı onundur... Eğer miras 
bırakanın (ana-babası yanı sıra) çocuğu varsa, ana-babanın her birine 
mirasın altıda biri verilir; Ģayet hiç çocuğu yok, sadece ana-babası 
kendisine vâris olmuĢsa, (bu takdirde) anasına mirasın üçte biri düĢer 



(babasına da kalan üçte ikisi)... Eğer (miras bırakanın) kardeĢleri varsa, 
anasının (miras payı), yaptığı vasiyetten ve borcundan sonra (kalanın) 
altıda biridir... Babalarınız ve oğullarınız (var)... Mirasınıza hangileri daha 
lâyıktır, siz bilemezsiniz. (ĠĢte bu yüzden bunlar) Allâh'tan bir farîza... 
Muhakkak ki Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Yusıykümullahu fiy evladiküm Allah size çocuklarınız konusunda 

Ģunu tavsiye eder. Allah‟ın tavsiyesi ne demektir? Onun üzerinde 
düĢünmek gerekiyor. 

 
lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn Erkek iki kadının payına denk 

alır. 
 
Modern zihnin kavramakta zorlandığı Kur‟an i hükümlerden biri de 

budur. Erkeğin payının iki kadının payına denk olması. Hatta modern 
zihin buradan yola çıkarak Ģöyle bir sonuca varıyor. “Ġki kadın bir erkek 
eder.” Kur‟an bu demiyor. Yukarıda da açıkladım. Kur‟an bir devrim 
yapıyor. Hiç pay verilmeyen kadına, ilk defa pay ayırıyor. Yani burada 
Kur‟an ın yaptığı nedir. Denk veriliyor da onu mu aĢağı çekiyor ki böyle 
düĢünüyoruz. Hayır hiç verilmiyor da ona pay ayırıyor. 

 
Peki Ģöyle bir Ģey düĢünülemez mi o zaman. Ayette bu ibarenin 

literal manası bir erkeğin payı iki kadının payına denk olacak. Kur‟an 
kadına mirastan pay vermeyi ilke olarak alıyor. Peki bu oran Kur‟an ın 
belirlediği üst limit mi? Son limit mi? Yoksa bu oran minimum limit mi. 
Yani bu oran mutlak mı mukayyet mi. Kadına mutlaka mirastan, pay 
ayrılmalı diyor Kur‟an. Bu payı da o gün için 2 ye 1  olarak koymuĢ. Peki 
1 e 1 olarak verilebilir mi sorusu gündeme geliyor.  

 
Bu soruyu cevaplamak için önce Ģu soruların cevabını bulmak 

lazım. 
 
Ġslam‟ın kadına ve erkeğe yüklediği hak ve sorumluluklar nedir. 

Unutmayınız ki Ġslam‟ın tüm alanlarını belirlediği, Ġslam‟ın tespit ettiği 
hayat tarzının yaĢandığı bir toplumda bu adil olan bir taksimdir. Çünkü 
Ġslam‟da aileye bakmak, çocuklara bakmak, kadına bakmak tamamıyla 
aile reisi olan erkeğe verilmiĢtir. 

 
DüĢünün bir babanın bir kızı bir oğlu var. Bu baba öldükten sonra 

mirası 2 oğluna gitti, 1 kızına gitti. Bir baĢka babanın da bir oğlu ve bir 
kızı var. O da baba öldükten sonra mirasının 2 si oğluna gitti, biri kızına 
gitti. ġimdi bu oğlan öbür babanın kızı ile evlendi. Söyler misiniz, 



paylaĢım, toplumsal sosyal paylaĢım, global olarak nasıl dağılır. Adil bir 
biçimde dağılmaz mı. Aslında çocuğa bakmayı, kadına bakmayı, ev, 
barınma, yeme, içme, yaĢamanın tüm giderlerini erkeğe yükleyen bir 
hukuk eğer eĢit verseydi o zaman erkeğe zulmetmiĢ olmaz mıydı.  

 
Ama Ģu soru sorulabilir. Ġslam‟ın, hayatın tüm ekonomik verilerini 

belirlemediği bir toplumda yine aynı oran korunmalı mı? Bu sorunun 
cevabı da Ģu soruların cevaplarına bağlı. 

 
O günkü kadının toplumsal konumu ve kadın hakları. Bu ayetin 

doğru anlaĢılması için bu sorunun da iyi düĢünülmesi lazım.  
 
1 - O günkü kadının toplumsal konumu nedir..! Gerçekten “sıfır.” Ve 

kadını tutup Ġslam yukarı kaldırıyor.  
 
2 - Sosyal hakları nedir? Hiçbir hakkı yok. Ġslam ilk defa onlara hak 

veriyor.  
 
3 – Servetin elde ediliĢ yolları nedir o günkü toplumda? Bu çok 

önemli. Tüm serveti erkekler, özellikle savaĢlarda ganimetle ve ticaretle 
elde ediyorlar. Ticaret %99 erkeklerin elinde, savaĢ %100 erkeklerin 
elinde ve malın elde ediliĢ yolları tüm erkeklere ait. ĠĢte bu da önemli bir 
faktör. 

 
4 – Hükmün, vakıaya uygun ve adil olması bu noktada 

gerçekleĢmiĢ midir. Evet biraz önce söyledim. Hüküm vakıaya uygundur. 
Çünkü tüm gelirlerin erkekler tarafından elde edildiği, savaĢlarla, 
ganimetlerle ve erkeklerin yaptığı ticaretle elde edildiği bir toplum. Yine 
Ġslam‟ın hukukuna göre, aile hukukuna göre aile giderlerinin tümünün 
barınma, yeme, içme, kadın ve çocuklar da dahil tümümüm erkeğe 
yüklendiği bir sistemde elbette adil olan hüküm bu olmalıdır. 

 
5 – Yine bu orak mutlak sınırı mı, minimum sınırı mı belirler. Bu da 

önemli bir sorudur ve cevabı verilmelidir. Yani bu kadına verilecek 
minimum sınır mıdır. ½ oranı. Bu sınırı aĢarsa aslında Kur‟an ın lafzen 
değil ama manen arka planındaki ruhuna uygun bir Ģekilde yapmıĢ olur 
mu, olmaz mı. Bu soru cevap bulmalıdır. 

 
6 – Bu hüküm illete mebni bir hüküm müdür. Ġllet ise Nisa suresi 32. 

ayette; 
 
Ve la tetemennev ma faddalAllahu Bihî ba'deküm alâ ba'd.. 

Allah‟ın birbirinizden üstün kıldığı noktalara gözünüzü dikmeyin diyor. 



Yani kadının da bazı taraflarını üstün kıldı, erkeğin de bazı taraflarını 
üstün kıldı. Ġkisinin de birbirine farklı olan, üstün olan yanları var. Bunlar 
konusunda birbirinizi kıskanmayın diyor ayet. 

 
lirRicali nasıybün mimmektesebu ve linnisai nasıybün 

mimmekteseb erkekler için kazandıklarında bir pay vardır. Kadınların 
için de kazandıklarında bir pay vardır. Yani bu iktisap meselesi. Ġktisap. 
mimmektesebu ve linnisai nasıybün mimmektesebne Evet, erkeklerin 
iktisabı, kazancı değiĢirse, ya da kadınların kazancı fazlalaĢırsa. Bu ayeti 
illet sayarsak, illet değiĢince hüküm de değiĢir mi. Bu sorunun da 
cevabının da bulunması gerekiyor.  

 
Her Ģeyden öte bu soruların cevapları Ģu temel ilkeyi görmememizi 

gerektirmiyor. Allah‟a teslimiyetin sınandığı bir hükümdür bu. Mümin 
erkekler ve kadınlar Allah‟a teslimiyetlerini nasıl ifade edecek, nasıl 
gösterecekler. 

 
fein künne nisaen fevkasneteyni felehünne sülüsâ ma tereke 

Fakat ikiden fazla kadın varsa onlara bırakılan mirasın 2/3 ü verilir. ve in 
kânet vahıdeten felehen nısf sadece bir kadın varsa o halde yarısını 
alır. 

 
ve liebeveyhi likülli vahıdin minhümessüdüsü mimma tereke in 

kâne lehu veledun ve eğer ölenin çocuğu varsa onun anne babasından 
her biri mirasın 1/6 sını alır. Geriye kalan 2/3 diğerleri arasında 
paylaĢtırılır yani. Bu açıklamayı yapmalıyım; Anne babası hayatta olanın 
malından kardeĢlerin pay alamayacağı burada anlaĢılmıĢ oluyor. 

 
fein lem yekün lehu veledün ve verisehu ebevahü 

feliümmihissülüs  Ama eğer çocuğu yoksa ve anne babası onun tek 
varisi ise iĢte o zaman annesi 1/3 ünü alır terekenin. Tabii ki geri kalanını 
diğer varisler alır. 

 
fein kâne lehu ıhvetün Eğer kız ve erkek kardeĢler varsa, ıhve kız 

ve erkek tüm kardeĢlere ıtlak olunur, feli ümmihissüdüs o zaman 
annesine 1/6 verilir. 

 
min ba'di vasıyyetin yusıy Biha ev deyn Tabii ki yaptığı vasiyet 

ve ettiği borçtan arta kalandan verilir bu. Yani önce vasiyet, sonra borç 
verilir, ondan sonrada geriye kalan miras paylaĢtırılır. 

 
abâüküm ve ebnâüküm babalarınız ve oğullarınız. Burada çok 

daha temel bir probleme değiniyor Kur‟an. 



 
la tedrune eyyühüm akrabu leküm nef'a Hangisinin menfaatçe 

size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Demek ki bugünkü toplum olarak 
düĢünmeyelim. Kur‟an ın bu taksimatında yerleĢik baba ve evlada 
verilen, geçmiĢte verilen taksimata aykırı bir Ģey var ki, geçmiĢe aykırı bir 
hüküm, bu noktada Kur‟an yapılan bu ilahi taksimatın gerekçesi olarak 
bunu ileri sürüyor. Hangisinin hayırlı olduğunu siz bilemezsiniz diyor. 

 
feriydaten minellah ĠĢte bu yüzden Allah‟tan gelen talimattır 

bunlar. Yani Ģöyle çevirebiliriz, iĢte bu yüzdendir Allah‟tan gelen talimat. 
Yani Allah sizin menfaatinize nasıl daha güzel onu bilir. Yani sizin kendi 
menfaatinizi Allah sizden daha iyi korur. 

 
innAllahe kâne Aliymen Hakiyma; Hiç kuĢkunuz olmasın ki Allah 

her Ģeyi bilendir, hikmet sahibidir. 
 
 
12-) Ve leküm nısfü ma tereke ezvacüküm in lem yekün 

lehünne veledün, fein kâne lehünne veledün felekümür rubu'u 
mimma terekne min ba'di vasıyyetin yusıyne Biha ev deyn* ve 
lehünner rubu'u mimma terektüm in lem yekün leküm veledün, fein 
kâne leküm veledün felehünnes sümünü mimma terektüm min ba'di 
vasıyyetin tusune Biha ev deyn* ve in kâne recülün yuresü kelaleten 
evimraetün ve lehu ehun ev uhtün feli külli vahıdin minhümes 
südüs* fein kânu eksere min zâlike fehüm Ģürekaü fiys sülüsi min 
ba'di vasıyyetin yusa Biha ev deynin ğayra mudarr* vasıyyeten 
minellah* vAllahu Aliym'un Haliym; 

 
Size ise zevcelerinizin terekesinin yarısı bir çocukları yoksa, ve 

eğer bir çocukları varsa o zaman size dörtte bir, ettikleri vasiyetten veya 
borçtan o zaman size dörtte bir, ettikleri vasiyetten veya borçtan sonra, 
onlara da sizin terekenizden dörtte bir eğer bir çocuğunuz yoksa, ve eğer 
bir çocuğunuz varsa o zaman onlara sekizde bir, ettiğiniz vasiyetten veya 
borçtan sonra; ve eğer bir erkek veya kadının (çocuğu ve babası yok ta) 
kelâle cihetinden (yan koldan) mirasına konuluyor ve (ana) bir biraderi 
veyâ bir hemĢiresi bulunuyorsa her birine altıda bir, ve eğer bundan 
ziyade iseler o zaman üçte birinde ortaklar, ızrar kasti olmaksızın edilen 
vasiyetten veya borçtan sonra ki bütün bunlar Allah dan ferman, Allah ise 
hem alîmdir hem halîm. (Elmalı) 

 
(Erkekler); eğer çocukları yoksa karılarınızdan kalanın 

(miraslarının) yarısı sizindir; Ģayet çocukları varsa, içlerinden gelen 
Ģekilde yaptıkları vasiyetten ve borçlarından sonra (kalanın) dörtte biri 



sizindir... (Erkekler); eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri 
eĢlerinizindir; Ģayet çocuğunuz varsa, içinizden doğan vasiyetten (hadise 
göre 1/3'ü aĢmamalıdır vasiyet; Buhari, Müslim) ve borcunuzdan sonra 
(kalanın) sekizde biri onlarındır... Eğer (kendisine) vâris olunulan erkek 
veya kadın KELALE (ana-baba ve evlat mirasçısı yok) ise ve onun bir 
erkek veya bir kız kardeĢi varsa, bu iki kardeĢten her birine altıda birdir... 
(KardeĢler) bundan çok ise, (bu takdirde) onlar, içlerinden gelene göre 
yapılmıĢ bulunan vasiyetten ve borçtan sonra (kalanın) üçte birinde 
ortaktırlar... (Bu taksim) zarar verici de olmamalıdır... Allâh'tan bir 
vasiyettir (bu)... Allâh Aliym'dir, Haliym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve leküm nısfü ma tereke ezvacüküm in lem yekün lehünne 

veled Eğer çocukları bulunmuyorsa eĢlerinizin miraslarının yarısı size 
aittir. fein kâne lehünne veledün felekümür rubu'u mimma terekne 
fakat onların çocukları varsa, terk ettiklerinin ¼ alacaksınız. min ba'di 
vasıyyetin yusıyne Biha ev deyn tabii ki ettikleri vasiyet ve borçtan 
sonra. Yani vasiyet ve borç ödenir ondan kalacaklardan bu paylar 
verilecek. 

 
Vasiyet kiĢinin serveti üzerindeki tasarruf hakkıdır. Miktarı 1/3 ü 

geçmemelidir Resulallah‟ın kimi uygulamalarına göre. Ki ulema öncelikle 
ölünün cesedinin kefenlenmesi, cenaze masraflarını 1. çıkarılacak pay 
olarak görmüĢler ölünün geriye bıraktığı servetten. Ondan sonra vasiyet, 
ondan sonra borç. Bazı alimler, bazı müçtehitler vasiyet ve borcu yer 
değiĢtirmiĢler, borca öncelik tanımıĢlar, ki bu da toplumsal bir 
gereklilikten dolayı böyle düĢünmüĢler. 

 
ve lehünner rubu'u mimma terektüm in lem yekün leküm veled 

eğer çocuğunuz yoksa terekenizin ¼ ü eĢlerinize aittir. fein kâne leküm 
veledün fakat eğer çocuğunuz varsa, felehünnes sümünü mimma 
terektüm min ba'di vasıyyetin tusune Biha ev deyn ettiğiniz vasiyet ve 
borçlardan sonra terekenizin 1/8 i alacaklardır. ve in kâne recülün 
yuresü kelaleten evimraetün eğer kadın ya da erkek 1. dereceden bir 
mirasçıya sahip değilse, yani baba ve anne, ya da oğul ve kız herhangi 
bir usul ve fürudan hiçbir mirasçısı yoksa yukarıdan ve aĢağıdan, ve 
lehu ehun ev uhtün kız ya da erkek kardeĢleri de varsa, feli külli 
vahıdin minhümes südüs her birine !/6 düĢer. 

 
fein kânu eksere min zâlike fehüm Ģürekaü fiys sülüs Fakat kız 

ve erkek kardeĢ 1 den fazla iseler, mirasın 1/3 ünü alırlar. Ki, bütün 
müfessirler bu ayetteki erkek ve kız kardeĢlerle sadece anne tarafından 



olanların kastedildiğini söylüyorlar ki bunda ittifak etmiĢler. Öz kız ve 
erkek kardeĢler hakkındaki hüküm surenin sonunda gelecek. 

 
min ba'di vasıyyetin yusa Biha ev deyn Tabii ki bunda da yine 

yapılan vasiyet ve edilen borçlardan geriye kalandan verilecek. ğayra 
mudarr bu her iki durumda da zarar verilmemelidir diyor. Yani vasiyette 
de borçta da zarar verilmemeli. 1/3 ü aĢmamalı mesela vasiyet. Malın 
1/3 ü aĢmamalı. 

 
Borçta nasıl zarar verilir mirasçılara? Gerçek dıĢı ve sırf varisi 

mağdur etmek maksadı ile yapılmamalı borç. Varis mahrum olsun diye, 
hatta borçlanmadığı halde birine danıĢıklı dövüĢ mesabesinden, varisine 
kızdığı için. Ya da uzak akrabalarım benim malımdan pay almasın diye 
danıĢıklı dövüĢ kabilinden birine borcu olmadığı halde borçlu imiĢ gibi 
ifade etmek, borçlu olduğunu söylemekte buna giriyor. Ebu Hanife bu tür 
bir borçlanmayı, yani ölüm hastalığında, o güne kadar borcu olmadığı 
halde ölüm hastalığında borcum var diyen kimsenin bu borcunu kabul 
etmez. Yani o güne kadar kimsenin bilmediği bir borç, tam ölüm anında 
ortaya çıkmıĢsa bunu, bu tür zarar verici borçtan sayar. 

 
vasıyyeten minellah Bunlar Allah‟ın size tavsiyesidir. 
 
vAllahu Aliym'un Haliym; Allah Aliymdir, Haliymdir. 
 
Haliymdir, Allah‟ın hükümleri sert ve katı değildir. Kurallarında 

yumuĢak ve müsamahalı olduğunu ima için Haliym gelmiĢ ayetin 
sonunda. 

 
[Ek bilgi; HESAP HATASI MI VAR? 
 
…Aslında problemin kaynağı Kuran‟ın bu ayetlerinde verilen 

oranları “mutlak” oranlar olarak kabul etmekten kaynaklanıyor. Yani 
örneğin 3 kız kardeĢ için verilen 2/3 oranı “mutlak” bir oran farz ediliyor. 
Ġyi de gerçekten öyle mi? Bu oranlar mutlak oranlar mı, yoksa bir tür 
“tavan” ya da “taban” değerler mi? Bu oranların “mutlak” olmadığını iddia 
etsek bile, buna Kuran‟dan delil getirmediğimiz takdirde kimseyi ikna 
edemeyeceğimiz çok açık. 

 
Bu amaçla öncelikle Nisa/11 ve Nisa/12 ayetlerini incelememiz 

gerekiyor. Bu ayetlerin sonunda yer alan ifadeler bu açıdan oldukça 
önemli: “ferıdatem minellah” ve “vesıyyetem minellah”. Sadece 2‟Ģer 
tane Arapça kelime! Bu ifadelerden yola çıkarak bu oranların mutlak 
olduğu kesinlikle iddia edilemez. Ancak buna rağmen bazıları örneğin A. 



Yusuf Ali Ġngilizce mealinde “bu sabit oranlar Allah tarafından 
emredilmiĢ/belirlenmiĢtir” Ģeklinde bir çeviri yapmıĢ. Bu 2 kelimenin 
neresinde “sabit oranlar” lafzını gördü bilmiyorum, ona sormak lazım! 
Örneğin M.H. Shakir “ferıdatem minellah” ifadesini “bu Allah‟tan bir 
buyruk/düzenlemedir” Ģeklinde çevirmekle yetinmiĢ. Yukarıya aldığım 
Nisa/11-12‟nin Türkçe çevirileri ise Y. Nuri Öztürk‟e aittir.  

 
Bu ifadelerle ilgili bir diğer nokta da Ģu: Her 2 ifade de verilen 

oranlardan hemen sonra gelmiyor. Ġlk ayette araya “Babalarınız var, 
oğullarınız var …” diye baĢlayan 2 cümle giriyor, ikincisinde ise arada 
“Kimseye zarar verilmemelidir” Ģeklinde bir ifade mevcut. ġu halde 
“Allah’tan bir buyruk” ya da “Allah’tan bir görev” olan Ģey nedir? Bu 
oranları sabit kabul edip aynen uygulamak mı? Babalar ve oğullar ve 
diğer mirasçılar arasında ayırım yapmayıp adaletli bir dağılım 
yapılmasına izin vermek mi? Bence ikincisi! Aslında bu “emrin” ne 
olduğunu anlamak için bu ayetlerin devamına bakmak 
gerekiyor….(Devam ediyor) 
 

http://www.quran-miracle.info/islamda-miras.htm] 
 
 
13-) Tilke hududullah* ve men yutı'ıllahe ve RasuleHU yudhılhu 

cennatin tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha* ve zâlikel fevzül 
Azıym; 

 
ĠĢte bütün bu ahkâm Allahın kestiği huduttur, ve her kim Allah ve 

Resulüne itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akar Cennetlere koyar, 
içlerinde ebedî kalmak üzere onları, bu ise o Fevzi azîmdir. (Elmalı) 

 
Bunlar, Allâh'ın hükmü olan sınırlardır. Kim Allâh'a ve Rasûlüne 

tâbi olursa, onu altında ırmaklar akan cennetine sonsuza dek yaĢamak 
üzere sokar. ĠĢte bu aziym kurtuluĢtur. (A.Hulusi) 

 
 
Tilke hududullah bütün bunlar Allah tarafından çizilen sınırlardır. 
 
ve men yutı'ıllahe ve RasuleHU yudhılhu cennatin tecriy min 

tahtihel enharu halidiyne fiyha Kim Allah‟a ve Resulüne itaat ederse, 
Allah onu içerisinde kalmak üzere altından, içinden ırmaklar akan 
cennetine koyar. ve zâlikel fevzül Azıym; iĢte muhteĢem kazançta 
budur. 
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14-) Ve men ya'sıllahe ve RasuleHU ve yeteadde hududeHU 
yudhılhu naren haliden fiyha* ve lehu azâbün mühiyn; 

 
Her kim de Allaha ve Resulüne âsî olup hududunu aĢarsa onu da 

bir ateĢe sokar içinde ebedî kalmak üzere o, Hem ona tezlil edici bir 
azabı var. (Elmalı) 

 
Kim de Allâh ve Rasûlüne isyan eder, haddi aĢarsa, onu da 

sonsuza dek kalmak üzere ateĢe sokar. Onun için alçaltıcı azap vardır. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve men ya'sıllahe ve RasuleHU ve yeteadde hududeHU 

yudhılhu naren haliden fiyha Kim de Allah‟a ve Resulüne isyan ederse 
ve onun sınırlarını çiğnerse, koyduğu sınırları geçerse, Allah‟ta onu; 
içinde ebedi kalmak üzere ateĢe sokar. ve lehu azâbün mühiyn; Onu 
da alçaltıcı bir azap bekler. 

 
Allah‟ın koyduğu sınırlar, çizdiği ilkelerdir. Allah‟ın çizdiği ilkeleri 

aĢan aslında kendisine yabancılaĢır. En korunması gereken sınırlar 
Allah‟ın sınırlarıdır. Allah bizi kendi sınırlarına riayet eden, koyduğu 
sınırlara tecavüz etmeyenlerden etsin. Amin. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NÎSA SURESĠ (015-033 )(30)  
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

  
BismillahirRahmanirRahıym. 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları, geçtiğimiz ders Kur‟an da ki feraiz ile ilgili, 

yani miras hukuku ile ilgili ayetlerin ardından bu derste inĢallah yine 
kadın hakları ile ilgili Kur‟an ın kendi çağında büyük bir devrim, büyük bir 
yenilik sayılması gereken hükümlerini iĢleyeceğiz. 

 
Geçen dersimizde gördüğümüz Ġslam miras hukukunun temelini 

teĢkil eden ayetlerin ardından, dengesiz servet dağılımı, ahlaki kokuĢma, 
zulüm, ezilmiĢlik, horlanmıĢlık gibi maddi ve manevi sebeplerin yol açtığı 
Zina problemi ele alınıyor Kur‟an da. 

 
Zina problemi aslında insanlığın değiĢmez değerleri olan ve tüm 

peygamberlerin getirdiği temel ilkeler olan Ġslam‟ın korumakla yükümlü 
olduğu 5 temel emniyetten 1. ile ilgili. Bu 5 temel emniyet, bir baĢka 
ifadesi ile, 5 temel insan hakkı Ģöyle sayılabilir. 

 
1 – YaĢama hakkı. Ki can emniyeti. 
 
2 – Ġnanma hakkı. Din emniyeti çerçevesinde. 
 
3 – Mülk edinme hakkı. Mal emniyeti çerçevesinde. 
 
4 – Nesil edinme hakkı. Nesil emniyeti çerçevesinde. 
 
5 – DüĢünce özgürlüğü. DüĢünme ve düĢündüğünü ifade etme 

hakkı, ki akıl emniyeti çerçevesinde ele alınmıĢtır. 
 
ĠĢte bunlardan nesil emniyeti çerçevesinde ele alınan nesil edinme 

özgürlüğü hakkı, zina ile doğrudan alakalı bir konu olarak ele alınıyor. 
Zina, bu insanın en temel hakkının ihlali anlamına geliyor. Zinanın, nesil 
emniyetinin ihlali olduğu her salim akıl tarafından teslim edilir. Toplumsal 
çözülme öncelikle ailenin çözülmesi ile geliĢir. ÇözülmüĢ aileler, 
çözülmüĢ toplumlar bırakırlar.  

 
Onun içinde zina aile kurumunun düĢmanıdır. Aile kurumunun 

düĢmanı olan böyle bir suç, böyle bir günah, böyle yüz kızartıcı bir ayıp, 
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tabii ki insanlığın değiĢmez değerleri olan vahiy tarafından hem 
kınanmalı, hem reddedilmeli, hem de cezalandırılmalıydı. Buna karĢı 
çıkmak, suçu övmek demektir. Buna karĢı çıkmak, suçu yüceltmek 
demektir. Akli melekelerini kaybetmemiĢ olan, selim aklını tahrif ve tahrip 
etmemiĢ olan hiçbir insan suçu övemez. Çünkü suçu övmek öncelikle 
insana yapılmıĢ büyük bir hakarettir. 

 
Bu çerçevede bugünkü ayetlerimizi iĢlemeye baĢlıyoruz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym. 
 
15-) Vellatiy ye'tiynel fahıĢete min nisaiküm festeĢhidu 

aleyhinne erbeaten minküm* fein Ģehidu fe emsikûhünne fiyl büyuti 
hatta yeteveffa hünnel mevtü ev yec'alellahu lehünne sebiyla; 

 
Kadınlarınızdan fuhĢu irtikap edenlerin aleyhlerine sizden dört 

Ģahid getirin, eğer Ģahadet ederlerse o kadınları evlerde hapsedin tâ 
ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah haklarında bir yol açıncaya 
kadar. (Elmalı) 

 
FuhuĢ yapan kadınları suçlamak için dört Ģahit getirin. ġayet (dört 

kiĢi) Ģahitlik ederlerse, ölene kadar ya da Allâh onlara baĢka bir kapı 
açana (tövbe edene) kadar evlerinde hapsedin. (A.Hulusi) 

 
 
Vellatiy ye'tiynel fahıĢete min nisaiküm Ahlaksızlık yapan 

kadınlarınıza gelince.  
 
Bu cümle içerisinde yer alan el fahıĢe terimi birkaç anlama birden 

gelir. FuhuĢ anlamına gelir tabii ki. Ancak bunu sadece fuhuĢla 
sınırlayamayız. Tüm cinsel suçlarda bu terimle ifade edilebilirler. Ama el 
fahıĢe terimini sadece cinsel suçlarla da sınırlayamayız. Onun için bu 
terimin anlam alanı içerisine; Hayasızlık, edepsizlik, haddini aĢmak, yüz 
kızartıcı davranıĢta bulunmak vs. gibi bütün gayri ahlaki Ģeyler girer. 
Onun içinde bu ayeti ve bu ayetin sınırlarını sadece cinsel suçlarla tahdit 
etmek doğru değildir. 

 
Evet, ahlaksızlık yapan kadınlarınıza gelince; 
 
festeĢhidu aleyhinne erbeaten minküm aranızdan onların 

fuhĢuna 4 Ģahit gösterin. 4 Ģahit istenir Kur‟an tarafından fuhuĢ suçu ile 
itham edilen kimseler için. Oysa ki diğer suçlarda 2 Ģahit istenirken, 
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sadece zina suçunda 4 Ģahit istenir. Aslında 4 Ģahit istenmesinin sebebi, 
zina suçunun mağdurunun, daha doğrusu zina iftirasını önlemektir. 
Çünkü bu iftiranın mağdurları, genelde toplumun geneli içerisinde 
ezilmiĢ, horlanmıĢ ve zayıf bırakılmıĢ olan kadın cinsidir. Allah‟ın 
maksadı öncelikle kadın cinsini iftiraya uğramak gibi bir mağduriyetten 
kurtarmaktır. 

 
ĠĢte onun için 4 Ģahit istenir. Hatta Resulallah‟tan gelen sahih bir 

haberde eğer hadiste böyle geçmemiĢ olsaydı ben de burada 
anmayacaktım ama hadisteki ifade aynen Ģöyle; 

 
- Bu Ģahitlerin her biri, parmağın yüzüğe geçtiğini  gördüğüm gibi 
gördüm demelidir. 

 
Bunun ne kadar zor olduğunu herkes takdir eder. Niçin böyle adeta 

“yokuĢa sürülmüĢ” diye soracak olursanız, Allah‟ın Ģefkatinin, 
merhametinin bir yansıması ve bu meselede iftiradan mümkün 
olduğunca insanların korunması için böyle hassas davranılmıĢtır. 

 
Tabii ki eğer bir kimse zina suçu iĢlemiĢte bu suç kendisi ile Allah 

arasında kalmıĢsa, bu onun Allah‟a karĢı bir problemidir. Allah‟la 
arasında çözecektir.  

 
Zina iĢlemiĢ bir kimseyi toplumun cezalandırmamıĢ olmasından 

dolayı topluma herhangi bir suç terettüp etmez. Fakat tersi, zina etmemiĢ 
olduğu halde kalkıp ta toplumda zina etmiĢ gibi görülürse. Ġffetini 
koruduğu halde, kendisine iftira edilirse iĢte bu büyük bir zulümdür, bir 
insanın manen katledilmesidir. Tarihte bu çok görülmüĢtür. Onun için 
Kur‟an böyle bir zulmü daha baĢından önlemek için zina olayında 4 Ģahit 
öngörmüĢtür. 

 
Tabii bu 4 Ģahit meselesinin ayrıntılarını, hukuki kurallarını 

belirlerken Ġslam hukukçuları o dönemin hayat standardını, yaĢama 
tarzını, ev adabını, hatta mimarisini göz önüne almıĢlar. Kapının 
olmadığı, insanların yüksek duvarlarla çevrili olan evlerin avlusunda ya 
da bahçesinde veya damında yattığı bir toplumda böyle bir Ģey mümkün 
olabilir. Ama eğer bir baĢka topluma uygulamanız gerekirse böyle bir 
ispatı, o zaman ispat aletleri değiĢebilir. Hele hele bu çağa taĢıdığınızda 
tabii ki DNA testinden tutunda diğer tüm bilimsel testler herhalde bunun 
için kesin neticeyi verecektir. 

 
fein Ģehidu fe emsikûhünne fiyl büyut Eğer Ģahitlik yaparlarsa 

onları evlerinde hapsedin. hatta yeteveffa hünnel mevtü ev 



yec'alellahu lehünne sebiyla; Ne zamana kadar sürsün bu hapis? 
Ölüm gelinceye, ya da Allah onlar için bir çıkıĢ yolu gösterinceye kadar. 

 
Burada; ev yec'alellahu lehünne sebiyla; Allah onlar için bir çıkıĢ 

yolu gösterinceye kadar ibaresinde ki lehünne den, ünlü Mu‟tezili 
müfessir Ebu Müslim El Isfahani; Onların lehine bir çıkıĢ yolu 
gösterinceye kadar biçiminde anlıyor ki, bu doğru bir anlayıĢ, doğru bir 
yaklaĢım. Burada ki lehünne nin, onların lehine bir çıkıĢ yolu anlamına 
gelmesine de Bakara suresinin; 

 
lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet (Bak/286) ayeti kerimesi. 

Herkesin kazandığı kendi lehine, kazandığı iyilikler. Herkesin yaptığı 
kötülükler de kendi aleyhine ibaresindeki o lehâ ya verilen anlamın 
aynen bu ayette de verilmesi gerektiğini söylüyor bu müfessir. Ki doğru 
bir yaklaĢımdır. 

 
Bu ayet yine bu müfessir tarafından sadece erkek ve kadın 

arasındaki zinaya değil, aynı zamanda lezbiyen iliĢkilere, kadın kadına 
iliĢkilere de ceza getiren bir ayettir diye tefsir ediyor Ebu Müslim El 
Isfahani. 

 
 
16-) Vellezâni ye'tiyaniha minküm feazûhüma* fein taba ve 

asleha fea'ridu anhüma* innAllahe kâne Tevvaben Rahıyma; 
 
Sizlerden onu irtikap edenlerin ikisini de eziyete koĢun eğer tevbe 

edip ıslâh olurlarsa onlardan vazgeçin, çünkü Allah tevvab, rahîm 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
Onu sizden iki erkek yaparsa, onlara eziyet verin. ġayet tövbe edip 

düzelirlerse, artık onları kendi hâllerine bırakın. Çünkü Allâh Tevvab'dır, 
Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Vellezâni ye'tiyaniha minküm feazûhüma ve aranızdan bu iĢi 

yapanların her ikisini de cezalandırın.  
 
fein taba ve asleha fea'ridu anhüma Eğer o ikisi tevbe eder ve 

durumlarını düzeltirlerse onları cezalandırmaktan vazgeçin. Galiba 
Allah‟ın onların lehine gösterdiği çıkıĢ yolundan maksat bu olsa gerek. 
Bir tevbe nasip etmesi. Çünkü suç iĢleyen bir insana Allah‟ın en büyük 
ihsanı, fazlı, o insanın suçundan piĢmanlığını ifade etmesi ve istiğfar 



etmesi, tevbe etmesi olsa gerek. Bundan daha büyük bir çıkıĢ yolu olur 
mu? Tabii ki daha farklı olarak tefsir de yapılabilir. 

 
innAllahe kâne Tevvaben Rahıyma; Çünkü Allah tevbeleri kabul 

edendir, sınırsız merhamet sahibidir. 
 
Bu ayette tabiinin en büyük müfessirlerinden sayılan ve Tercüman-

ül Kur‟an olan Ġbn. Abbas R.A. ın en büyük öğrencisi, 1 numaralı 
öğrencisi mücahit‟e göre eĢ cinseller hakkında hüküm beyan etmektedir. 
Yine Ebu Müslim El Isfahani‟de Mücahit‟in bu görüĢü ile aynı görüĢtedir. 
Ancak bendeniz her iki ayetin de hem çoğunluğun dediği gibi sıradan 
diğer zina hadiselerini ham de Mücahit ve El Isfahani‟nin dediği gibi sıra 
dıĢı tüm zina olaylarını kapsamaktadır. 

 

Bu konuya girerken Ģöyle bir giriĢ yaptım. Yoksulluk demiĢtim. 
Dengesiz servet dağılımı, ahlaki kokuĢma mutlaka ve mutlaka toplumda 
böyle bir tefessühe (AlçaklaĢmak. Bozulmak.) böyle bir çözülmeye kapı 
aralar. Bu sebeplerin biride savaĢ olsa gerek. Çünkü hatırlayınız, Uhut 
savaĢının ardından savaĢın getirdiği bir takım problemler yaĢandı. Bu 
problemlerin baĢında öksüzler, yetimler problemi geliyordu. Geçen 
iĢlediğimiz ayet-i kerimeler, iĢte bu problemi ele aldı. Toplumda bir yara 
olan öksüz ve yetim problemini ele aldı. 

 

Yine savaĢın ardından getirdiği problemlerden biride miras problemi idi. 
Çünkü ölenler geride mal bırakacaklardı ve bu geride bırakılan mal, nasıl 
adil bir biçimde paylaĢılmalıydı. 
 

SavaĢın geride bıraktığı problemlerden biri de çok sayıda erkeğin 
ölüp geride çok sayıda dul kadının kalması. ĠĢte bu problem ahlaki bir 
kokuĢmayı da beraberinde getirebilme ihtimalini taĢıyordu o da bu 
kadınların cinsel ihtiyaçlarını meĢru yoldan gideremeyince gayri meĢru 
yola sapma ihtimali. Onun için Kur‟an neden bu meseleyi ele almak 
durumundadır diye bir soru gelirse akla, bu soruya verilecek en ciddi 
cevap toplum içerisinde böyle bir problem varsa, Kur‟an hayatın hiçbir 
problemine sırtını dönmez olmalıdır. 

 
Bu ayeti kerimeler, özellikle 15 ve 16. ayeti kerimeler Nur suresine 

iĢaret ederler. Nur Suresinin 2. ayetinde asıl, zinanın son cezası 
konmuĢtur. 100 celde, 100 değnek olarak. ĠĢte bazı müfessirler bu 
ayetlerle Nur suresi 2. ayeti çeliĢir olarak görmüĢler. Öyle yorumlamıĢlar 



ve bu ayetlerin Nur suresi 2. ayeti tarafından nesh edildiğini, hükmünün 
iptal edildiğini düĢünmüĢler. 

 
Bir kez Kur‟an da yer alan bir ayetin bir baĢka ayet tarafından 

hükmünün iptal edilmesinin kırılganlığı zaafı ve zayıflığı bir kenara. Ama 
ondan da öte bu ayetlerin hükmünün kaldırıldığını söylemek doğru 
olmasa gerek. Bu ayetleri sadece zina ile ilgili sanmak ta doğru olmasa 
gerek. Yukarıda fahiĢe terimini tefsir ederken söylediğim gibi.  

 
Bu her türlü ailevi iliĢkileri bozan, erkek ve kadının yuvasına olan 

sadakatini yok eden, her türlü ahlak dıĢı, yüz kızartıcı davranıĢı içine 
almaktadır. Dolayısıyla bir kelimenin bir çok anlamından sadece birini 
seçerek ayete o anlamı yüklemek ve o anlam dıĢındaki tüm anlamları 
dıĢlamak ve yok saymak, ondan sonra da daha sonra inen bir ayetin 
hükmü ile çeliĢiyor gerekçesi ile bu ayetlerin hükmünü iptal etmek ya da 
(Hükmünü geçersiz saymak) ne kadar doğru bir yaklaĢım olur onu 
yeniden değerlendirmek lazım. 

 
 
17-) Ġnnemettevbetü alAllahi lilleziyne ya'melunessûe Bi 

cehaletin sümme yetubune min kariybin feülaike yetubullahu 
aleyhim* ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; 

 
Fakat Allahın kabulünü vaat buyurduğu tevbe o kimseler içindir ki 

bir cahillikle bir kabahat yaparlar da sonra çok geçmeden tevbe ederler, 
iĢte Allah bunların tevbelerini kabul buyurur ve Allah alîm, hakîm 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
Allâh'ın kabul edeceği, cehalet nedeniyle yapılan kötülüğün, fark 

edilmesi akabinde yapılan tövbedir. ĠĢte Allâh, bunların tövbesini kabul 
eder. Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ġnnemettevbetü alAllahi lilleziyne ya'melunessûe Bi cehaletin 

sümme yetubune min kariyb Allah katında kabul gören tevbe, -
yukarıda çıkıĢ yolundan söz etmiĢti ayet hatırlayın.- Daha sonraki 16. 
ayette yine tevbeden, tevbe edinceye kadar hapsedilmekten söz etmiĢti. 
ġimdi ise Allah‟ın kabul edeceği tevbenin nitelikleri dile getiriliyor. Ve 
deniliyor ki; Allah katında kabul gören tevbe, yalnızca bilmeyerek kötülük 
iĢleyen ve sonra vakit geçirmeden Allah‟a yönelenlere mahsustur. 

 
Evet, sümme yetubune min kariyb vakit geçirmeden, ihmal 

etmeden iĢlediğiniz günahın yalnızca kendinize ve topluma karĢı bir 



haksızlık değil, aynı zamanda Allah‟a karĢıda bir haksızlık olduğunu 
bilerek önce Allah‟tan af dilemek sonra günahınızın ortaya çıkardığı tüm 
kötü sonuçları temizlemek. ĠĢte tevbe bu. 

 
Bu manada makbul olan tevbenin, günahı zaman aĢımına 

uğramadan, günahın sancısını, sızısını, ağrısını çekerek yapılan tevbe 
olduğu ifade buyruluyor. 

 
feülaike yetubullahu aleyhim* ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; 

ĠĢte onlar, Allah‟ta onları affa yönelecektir. Yani onlar Allah‟a yönelirlerse, 
yetubune min kariyb günahın hemen ardından Allah‟a yönelirlerse, -
Unutmayın, tevbenin kelime anlamı, etimolojik anlamı yönelmek 
dönmek demektir.- Eğer kiĢi suç iĢledikten sonra Allah‟a sırt dönmez de 
Allah‟a dönerse, yüzünü Allah‟a dönerse, feülaike yetubullahu aleyhim 
Allah da ona dönecektir. Nesiyle dönecektir? Affı ile, bağıĢı ile merhameti 
ile. ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; çünkü Allah her bir Ģeyi bilir ve 
hikmet sahibidir.  

 
Her bir Ģeyi bilir, insanın zaafını bilir. Ġnsanın içinde taĢıdığı iç 

güdüleri bilir. Ġnsanı ayartan öz benliği bilir. Ġnsanı O yarattı, O yarattığı 
içinde insanın ne dayanıksız bir varlık olduğunu, insanın içgüdülerine 
nasıl yenildiğini bilir. Aynı zamanda Hakiym dir. Hikmet sahibidir. 
Hikmetle iĢ yapar. Hikmeti hem insana zaaflı bir yapı vermesi, hem de bu 
zaafının ardından zaafını fark edip Allah‟a yöneleceği bir fıtrat, selim bir 
akıl vermesidir. ĠĢte bu hikmet.  

 
ĠĢte insan böylece hem Allah karĢısında ki küçüklüğünü ve zaafını, 

mükemmel olmadığını anlar hem de Allah katındaki değerini, kıymetini 
anlar. Tabii bu aynı zamanda Allah‟ın tüm sıfatlarının tecellisinin, insanın 
muhatabı olduğu anlamına gelir. Yani insan Allah‟ın sıfatlarının 
muhatabıdır.  

 
Eğer suç iĢlemeseydi insan, Allah‟ın Mağfiret sıfatı, Rahman sıfatı, 

Rahim sıfatı, Gaffar sıfatı, Gafur sıfatı nasıl tecelli edecekti. Bu sıfatlar 
Allah‟ın iĢlevsel sıfatlarıdır. Bunlar mutlaka hayat içerisinde bir yeri 
vardır. Onun için Allah bu sıfatları ile tecelli edecek ise, ki edecek, 
mutlaka birilerinin günah iĢlemesi lazım. Çünkü Tevvap olan Allah‟ın 
tevbeleri kabul etmesi lazım. 

 
Buradan Ģöyle bir mantığa sapamaz kimse. O halde günahımız, 

kaderimizdir. Günah iĢlemekten bizi hiçbir Ģey alıkoyamaz. Hayır. Böyle 
bir mantığa sapamaz. Ama varlığın ve insanın üzerine kurulduğu yasaları 
burada dile getirmeye çalıĢıyoruz. Eğer siz insansanız, eksikseniz, 



acizseniz, zaaflıysanız mutlaka kusur iĢlersiniz. Bunu dile getirmeye 
çalıĢıyoruz. 

 
 
18-) Ve leysetittevbetü lilleziyne ya'melunes seyyiat* hatta izâ 

hadara ehadehümül mevtü kale inniy tübtül ANe ve lelleziyne 
yemutune ve hüm küffar* ülaike a'tedna lehüm azâben eliyma; 

 
Yoksa kabahatleri yapıp yapıp da tâ her birine ölüm gelince iĢte 

ben Ģimdi tevbe ettim diyen kimselere tevbe yok, kâfir oldukları halde 
ölenlere de yok, bunlar iĢte bunlara biz elîm bir azap hazırlamıĢızdır. 
(Elmalı) 

 
Yoksa hayatı kötülük yapmakla geçip de, ölüm anı gelince "ĠĢte 

Ģimdi tövbe ettim" diyenin tövbesi yoktur! Hakikati inkâr ederek yaĢayıp, 
son nefeste tövbe edenlere de yoktur! ĠĢte onlar için feci azap 
hazırlamıĢızdır. (A.Hulusi) 

 
 
Ve leysetittevbetü lilleziyne ya'melunes seyyiat* hatta izâ 

hadara ehadehümül mevt Ölüm gelip çatıncaya kadar ısrarla günah 
iĢlemeyi sürdüren birinin tevbesi kabul görmeyecektir. 

 
Yukarıdaki ayet hangi tevbenin kabul göreceğini bize bildirdi. Hangi 

tevbe kabul görecek; Günah iĢleyen fakat iĢlediği günahı savunmayanın 
tevbesi. Onun için Ģu gerçeğin altını çizelim. Günah affedilebilir. 
Affedilmeyecek olan suçu savunmaktır. Günahı savunmaktır. Suç 
affedilebilir, affedilmeyecek olan, suçun suç olduğunu kabul etmemektir. 
Hata bağıĢlanır. BağıĢlanmayacak olan, hatayı güzellik gibi göstermektir. 

 
 ĠĢte affedilecek tevbenin vasıfları sayıldı. ġimdi de affedilmeyecek 

tevbenin özellikleri sayılıyor ve bunların baĢında ısrarla bir hatayı 
sürdürmek geliyor. 

 
KiĢi bir hatayı ısrarla niçin sürdürür? 
 
1 – Onun hata olduğunu kabullenmez. 
 
2 – Hatayı savunur. 
 
3 – Ve hatayı yaygınlaĢtırır böylece. Çünkü hatayı iĢlemeye devam 

eden bir insan, o hatayı artık hata olmaktan, suç olmaktan günah 
olmaktan çıkarıp doğal bir eylem olmaya dönüĢtürüyor demektir.  



 
Bu ne demektir? Bu Ģudur; Kötülüğün ve iyiliğin tabiatını birbirine 

karıĢtırmak. Bu değer yargılarının alabora olması. Bu güzel ve çirkinin, iyi 
ve kötünün, hak ve batılın, yüce ve alçağın birbirine karıĢtırılması 
anlamına gelir. ĠĢte bu hakikatin tahrifidir, hem de en büyük tahrifi. Ve bir 
ayeti, bir kutsal kitabı tahrif etmiĢ gibi suçtur. Onun için hatayı savunmak, 
hata üzerinde ısrar etmek, suçu yüceltmek, suçu iĢlemekten bin beterdir. 

 
kale inniy tübtül ANe ve der ki ömrünün sonuna geldiğinde; ĠĢte 

Ģimdi tevbe ediyorum. ve lelleziyne yemutune ve hüm küffar ve ne de 
inkarında direnerek ölenlerin tevbesi kabul edilecektir. Ne ölünceye 
kadar Allah‟a yönelmeyip tam son ana gelince; ĠĢte Ģimdi tevbe ediyorum 
diyenlerin ne de küfründe direnenlerin tevbesi kabul edilecektir. 

 
Bu ayet bize bir Ģeyi hatırlatıyor sevgili dostlar değil mi? Firavun 

imanını hatırlatıyor. Yani firavun tevbesi de diyebiliriz biz buna. Firavun 
imanı nasıl bir imandı? Yunus/90. ayetinde geçiyor değil mi? Orada; 

 
..ve ene minel müslimiyn; (Yunus/90)  
 
Diyordu firavun. Evet, bunu firavun diyordu. Ben de Allah‟a teslim 

olanlardanım. Ama ne zaman diyordu? Zor zamanda diyordu. Bu çok 
önemli dostlar, bu çok önemli. Bakınız, bir kimseyi zorla iman ettirmek ne 
ise, bir kimsenin çıkıĢ yolu kalmayıp zorda kalınca inanmıĢ gibi 
görünmesi de aynı Ģeydir. Biri dıĢarıdan bir zorlamadır, zorluyorsunuz, 
zorla men müminim dedirtiyorsunuz. DüĢünün. Ölümle tehdit 
ediyorsunuz, ona ben müminim dedirtiyorsunuz. Biri dıĢarıdan zorlama, 
öbürü de olayların zorlaması.  

 
Nihayetinde bunlar iman değildir. Bu iman etmiĢlik değildir. Çünkü; 
 
Ġman bir gönüllülük hareketidir.  
 
Ġman bilinçli bir yöneliĢtir.  
 
Ġman bilinçli bir maksada yöneliĢtir.  
 
Ġman kiĢinin gönüllü olarak Allah ile yaptığı bir akittir. 
 
Silah zoru ile yapılmıĢ bir sözleĢmenin hükmü ne ise, kiĢinin 

baĢının darda kaldığı zaman Allah‟la sözleĢme yapmasının hükmü de 
odur. Onun için yeis halinde iman, iman olarak kabul görmemiĢtir. Zorla 
iman ile zorda iman aynı Ģeydir. 



 
Zorla iman, zorda iman. Biri dıĢarıdan bir zorlama ile, öbürü 

olayların zorlaması ile. Ġkisi arasında fark yoktur. Bu firavun tevbesidir. 
 
ülaike a'tedna lehüm azâben eliyma; ĠĢte onlar kendilerine acıklı 

bir azap hazırladığımız kimselerdir bunlar. Kimler onlar? Zorda kalınca 
Allah ile sözleĢme yapmaya çalıĢanlar. Gönüllü olarak, iradelerini 
kullanarak değil de, köĢeye sıkıĢtıklarında Allah ile sözleĢme yapmaya 
yanaĢanlar. Ama Allah onların tek taraflı olarak imzaladıkları bu 
sözleĢmeye imza atmıyor. Bu sözleĢmeyi geçersiz sayıyor. Çünkü irade 
yok. Çünkü olayların zorlaması ile geldiler o noktaya. Kendi iradeleri ile 
değil. 

 
Bu aynı zamanda Allah‟ın insan iradesine olan hürmetinin, 

saygısının bir ifadesi. Evet, insan iradesine olan hürmetinin, insan 
iradesine verdiği değerinin göstergesi değil midir. Ġradenin dıĢındaki bu 
seçimi kabul etmiyor. Çünkü sen doğru, sen normal, sen zor dıĢında bir 
zamanda olsaydın bu seçimi yapmayacaktın. O halde kendi kendine 
yalan söyleme diyor. Aynı zamanda Allah‟ın insan iradesine, özgür 
iradesine gösterdiği bir hürmettir bu. 

 
 
19-) Ya eyyühelleziyne amenû la yahıllu leküm en terisün nisae 

kerhen, ve la ta'duluhünne litezhebu Bi ba'dı ma ateytümuhünne illâ 
en ye'tiyne Bi fahıĢetin mübeyyinetin, ve aĢiruhünne Bil ma'ruf* fein 
kerihtümuhünne fe 'asa en tekrahu Ģey'en ve yec'alellahu fiyhi 
hayren kesiyra; 

 
Ey o bütün iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helâl 

olmadığı gibi verdiğiniz mihrin birazını kurtaracaksınız diye onları tazyik 
etmeniz de helâl olmaz, meğer ki arayı açacak bir fuhuĢ irtikap eylemiĢ 
olsunlar, haydin onlarla güzel geçinin, Ģayet kendilerini hoĢlanmadınızsa 
olabilir ki siz bir Ģeyi hoĢlanmazsınız da Allah onda bir çok hayırlar takdir 
etmiĢ bulunur. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler; kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal olmaz... 

Kendilerine vermiĢ olduklarınızın (mehr) bir kısmını alıp götürmeniz için 
onları sıkıĢtırmayın... Açık (Ģahitlerle ispatlanmıĢ) bir fuhuĢ yapmaları 
durumu müstesna... Onlarla hakka uygun Ģekilde geçinin... Kendilerinde 
hoĢlanmadığınız bir Ģey olsa bile, Allâh onda pek çok hayır takdir etmiĢ 
olabilir. (A.Hulusi) 

 
 



Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler, la yahıllu leküm 
en terisün nisae kerhe kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal 
değildir.  

 
Bu tarihsel bir arka plana sahip. Kadın hakları ile ilgili bir ayet‟e 

geldik anlayacağınız gibi. Çok çirkin ve kadının insanlık onurunu ayaklar 
altına alan bir uygulamayı dile getiriyor bu ayet. Nedir bu uygulama? 
Kadını mal gibi gören bir uygulama. Aslında ayetin helal değildir dediği 
Ģey, insanı bir mal gibi, eĢya gibi, bir nesne gibi görmektir. Onun için ne 
diyor? Tekrar okuyayım; Ey iman ettiğini iddia edenler, la yahıllu leküm 
en terisün nisae kerhe kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal 
değildir. 

 
Bunun tarihsel arka planı Ģudur. Cahiliyede babalar vefat ettiğinde 

babaların eĢleri, yani üvey anneler oğulları tarafından tıpkı babaların 
bıraktığı mal gibi, miras gibi görülür. Malına nasıl varis oldunsa eĢine de, 
babanın hanımlarına da öyle varis oluyorum diyerek o babanın çocukları, 
oğulları üvey annelerine, babalarından geriye kalan eĢlere sahip olurlardı 
ve onlarla iliĢkilerini sürdürürlerdi. Aynen mala sahip oldukları gibi onlara 
da sahip olacaklarını sanırlardı.  

 
Bu davranıĢ bizatihi çok çirkin, çok ahlaksızca davranıĢ olması bir 

yana, bu ahlaksızca davranıĢın temelinde yatan farklı bir mantık var. Asıl 
o mantık su yüzüne çıkarılmalı. Nedir o? Ġnsana da bir eĢya gibi 
muamele etmek. Kadına bir mal gözü ile bakmak. Allah asıl onu 
yasaklıyordu. Bunu yasaklarken Kur‟an aslında insana eĢya gibi, insana 
nesne gibi, insana mal gibi bakmayı yasaklıyor. 

 
Aslında dostlar, oradan buraya gelelim. Kadim cahiliye de kadınlar 

miraslık bir meta gibi görülüyordu. Ya modern cahiliye de? Ya Ģimdi? 
Çok Ģey değiĢti mi sanıyorsunuz. ġimdi de kadın teĢhirlik bir meta gibi 
görülüyor. TeĢhirlik bir meta. Baksanıza reklam ve tüketim malzemesi 
olmaktan öte modern batı uygarlığında kadının kendisinden ve 
insanlığından kaynaklanan hangi değeri taltif edilmiĢtir, ödüllendirilmiĢtir 
ya da tespit edilip hakkı verilmiĢtir? Bu kadın hakkına riayet midir. Kadını 
teĢhirlik bir meta gibi görmek. 

 
Bundan daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Bu da bir Ģey değil. 

Kadını bir baĢkalarının metalaĢtırması aslında çok büyük bir Ģey değil. 
Bu aĢılabilir. Ama aĢılamayacak olan nedir biliyor musunuz? ġudur; 
Kadının kendisini teĢhirlik bir meta gibi görmesi. ĠĢte modern kadın köle 
olduğu halde köleliğinin farkına varmayan, kendisini köle kılan zincirleri 



kolye zanneden bir zavallı durumuna indirgenmiĢtir. Modern kadının en 
büyük açmazı budur.  

 
Kadim kadın, geçmiĢteki kadın eziliyordu ama ezildiğini biliyordu. 

Eziliyordu ama kendisini ezen Ģartları kutsamıyordu. Onları bir hak ve 
hukuk gibi takdim etmiyordu. Onları sanki çok matah bir Ģey gibi 
övmüyordu. Biliyordu ezildiğini ve ilk fırsatta bundan kurtulmayı da 
düĢünüyordu ve kurtulacak kapılar açıldığında o kapılara yürüyüverdi. O 
kapılardan biri de peygamberin getirdiği mesajdı iĢte. Ama modern 
kadını kadim kadından daha kötü kılan nedir biliyor musunuz, iĢte budur. 
Modern kadın, modern köleliğinin farkında değil. MetalaĢtığının farkında 
değil. Bunu savunuyor. 

 
Yukarıda dedik ki suç iĢlemekten bin kez daha kötü olan Ģey, suçu 

savunmaktır. Köle olmak insana yöneltilmiĢ büyük, onur kırıcı bir 
davranıĢtır doğru. Ama köleliği içselleĢtirmek benimsemek ve yüceltmek 
bin kez onur kırıcı bir davranıĢtır. Modern kadının köleliği yücelten, 
köleliği içselleĢtiren ve gönüllü köle olmaya teĢne tavrı iĢte bunu 
çağrıĢtırıyor. Akıllarımıza bu fikirlerimizi getiriyor. 

 
ve la ta'duluhünne litezhebu Bi ba'dı ma ateytümuhünne illâ en 

ye'tiyne Bi fahıĢetin mübeyyinetin ve açık bir fuhuĢ iĢlemedikçe 
verdiğiniz hiçbir Ģeyi onlardan geri almak amacı ile onlara baskı 
yapmayın. 

 
ve aĢiruhünne Bil ma'ruf Evet, Kur‟an ın maksadı anlaĢılıyor. Ve 

onlarla güzel bir Ģekilde geçinin. Onlara güzel davranın.  
 
Bu metin, unutmayın sevgili dostlar tarihin miladi 7. yy da 

kadınlarını bir meta sayan bir topluma geliyor. Bu metnin neden kadın 
haklarında mükemmel bir devrim olduğunu Ģimdi anlayabiliyor muyuz. Ve 
diyor ki bu metin, Kendisinin Allah‟tan geldiğini söyleyen ve kendisine 
iman edenlere Ģunu söylüyor bu metin. Kadınlara güzel davranın. 

 
Bu çok sıradan gibi geliyor size, ama kadını babadan kalmıĢ miras 

mal ile aynı eĢit tutan bir anlayıĢa, bir topluma bunun ne demeye 
geldiğini biliyor musunuz. Bir toplum için bunun ne büyük dönüĢüm, ne 
büyük bir devrim, ne büyük bir sosyal devrim olduğunu fark ediyor 
musunuz. 

 
fein kerihtümuhünne fe 'asa en tekrahu Ģey'en ve yec'alellahu 

fiyhi hayren kesiyra; Onlar size itici gelse bile, hoĢlanmadığınız bir Ģey 
de Allah bir çok hayır dilemiĢ olabilir. Yani burada verilmek istenen mesaj 



Ģu; Duygusal sebeplerle yuva dağıtmayın. Duygusal bir takım sebeplerle 
kadını sokağa itmeyin. Atmayın.  

 
Bu noktada değerlerin sadece fizikten, sadece estetik değerlerden, 

sadece güzellikten müteĢekkil olmadığını, bunların da daha ötesinde çok 
daha kalıcı değerler olduğunu unutmayın. Onun içinde böylesine 
duygusal birtakım gerekçelerle kadını sokağa bırakmayın ve yuvayı 
yıkmayın. 

 
Buradaki üslup gerçekten de müthiĢ. Öyle bir dönemin erkeğine, 

kendisine iman eden erkeklere bundan daha güzel nasıl bir üslup 
kullanılabilir ki. Kur‟an kendisine iman eden erkekleri, böylesine yumuĢak 
bir üslupla daha onurlu, daha hak ve hukuka riayet eder davranmaya, 
daha adil ve mutedil davranmaya çağırıyor. 

 
 
20-) Ve in eredtümüstibdale zevcin mekâne zevcin ve ateytüm 

ıhdahünne kıntaren fela te'huzû minhu Ģey'a* ete'huzûnehu 
bühtanen ve ismen mübiyna; 

 
Ve Ģayet bir zevceyi bırakıp da yerine diğer bir zevce almak 

istiyorsanız evvelkine yüklerle mehir vermiĢ de bulunsanız içinden bir Ģey 
almayın, ne diye alacaksınız bir büthân ederek ve açık bir vebal 
yüklenerek mi? (Elmalı) 

 
Eğer bir eĢinizden ayrılıp yerine bir baĢkasını almak istiyorsanız, 

ona yüklerle (mehr) vermiĢ olsanız dahi (ayrıldığınızda) geri almayın. 
Ona bir suç yükleyerek veya iftira atarak bu yola baĢvurmak olmaz! 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve in eredtümüstibdale zevcin mekâne zevc eğer bir kadını 

bırakıp bir baĢka kadın almak isterseniz istibdale zevcin mekâne zevc 
Bu surenin baĢındaki tek eĢ tavsiyesine dolaylı bir destek adeta. Bir 
kadını bırakıp, bir baĢka kadını alma. 

 
ve ateytüm ıhdahünne kıntaren fela te'huzû minhu Ģey'a 

Birincisine külçe külçe altın vermiĢ olsanız dahi, hiçbir Ģeyi geri almayın. 
Kur‟an böyle bir tavsiyede bulunuyor. Külçe külçe altın vermiĢ olsanız 
dahi, hiçbir Ģeyi geri almayın. 

 
ete'huzûnehu bühtanen ve ismen mübiyna; Ġftira ile, günahla 

verdiğinizi geri almak olur mu hiç..! 



 
Bu birebir tarihi arka planı olan bir hadiseye delalet ediyor. Demek 

ki o dönemde kadınlara verilen mehirlerin evlilik akdinden dolayı 
kadınlara verilen malların geri alınması için erkekler bir takım yollara, 
gayri meĢru yöntemlere baĢvuruyorlarmıĢ. Bunlardan biri de kadına iftira 
atıp ona verdiği evlilik bedelini geri almak. Böyle çirkin yönteme 
baĢvurmanın önünü tıkamak ve bu gayri ahlaki tavrı sona erdirmek için 
Kur‟an olaya el koyuyor. 

 
 
21-) Ve keyfe te'huzûnehu ve kad efda baduküm ila ba'din ve 

ehazne minküm miysakan ğaliyza; 
 
Nasıl alırsınız ki birbirinize karıĢtınız ve onlar sizden kuvvetli bir 

misak almıĢlardı. (Elmalı) 
 
Birbirinizle birleĢip bütünleĢtikten sonra nasıl geri alırsınız ki; ayrıca 

(nikâhlanırken) sizin sözünüz vardı. (A.Hulusi) 
 
 
Ve keyfe te'huzûnehu Onu nasıl geri alabilirsiniz ki, ve kad efda 

baduküm ila ba'd siz birbirinizin mahremi oldunuz.  
 
ve ehazne minküm miysakan ğaliyza; Ve eĢiniz sizden sağlam 

bir taahhüt aldı. 
 
Bu evlilikte yapılan akit, nikah dediğimiz Ģey, iĢte bu sözleĢmedir. 

Nikah aslında evlenecek eĢlerin birbirlerine ahit vermesi, taahhütte 
bulunmasıdır. Evlilik bir sözleĢmeye dayanır. Ġki kiĢinin yaptığı bir 
sözleĢmeye. Bu sözleĢmeye ihanet eden taraf, aynı zaman da anlaĢmayı 
da bozan taraftır. Onun için bu noktada Kur‟an, ihanet eden tarafa 
sesleniyor. Ve diyor ki; Bir söz vermiĢtiniz, bir ahit almıĢtınız, karĢılıklı bir 
sözleĢme yapmıĢtınız, nasıl ihanet ediyorsunuz.  

 
Unutmayın Allah‟ın emri, peygamberin kavli diye nikaha 

baĢlanmasının sebebi budur. Çünkü böyle bir sözleĢmede Allah‟ı ve 
peygamberi Ģahit kılmıĢ oluyorsunuz. Hem Allah‟ı ve peygamberi Ģahit 
kılarak bir sözleĢme yapacaksınız, hem de bu Ģahitlere rağmen ihanet 
edeceksiniz. ĠĢte bu ihanetleri gündeme getiriyor ayeti kerime. Ve eĢiniz 
sizden sağlam bir taahhüt aldı. 

 
 



22-) Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illâ ma kad 
selef* innehu kâne fahıĢeten ve makta* ve sae sebiyla; 

 
Bir de babalarınızın nikâhı geçmiĢ kadınları nikâhlamayın, geçen 

geçti, Ģüphe yok ki o pek çirkindi, iğrenç idi, o ne fena âdetti (Elmalı) 
 
Babalarınızın nikâhlayıp ayrıldığı kadınlarla evlenmeyin. Geçen 

geçti (onlar müstesna). ġüphe yok ki bu çok çirkin ve yanlıĢ bir 
uygulamadır. Ve dahi ne kötü bir âdettir! (A.Hulusi) 

 
 
Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisa Babalarınızın 

geride bıraktığı eĢleri ile evlilik yapmayınız. 
 
Biraz önce bunun cahiliye deki karĢılığını anlattım. Cahili yenin 

kadını mal gibi gördüğü için, çirkinliğini göremediği bir gelenek bu. 
Malına varis olduğum gibi babamın eĢlerine de varis oluyorum diye ilan 
ederdi oğul ve babasının malını aldığı gibi geriye bıraktığı üvey 
annelerini de alırdı. 

 
Kadını mal gibi gören mantık, bu çirkin davranıĢın ne kadar gayri 

ahlaki olduğunu sorgulayamıyor. Göremiyor. Ki tefsirlerimiz bu olayın bir 
fiil yaĢanmıĢ tarihsel bir örneğinden de söz eder. Ebu Kays‟ın vefatı 
üzerine sahabeden, geride eĢlerini ve malını bıraktığını, oğlunun ise 
geride bıraktığı eĢine bir miras gibi sahip olmak istediğini, bunun üzerine 
Resulallah‟a geldiğini kadının ve Ģu Ģikayette bulunduğunu; 

 
- Ya Resulallah, bildiğin gibi Ebu Kays vefat etti, kocam. Onun oğlu, 

bir baĢka kadından olan oğlu bana bir mal muamelesi yapıp sahip olmak 
istiyor. Oysa ben onu oğlum gibi gördüm. Hep oğlum gibi baktım. 
Evladım diye gördüm..! 

 
Evet, bunun üzerine iĢte bu hüküm kesinlikle, bu gayri ahlaki 

uygulamayı kaldırıyor, ama bu gayri ahlaki uygulamanın temelinde yatan 
mantığı asıl kaldırıyor. Onu mahkum ediyor. Ben o mantığa biraz dikkat 
çektim.  

 
Tüm suç önce zihninizde iĢlenir, daha sonra hayatınızda dostlar. 

Zihninizde suç iĢlemek için, zihninizde böyle bir suçu iĢlemek için, Ģöyle 
yanlıĢ bir çıkıĢ noktası yeterli. “Kadın mal gibidir.” Dediğiniz zaman iĢte 
bu suç ve buna benzer bir çok suçu iĢleyecek alt yapıyı hazırladınız. 
Eğer Allah‟ın eĢit yarattığını siz aĢağı görmeye baĢladınız sa, tahkir 
etmeye baĢladınız sa, buradan çıktınız sa yola, zaten geleceğiniz nokta 



burasıdır, daha da ötesidir. ĠĢte günümüzün modern cahiliyesin de 
olduğu gibi. 

 
illâ ma kad selef Fakat, geçen geçmiĢte kaldı. Bu ibare çok 

önemli. Bu ibare bu sayfalar boyunca gelecek. Bu ibare vahyin olguyu 
gördüğünün, vahyin hayatı atlamadığının en güzel iĢareti. Vahiy olgu 
münasebeti doğrudan bir münasebet. Yani vahiy hayattan bağımsız 
gelmiyor. Vahiy hayatın gerçeklerini görerek geliyor. ĠĢte illâ ma kad 
selef fakat geçen geçmiĢte kalmıĢtır ibaresi, vahyin olguyu nasıl 
gördüğünü gösteriyor bize. Çünkü daha önce babasının eĢi ile evlenip 
çocuk sahibi olanların bu çocukları ne gayri meĢru ilan ediliyor, ne de 
mirastan mahrum ediliyor. Bu adet bu kötü gelenek ahlaksız gelenek 
yaygın ve bu geleneğin toplumun da bir takım sonuçları var.  

 
Örneğin babasından kalan üvey annesi ile evlenip ondan çocuk 

sahibi olan bir yığın insan var. Bu çocukların durumu ne olacak. Bu 
çocukların suçu ne. ġimdi eğer bu hükmün gelirken bu çocukları gayri 
meĢru ilan edilseydi, dolayısıyla da mirastan mahrum edilseydi, sosyal 
bir yara açılacaktı. Toplumda bir kangren merkezi oluĢacaktı. Toplumsal 
huzursuzluk kaynağı olacaktı buda. 

 
Kur‟an buna meydan vermiyor. Geçeni geçtiği Ģekli ile bırakıyor 

ama rehabilite ediyor. Yani Kur‟an toplumun huzursuzluğuna meydan 
vermeden aĢama aĢama düzeltiyor. Bir yerden aldığı bir toplumu, güzel 
bir yere taĢıyor. Kur‟an ın terbiye metodu, dünya durdukça geçerli olan 
harika bir terbiye metodudur. 

 
innehu kâne fahıĢeten ve makta* ve sae sebiyla; Bu kesinlikle 

yüz kızartıcı bir iĢ, çirkin bir günah, kötü bir gelenek idi. ve sae sebiyla 
kötü bir gelenek. 

 
 
23-) Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve 

ehavatüküm ve ammatüküm ve halâtüküm ve benatül'ehı ve 
benatül'uhti ve ümmehatükümüllatiy erda'neküm ve ahavatüküm 
miner reda'ati ve ümmehatü nisaiküm ve rebaibükümüllatiy fiy 
hucuriküm min nisaikümüllatiy dehaltüm Bihinn* fe in lem tekûnu 
dehaltüm Bihinne fela cünaha aleyküm* ve halâilü 
ebnâikümülleziyne min aslabiküm, ve en tecme'u beynel uhteyni illâ 
ma kad selef* innAllahe kâne Ğafûren Rahıyma; 

 
Sizlere Ģunlar haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, hemĢireleriniz, 

halalarınız, teyzeleriniz, biraderlerinizin kızları, hemĢirelerinizin kızları, ve 



sizi emziren süt analarınızla süt hemĢireleriniz ve kadınlarınızın anaları, 
ve kendileriyle zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan ellerinizde bulunan üvey 
kızlarınız Ģayet analarıyla zifafa girmemiĢ iseniz beis yok - ve kendi 
sulbünüzden gelmiĢ oğullarınızın haliyleleri ve iki hemĢire beynini 
cem'etmeniz, geçen geçti, ona Allah gafur, rahîm bulunuyor. (elmalı) 

 
Size (Ģunlarla evlenmek) haram edildi: Analarınız, kızlarınız, kız 

kardeĢleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeĢlerinizin kızları, kız 
kardeĢlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeĢleriniz, 
eĢlerinizin anneleri ve kendileri ile gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızdan 
(doğmuĢ) evlerinizde bulunan üvey kızlarınız... Eğer üvey kızlarınızın 
anneleri ile birleĢmemiĢseniz (onlarla evlenmenizde) sizin üzerinize bir 
sakınca yoktur... Ayrıca sizin sûlbünüzden gelen oğullarınızın karıları ile 
iki kız kardeĢi birlikte almanız (da size haram edilmiĢtir)... Ancak 
geçmiĢte kalan müstesna... Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
 
 
 
Hurrimet aleyküm Size haram kılınmıĢtır. Kimler haram 

kılınmıĢtır? ġimdi aile bağlarının, bir toplumu ayakta tutan, temel hücreler 
olan ailelerin ayakta kalabilmesi için, aile bağının sağlıklı bir biçimde 
sürebilmesi için evlenilmesi yasak olan kimseler sayılıyor.  

 
Ümmehatüküm anneleriniz size haram kılınmıĢtır. Tabii buradan 

kastedilen tüm anneler., Anne, annenin annesi, onun annesi, sonuna 
kadar. Tabii öz ve üvey mi diye sorabilirsiniz, ikisi de. Anneler. Ġbare 
genel. Hatta hatta gayri meĢru anne de girer mi, evet. MeĢru ve 
gayrimeĢru tüm anneler. Ümmehatüküm 

 
Ve benatüküm Kızlarınız. Kızınız ve ötesi. Kızınız, kızınızın kızı, 

kızınızın kızının kızı, yani sonuna kadar. ve benatüküm. 
 
Ve ehavatüküm Kız kardeĢleriniz. Üvey ve öz kız kardeĢleriniz fark 

etmez. Ancak üvey kız kardeĢin yine üvey bir kız kardeĢi haram değildir. 
Yani sizinle baba bir kız kardeĢiniz var, o haramdır. Onunla da anne bir, 
bir baĢka onun üvey kız kardeĢi var, o size haram olmaz. Çünkü sizin 
onunla hiç alakanız olmamıĢ oluyor iki taraftan da. 

 
Ve ammatüküm Halalarınız. 
 
Ve halâtüküm Teyzeleriniz. 



 
Ve benatül'ehıve benatül'uhti Erkek ve kız kardeĢlerinizin kızları. 

Yani yeğenleriniz. Erkek ve kız kardeĢlerinizin kızları. 
 
Ve ümmehatükümüllatiy erda'neküm süt anneleriniz. 
 
Ve ahavatüküm miner reda'ati Süt kardeĢleriniz. Bunlar da size 

haramdır. Bu süt kardeĢliği müessesesi birilerinin garibine gitmiĢ olabilir. 
 
Bir kere Ģunu söyleyeyim. Bu müessese yine Kur‟an ın olguyu 

görmesi ile alakalıdır. Yani tarihsel bir boyutu vardır. Doğru. O günkü 
Arap toplumunda yerleĢik olan süt kardeĢliği ve süt anneliği kurumunu 
Kur‟an doğal olarak hukuka bağlamıĢtır. HukukileĢtirmiĢtir ve hüküm 
getirmiĢtir. Ancak sadece tarihsel değildir bu. Aynı zamanda bu müthiĢ 
bir de imkandır. Eğer mahremiyet alanını geniĢletip, aileyi, aileyle kan 
bağı olmayan yeni üyeler katmak istiyorsa bir aile, iĢte onun için müthiĢ 
bir fırsattır. Emzirir ve aileye kan bağı olmadığı halde aileden sayılan 
yeni bir üye kazanır. Bu gerçekten muhteĢem bir fırsattır aynı zamanda. 

 
Hükmüne gelince, tabii ki burada icmalen geçmiĢ, özet olarak 

geçmiĢ. Ama tafsilat yok. Ben hemen kısaca emiĢmenin süt kardeĢliği ve 
süt anneliğinin hükmü konusunda kısaca bir Ģeyler söylemek isterim. 

 
Bu konuda ki formül Ģu; Emenin nefsi, emzirenin nesline yasaktır. 

Emenin kendisi, emzirenin hem kendisine hem de nesline yasaktır. 
Formül budur. Bu formül kolayca akılda kalır. 

 
Tabii burada problem Ģu. Ne kadar emerse süt kardeĢi ve süt 

annesi olur. Bu ihtilaflı bir mesele. Ġmam Ebu Hanife 1 kez demiĢ bir çok 
imamla birlikte. Ama Ġmam ġafi ve daha baĢkaları 5 kez demiĢ, 3 kez 
diyen var. Sanırım bu noktada bir noktacık, birkaç damlacık emiĢ değil 
de doyasıya bir emiĢ kastedilmektedir bu kesin.  

 
2. si ise yaĢ problemi. Ne zamana kadar emerse süt kardeĢliği ve 

süt anneliği müessesesi gerçekleĢir. Bir kere Hz. AiĢe ve birkaç 
sahabenin görüĢü Ģaaz bir görüĢ olarak ömür boyu demiĢler ama o 
görüĢe kimse itibar etmemiĢ. Onun dıĢında genel görüĢ 2 yaĢına kadar 
emerse, yani bir çocuğun annesini emme müddeti içerisinde, biz buradan 
da bunu anlayacağız. Çok formel biçimde bakmazsak, bir çocuğun 
annesini emme müddeti içerisinde, yani süt çocuğu iken emmesi onu süt 
kardeĢi ya da süt annesi yapar. Eğer emme müddetini dıĢarı çıkarsa 
böyle bir hukuk gerçekleĢmez. 

 



ve ümmehatü nisaiküm eĢlerinizin anneleri size haram kılındı. Bu 
açık, eĢlerinizin anneleri, yani kayın valideleriniz. 

 
ve rebaibükümüllatiy fiy hucuriküm min nisaikümüllatiy 

dehaltüm Bihinne Kendileri ile gerdeğe girdiğiniz eĢlerinizden doğmuĢ 
olup sizin yanınızda yetiĢen üvey kızlarınız size haram kılınmıĢtır. 

 
Burada yine üzerinde durmam gereken önemli bir nokta var. Üvey 

kız zaten yasaktır. Çünkü üvey de olsa bir bağlantı var. EĢinizin kızı. 
Yani onun annesi, sizin de eĢiniz. Üvey kız zaten yasaktır. Fakat; fiy 
hucuriküm diyor. Sizin yanınızda sizin hücrenizde, sizinle beraber aynı 
evde yetiĢen. Bunun hikmeti nedir diye bir soru sormak gerekir. Ben 
burada evlatlık müessesesine bir atıf görüyorum. Ve birlikte aynı evde 
yetiĢmiĢ olmanın hükmü değiĢtirecek bir delil olduğuna bir karinedir bu. 
Ki evlatlık müessesesine biraz sonra 2 madde daha spesifik bir biçimde 
değinecek, devam edelim. 

 
fe in lem tekûnu dehaltüm Bihinne fela cünaha aleyküm Fakat 

gerdeğe girmemiĢseniz bir mahsur yoktur. Yani gerdeğe girmeden nikah 
kıyılmıĢ dahi olsa eğer gerdeğe girmeden o bozulmuĢsa, yani sözleĢme 
tam Ģartlarıyla gerçekleĢmemiĢ, evlilik gerçekleĢmemiĢse bu durumda 
onun üvey kızını yani onun kızını almakta bir beis yoktur diyor ayeti 
kerime. 

 
ve halâilü ebnâikümülleziyne min aslabiküm iĢte burası 

kastettiğim yer. Ve öz oğullarınızın eĢleri de size haramdır. Daha 
doğrusu bunu tam motamot çevirecek olursam; sizin sulbünüzden gelen 
oğullarınızın eĢleri, yani gelinleriniz de Haramdır.  

 
Aile bağını öyle sağlam koyuyor ki Kur‟an, yani aileye halel 

getirecek en ufak bir boĢluk bırakmıyor. Adeta onları, sınırları kesin 
hatlarıyla belirlenmiĢ bir duvar gibi kılıyor. ÖrülmüĢ bir duvar gibi. Onun 
için gelinleriniz de size haramdır diyor. Öz oğullarınızın eĢleri. Neden öz 
oğullarınız? Evlatlıklarınızın eĢleri değil. Evlatlığın eĢlerinin haram 
olmamasının tarihi ilk örneğini de Resulallah‟ın evlatlığı olan bir zamanlar 
Zeyd‟in eĢi, boĢandıktan sonra Resulallah‟ın eĢi olarak, Resulallah eĢ 
olarak alması ile bu cahiliye geleneği de ortadan kaldırılmıĢ oluyor. 

 
Demek ki evlatlık müessesesi aslında toplumda öksüz ve yetimlerin 

sahip çıkılması gerektiği, öksüz ve yetimlere kol kanat gerilmesi gerektiği 
müsellem bir hakikattir. Bu çerçevede bu da en güzel evlatlık 
müessesesi ile gerçekleĢir. ĠĢte o müesseseye de bir atıftır. 

 



ve en tecme'u beynel uhteyn yine bir yasak daha var, aynı anda 
iki kız kardeĢi de almanız haramdır. Yasaktır. 

 
illâ ma kad selef yine burada da olguyu gören vahiy, geçen 

geçmiĢtir diyor. Geçen geçmiĢte kalmıĢtır, geçmiĢin sonuçları ile 
oynamıyor. Çünkü toplumsal bir Ģey bu. Bu sadece kağıt üzerinde bir Ģey 
değil. Olursa toplumda karmaĢa çıkacak, bir takım insanlar mağdur 
olacaklar. Onun için geçen geçmiĢte kalmıĢtır.  

 
Bu aynı zamanda geçmiĢte yapılanlardan mes‟ul değilsiniz anlamı 

da taĢır. 
 
innAllahe kâne Ğafûren Rahıyma; Hiç kuĢkunun olmasın ki Allah 

çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. 
 
Bu ayeti kerime aile bağlarının korunması için indirilmiĢtir. Ailenin 

ve akrabalığın toplumun yapı taĢı olduğunu kimse inkar edemez. Kur‟an 
mutlaka insan zaafının görülmesi gerektiğini, insanın zaafları ile birlikte 
tanınması gerektiğini ve insanın zaafları karĢısında zaaflarına, 
içgüdülerine, ayartıcı öz benliğine esir olmaması için de bir takım sınırlar 
çizilmesi gerektiğini öngörür.  

 
Kur‟an ın çizdiği bu sınırlar aslında insanın doğası göz önüne 

alınarak çizilen sınırlardır. Çünkü bu sınırları çizen, insanın da yaratıcısı 
olan Allah‟tır. Ela ya’lemu men halak (Mülk/14) Allah yarattığını bilmez 
mi. 

 
 
24-) Vel muhsanatü minen nisai illâ ma meleket eymanüküm* 

kitabAllahi aleyküm* ve ühılle leküm ma verae zâliküm en tebteğu Bi 
emvaliküm muhsıniyne ğayre müsafihıyn* femestemta'tüm Bihi 
minhünne featuhünne ücurehünne feriydaten, ve la cünaha aleyküm 
fiy ma teradaytüm Bihi min ba'dil feriydah* innAllahe kâne Aliymen 
Hakiyma; 

 
Bir de harp esiri olarak ellerinizde mülk bulunanlar müstesna olmak 

üzere evli kadınlar, iĢte bütün bunlar size Allah yazısı olarak haram; 
Bunların maadası ise sifahdan kaçınarak namuslu yaĢamak üzere 
mallarınızla isteyesiniz diye size helâl kılındı, o halde hangilerinden nikâh 
ile müstefid oldunuzsa mehirlerini kendilerine verin ki farzdır, o mehri 
kesiĢ dikten sonra aranızda rızalaĢtığınızda da size bir cünha yoktur, her 
halde Allah alîm, hakîm bulunuyor. (Elmalı) 

 



Malik olduğunuz (cariyeler) müstesna, evli kadınlar haram 
kılınmıĢtır. (Bunlar) üzerinize Allâh'ın yazısıdır (farzıdır)... Bütün bunların 
dıĢında kalanları, "sifah"tan (zinadan) kaçınarak namuslu yaĢamanız için, 
mallarınızdan sarf ederek (nikâhlamanız) size helal kılındı. Nikâhlanarak 
beraber olduğunuz kadınlara mehrlerini tamamıyla verin. Bundan 
baĢkaca karĢılıklı anlaĢarak daha fazlasını vermenizde de sakınca 
yoktur. Muhakkak ki Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Vel muhsanatü minen nisai illâ ma meleket eymanüküm MeĢru 

Ģekilde sahip olduklarınızın dıĢında bütün evli kadınlar da haramdır. 
Muhsanat aslında 3 anlama birden gelir. Hem evli, hem iffetli, hem de 
hür anlamına birden gelir, hepsi de eĢit ağırlıktadır bu anlamların. Yani 
meĢru Ģekilde sahip olduklarınızın dıĢında bütün evli kadınlar. Bu ma 
meleket eymanüküm ü çoğu zaman kadim müfessirler hep cariyeler 
olarak almıĢlar. Ancak bu ibarenin en doğru anlamı, meĢru Ģekilde sahip 
olduklarınızdır. Ki savaĢ esirleri de tabii ki bunların içinde yer alır. 

 
Ġslam‟da savaĢ esirliği müessesesinin Ġslam tarafından getirilmediği 

tarihi bir gerçek. Ġslam kucağında bulmuĢtur bu problemi. Tüm dünyada 
savaĢ esirliği problemi vardı zaten. Ġslam savaĢ esirliğinin alabildiğince 
yüksek boyutlarda yaĢandığı bir çağda doğdu. Bu çağın bir problemi idi. 
Bu probleme Ġslam öyle bir çözüm getirdi ki ucu açık bir çözüm. Yani 
ayetlerin iniĢ süreci içerisinde kapanmadı bu problem. Ama uzun 
yüzyıllara yaydı, Ġslam bu problemi toplumsal bir yara haline gelmeden 
uzun yüzyıllar içinde bitirdi. SavaĢ esiri diye bir problemi koymadı Ġslam. 

 
O günkü uygulama Ģöyle gerçekleĢiyordu. Ġslam‟ın geldiğinde 

Ġslam‟ın uygulaması Ģöyle oldu; O günün Ģartlarında bu hukuk kadın 
savaĢ esiri koruyucu bir aileye veriliyordu. Ġslam bu çerçeveyi çizmeden 
önce savaĢ esiri, esir alan kimsenin istediğine hediye olarak 
sunabileceği, istediğini cinsel sömürü aracı olarak sunabileceği bir meta 
gibi idi. Adeta evde istediğine tutabileceği bir Ģeker gibiydi.  

 
Ġslam bu kapıyı kapattı. Bir hukuk getirdi, kural getirdi ve bunun bir 

zina olduğunu açıkça ifade etti ve bu noktada savaĢ esirini doğrudan 
hukukun eline, otoriteye teslim ettirdi. Yani savaĢta ele geçmiĢ bir kadın, 
hiçbir zaman ele geçiren insanın değildi. O otoriteye teslim edildi. Otorite 
ona bir koruyucu aile buldu. Koruyucu aile. Eğer savaĢ esiri kocasıyla 
birlikte esir olmuĢsa kesinlikle aile bağına dokunulmadı. Ġslam bu Ģartı 
getirdi. Oysa o çağda kocası ile de esir olsa, çocuğu ile de esir olsa 
hepsini bir yere atıyorlar, yuvayı dağıtıyorlar, aile bağını koparıyorlardı. 

 



Yine o çağda eğer tek ele geçirilmiĢse savaĢ esiri cinsel ihtiyacı ya 
koruyucu ailenin reisi tarafından karĢılanıyordu ya da evlendirilmek 
durumundaydı. Fakat hizmeti sürüyordu bu durumda. Bir baĢkası ile 
evlendirilse dahi koruyucu aileye olan hizmeti, bu akdi sürüyordu. Çünkü 
bu bir sözleĢmeye dayalı idi. 

 
Çocuk doğurursa eğer savaĢ esiri olan kadın otomatik olarak 

kocası ölünce hür oluyordu. Ama hiçbir zaman çocuk doğuran savaĢ esiri 
bir kadın artık bir daha kimseye devredilemiyordu. Olduğu yerde kalıyor 
ve hürleĢiyordu. 

 
Yine savaĢ esiri bir kadın onun bunun cinsel objesi olarak 

kullanılması yasaklanıyordu. SavaĢ esirinin velisi kanuna karĢı onu 
korumakla yükümlüydü. Sorumluydu. Eğer onu cinsel bir obje gibi sağa 
sola verecek olursa bunu yasa zina olarak değerlendiriyordu. Yani savaĢ 
esiri ile onun teslim edildiği koruyucu aile arasında nikaha benzer bir 
sözleĢme, kuralları olan bir sözleĢme vardı. 

 
ĠĢte bu sınırlamaları getirdikten sonra Ġslam hukuku, ondan sonra 

bu esirleri sıfırladı. Öyle kurallar getirdi ki doğuran kadın otomatikman 
hür oluyordu. Bir günah iĢlediğinde örneğin hata en adam öldüren bir 
kimse, bir esiri özgürlüğüne kavuĢturmakla yükümlü idi. Yine bir takım 
günahlarda, bir takım suçların karĢılığı cezası esiri ya da köle bir kimseyi 
azat etmek olarak öngörülmüĢtü Kur‟an da. Yani böylece eldeki esir ve 
köle stokunu tüketirken, yeni esirlerin de kapısını kapatacak uygulamalar 
getiriyordu Ġslam. 

 
kitabAllahi aleyküm Bu Allah‟ın size talimatıdır. 
 
Ve ühılle leküm ma verae zâliküm en tebteğu Bi emvaliküm 

muhsıniyne ğayre müsafihıyn Bunların dıĢındakilerin tümü, mal 
varlığınızdan bir kısmını vererek istemeniz Ģartı ile gayri meĢru yolla 
değil de evlilik yolu ile size helaldir. Bu açık. Gayri meĢru yolla değil, 
fakat evlilik yolu ile Ģu yukarıda haram olduğu sayılan kadınların 
dıĢındaki kadınlar, meĢru bir sözleĢmeye dayanmak Ģartı ile size helal 
kılınmıĢtır diyor Kur‟an. 

 
femestemta'tüm Bihi minhünne featuhünne ücurehünne 

feriydaten Kendilerinden müstefil olduğunuz kadınlara mehirlerini bir 
yükümlülük olarak tastamam verin. Yani malınızdan bir pay verin onlara. 
Onları da güvenceye kavuĢturun, onları güvenceye kavuĢturursanız tabii 
ki onurlu davranırlar. Kolu kanadı kırık olan hiçbir kadın onurlu 
davranamaz. Onun için de erkekler, kadınları maldan mahrum etmekten 



hoĢlanırlar. Niçin? Çünkü güvencesi olmayınca her türlü zulme boyun 
eğecektir. Onun için öncelikle Kur‟an kadına, erkeğin malından bir parça 
vermesini öngörürken, aynı zamanda onun onurunu da korumayı garanti 
altına alıyor. 

 
Ve la cünaha aleyküm fiy ma teradaytüm Bihi min ba'dil 

feriydah Mehir tespitinden sonra baĢka bir Ģey üzerinde uzlaĢmıĢsanız, 
yani uzlaĢmanızda sizin için bir sorumluluk yoktur. Yani mehri tespit 
ettiniz önce, evlilik sözleĢmesi yapacaksanız, malınızdan bir kısmını 
vermeyi vaat ettiniz, ama daha sonra o kendiliğinden vazgeçti, ya da 
kendisinin arzusuyla bunun bir kısmını size iade etti, ya da bir kısmını 
talep etmedi, almadı ise bunda hiçbir sakınca yoktur. 

 
innAllahe kâne Aliymen Hakiyma; Hiç Ģüphe yok ki Allah en iyi 

bilendir ve hikmetle muamele edendir. 
 
 
25-) Ve men lem yestetı' minküm tavlen en yenkihal muhsanatil 

mu'minati femin ma meleket eymanüküm min feteyatikümül 
mu'minat* vAllahu a'lemü Bi iymaniküm* ba'duküm min ba'd* 
fenkihuhünne Bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurehünne Bil ma'rufi 
muhsanatin ğayre müsafihatin ve la müttehızâti ahdan* feizâ 
uhsınne fein eteyne Bi fahıĢetin fealeyhinne nısfu ma alel muhsanati 
minel azâb* zâlike limen haĢiyel 'anete minküm* ve en tasbiru 
hayrun leküm* vAllahu Ğafûrun Rahıym; 

 
Ġçinizden her kim hür olan mümin kadınları nikâh edecek geniĢliğe 

güç yetiremiyorsa ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden var, 
Allah kadrinizi imanınızla bilir, müminler Hep biri birinizden sayılırsınız, 
onun için fuhuĢta bulunmayarak, gizli dost da edinmeyerek namuslu 
yaĢadıkları halde onları sahiplerinin izniyle nikâh ediniz ve mehirlerini 
güzellikle kendilerine veriniz, eğer evlendikten sonra bir fuhuĢ irtikap 
ederlerse o vakit üzerlerine hür kadınlar üzerine terettüp edecek cezanın 
yarısı lâzım gelir, Ģu suret günaha girmek korkusu olanlarınız içindir, 
yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır, bununla beraber Allah 
gafurdur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
Sizden, iman eden hür kadınlarla evlenme imkânına sahip 

olmayanlar, malik olduğunuz iman eden genç kızlarınızdan (nikâhlasın)... 
Allâh sizin imanınızı (hakikatinizde olarak) bilir... Birbirinizdensiniz... 
Onları, sahiplerinin izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan 
uzak durarak, iffetli kadınlar olmaları hâlinde, örf üzere (mehrlerini) 
verin... Evliliğe geçtikten sonra eğer fuhuĢ yaparlarsa, (o takdirde) hür 



kadınlara tatbik edilen azabın yarısı onlara verilir... Bu (cariyeler ile 
evlenme yolu), sizden suç iĢlemekten korkan kimse içindir... ġartlara 
dayanmanız, sizin için daha hayırlıdır... Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve men lem yestetı' minküm tavlen en yenkihal muhsanatil 

mu'minat Aranızdan her kimin durumu hür bir kadın almaya elvermezse, 
aslında buradaki sadece maddi yetersizlik değil. Muhammed Abduh‟un 
da isabetle belirttiği gibi, mali estetik, sosyal, siyasal tüm engeller. Yani 
bir kimse istediğine ulaĢmaya, istediği kadınla evlilik yapmaya gücü 
yetmezse, imkanı olmazsa bu durumda iki yol var. Ya evlenmeyecek, ya 
evlenecek. Bunun evlenmesini Kur‟an tavsiye ediyor fakat eldeki esir 
kadın stokunu tüketmek için de bunu bir bahane olarak kullanıyor. Bakın; 

 
femin ma meleket eymanüküm min feteyatikümül mu'minat o 

meĢru Ģekilde sahip olduğunuz mümin kızlardan birini alsın. Burada 
mümin kızlar. Kadın savaĢ esirleri konusunda ki muradı ilahi burada 
ortaya çıkıyor. Onların imanı, onların tüm sosyal haklarını elde etmede 
bir gerekçe sayılıyor. 

 
Bununla iki Ģey yapılıyor. Hem kadın savaĢ esirleri hidayete tavsiye 

ediliyor, telkin ediliyor, yani önleri açılıyor, hem de onların hür ve özgür 
kalabilmeleri için böyle bir gerekçe, garanti gerekçesi olmuĢ oluyor. Bu 
sefer imanı tercih eden bir kadın esiri Müslüman erkek, köle olarak 
tutamıyor. Yani gerekçesi kalmıyor artık. Bu da elde bulunan tüm esir 
kadınlar için bir çıkıĢ yolu, mükemmel bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. 

 
vAllahu a'lemü Bi iymaniküm Bu çok önemi dostlar ve devamını 

da okuyayım manayı öyle vereyim; ba'duküm min ba'd çünkü Allah sizi 
birbirinizle eĢit kılan imanınızın değerini çok iyi bilir. Evet, vAllahu 
a'lemü Bi iymaniküm Allah imanınızın değerini çok iyi bilir ibaresini ben 
bir yerden daha hatırlıyorum bu ibareyi; Bu Ġbareyi Hut suresinin 31. 
ayetinde farklı bir Ģekilde hatırlıyorum. Allahu a'lemü Allah çok iyi bilir 
sizin içinizde olanı diyor orada (..Allahu a'lemü Bima fiy 
enfüsihim..Hud/31) Sizin kendinizle olan münasebetinizi. Orada ki konu 
da Ģu; 

 
Nuh Peygambere diyorlar ki kendi toplumunun azgınları, etrafındaki 

bu yoksul insanları dağıt, kov, gönder gitsin. Oysa ki o insanlar iman 
etmiĢ. Lakin azgınlar imanı ölçü olarak almıyorlar. Sosyal statüyü, varlığı, 
zenginliği ölçü olarak alıyorlar. Onun içinde Allah onların değerini çok iyi 
bilir diyor ayet. 



 
ĠĢte burada da aynı hastalık var. Nuh peygambere inanmayan o 

aristokratlar nasıl bir bakıĢ açısıyla bakıyorlarsa insana, Mekke müĢrik 
toplumu da öyle bakıyor. Medine deki inanmayanlar, iki yüzlüler ya da 
YahudileĢmiĢ olanlar da öyle bakıyor. Yani insanın değerini ontolojik 
olarak, eĢit olarak değil, sanki sosyal statüsü belirlermiĢ gibi bakıyorlar. 
Onun içinde Allah burada insanın değerini sosyal statünün değil, imanın 
belirleyeceğini söylüyor. Ve Allah onların imanının değerini çok iyi bilir 
diyor. 

 
ba'duküm min ba'd Bu ibarenin en serbest anlamı birbirinize 

eĢitsiniz demektir. 
 
fenkihuhünne Bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurehünne Bil 

ma'rufi muhsanatin ğayre müsafihatin ve la müttehızâti ahdan Evet, 
uzun bir cümle, O halde, iffetini koruyan, fuhĢa bulaĢmayan ve dostta 
tutmayan kadınlarla sahiplerinin izni ile evlenin ve mehirlerini makul bir 
Ģekilde kendilerine verin. Açık ibare tefsire gerek yok. 

 
feizâ uhsınne fein eteyne Bi fahıĢetin ĠĢte o zaman yüz kızartıcı 

bir davranıĢta bulunurlarsa eğer, fealeyhinne nısfu ma alel muhsanati 
minel azâb Onlara hür evli kadınlara verilen cezanın yarısı ile 
cezalandırın. Hür evli kadınlara verilen cezanın ne olduğunu 
araĢtırdığımızda Nur suresindeki 2. ayet, yani 100 değnek ayeti çıkıyor. 

 
zâlike limen haĢiyel 'anete minküm Bu içinizde günaha 

girmekten korkanlar içindir. 
 
ve en tasbiru hayrun leküm Fakat sabretmeniz sizin için daha 

hayırlıdır. 
 
vAllahu Ğafûrun Rahıym; Allah çok affedicidir ve merhamet 

kaynağıdır. 
 
 
26-) Yüriydullahu liyübeyyine leküm ve yehdiyeküm 

sünenelleziyne min kabliküm ve yetube aleyküm* vAllahu Aliymun 
Hakiym; 

 
Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek ve sizden öndekilerin yollarını 

göstermek ve salâha rücuunuzu görerek günahlarınızı bağıĢlamak 
diliyor, Hem Allah alîmdir hakîmdir. (Elmalı) 

 



Allâh bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin doğru yaĢam 
tarzlarına yöneltmek ve suçlarınızı bağıĢlamak ister. Allâh Aliym'dir, 
Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Yüriydullahu liyübeyyine leküm Allah bütün bunları size 

açıklamakla, ve yehdiyeküm sünenelleziyne min kabliküm ne yapmak 
istiyor; öncekilerin doğru hayat tarzlarına sizi yönlendirmek istiyor. 
Öncekilerin hayat tarzları. Aslında bununla ben Ģunu zannediyorum, Ģu 
denilmek isteniyor diye düĢünmek istiyorum. Cinsel ahlakın sağlanması, 
korunmasının bekarlık ve riyazat yolu ile değil, evlilik yolu ile sağlanacağı 
ima ediliyor. Yani bekarlık yolu ile cinsel ahlakı sağlamak isteyen dinler, 
inançlar ve sistemler bakıyoruz bir müddet sonra dejenere olduğunu 
görüyoruz. Çünkü insan fıtratına aykırı. Onun için geçmiĢlerin güzel 
geleneği bu konuda evliliktir. SözleĢme dayalı birlikteliktir. 

 
ve yetube aleyküm Ve yine Allah size bağıĢı ile yönelmek istiyor. 

vAllahu Aliymun Hakiym; Allah çok iyi bilir, tabii ki durumunuzu ve 
hikmetle muamele eder. 

 
 
27-) VAllahu yuriydu en yetube aleyküm ve yuriydülleziyne 

yettebi'uneĢ Ģehevati en temiylu meylen azıyma; 
 
Allah tevbe kar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak istiyorken 

o Ģehvetleri ardında koyanlar sizin büyük bir yamuklukla yanılmanızı 
istiyorlar. (Elmalı) 

 
Allâh, (yanlıĢlarınıza olan) tövbelerinizi kabul etmek ister. 

ġehvaniyete (bedensel dürtülere) tâbi olanlar ise, sizin büyük bir sapma 
ile (hakikatten) uzaklaĢmanızı isterler. (A.Hulusi) 

 
 
VAllahu yuriydu en yetube aleyküm Allah size olanca 

bağıĢlayıcılığı ile yönelmek isterken, ve yuriydülleziyne yettebi'uneĢ 
Ģehevati en temiylu meylen azıyma; Ayartıcı iç güdülerine esir olanlar 
sizi yoldan tamamen çıkarmak isterler. Yani Allah sizi doğru yola 
yöneltmek, ötekiler ise sizi yoldan çıkarmak ister. Burada her biri sosyal 
çığır ve devrim niteliğinde olan bu yeni yaklaĢıma karĢı çıkan 
çevrelerden söz ediliyor.  

 
Allah‟ın yöneltmek istediği doğru yol, iĢte burada gösterilen 

hedefler, hedefler diyorum dikkatinizi çekerim. Burada konulan bazı 



ilkeler, bazı hükümler, bazı hukuki kurallar hatta rakamlar, esas 
bakacağınız yer değil. Bakacağınız yer o rakamların arkasında yatan 
ruhlar. O rakamların arkasında yatan hedefler. Rabbimiz nereden nereye 
getirmek istiyor. Kadını sıfırdan alıp, rabbimiz kadını tüm hakları verilmiĢ 
onurlu bir seviyeye getirmek istiyor. Bunun içinde toplumu görüyor, 
toplumun gerçeklerini de inkar etmiyor. Onun için Kur‟an bir baĢlangıç 
noktası seçiyor ve bu noktadan kadını yüceltmeye baĢlıyor. Ama bu 
toplumda infiale yol açıyor. Bir takım tepkiler de alıyor. Hatta ĢaĢkınlıkla 
karĢılıyorlar. Daha önceki derste dile getirmiĢtim Taberi‟nin naklettiği bir 
rivayeti;  

 
“Kadın ata binemez, kadın savaĢa gidemez, kadın servet 

kazanamaz. Biz canlarımızı koyuyoruz, ganimet kazanıyoruz, getirip 
Ģimdi yarısını da ona mı verelim.” diyorlar. 

 
Evet, bir ĢaĢkınlık var. Kolay kabullenemiyorlar. Ama bazıları da 

tamamen reddediyorlar. Allah‟a karĢı geliyorlar. Yani statülerini 
sürdürmek istiyorlar. Kadına zulmü sürdürmek istiyorlar.  

 
ĠĢte buradaki ibare bu. Ayartıcı iç güdülerine esir olanlardan kasıt 

onlar. Onlar kadına zulmetmeyi kendileri için daha karlı görüyorlar. Kim 
ister servetinden bir kısmını kadına vermeyi. Nefis, öz benlik ister mi, iç 
güdü ister mi? Ama insaf, iman, vicdan ister. Onun için Allah‟ta 
vicdanlara sesleniyor. Ġmanlara sesleniyor. 

 
 
28-) Yuriydullahu en yuhaffife 'anküm* ve hulikal insanu 

da'ıyfa; 
 
Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek istiyor, öyle ya Ġnsan zayıf 

yaratılmıĢtır. (Elmalı) 
 
Allâh, üzerinizdeki yükü hafifletmeyi murat eder. Ġnsan zayıf 

yaratılmıĢtır. (A.Hulusi) 
 
 
Yuriydullahu en yuhaffife 'anküm Allah yükünüzü hafifletmek 

ister. ve hulikal insanu da'ıyfa; zira insan zayıf yaratılmıĢtır. 
 
Buradaki zayıflıktan kasıt, Ruh – beden, Ģehvet – aĢk, iç güdü – 

iman arasında ki çatıĢmanın bir dengeye kavuĢturulması söz ediliyor. 
Burada söylenmek istenen bu. Yani Allah insanın bu zaafında bir denge 
noktası iĢaret ediyor. 



 
 
29-) Ya eyyühelleziyne amenû la te'külu emvaleküm beyneküm 

Bilbatıli illâ en tekûne ticareten an teradın minküm ve la taktülu 
enfüseküm* innAllahe kâne Biküm Rahıyma; 

 
Ey o bütün iman edenler! Mallarınız aranızda batıl bahanelerle 

yemeyin, kendiliğinizden rızalaĢarak akdettiğiniz bir ticaret olmak baĢka, 
kendilerinizi öldürmeyin de, Allah size cidden bir rahîm bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karĢılıklı anlaĢmaya dayanan 

ticaret yoluyla bile olsa bâtıl olarak (meĢru olmayan gerekçelerle) 
yemeyin. Nefslerinizi (yanlıĢ iĢler yaparak) katletmeyin. Muhakkak Allâh 
varlığınızı meydana getiren Esmâ'sıyla Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman etini iddia edenler, eğer 

iddianızda samimi iseniz; 
 
la te'külu emvaleküm beyneküm Bilbatıli illâ en tekûne 

ticareten an teradın minküm KarĢılıklı rızaya dayalı da olsa ticaret hariç 
birbirlerinizin mallarını haksızca yemeyin. 

 
Farklı bir tercüme yaptım, bilinçli yaptım, bilerek yaptım, bu 

farklılığın gerekçelerini ancak mealim ve tefsirim çıkınca öğrenebilirsiniz. 
Ancak kısaca izah etmem gerekirse, ticaret dıĢında meĢru kazanç 
yollarını tıkamamak. KarĢılıklı rızanın sadece ticaretin değil, baĢta faiz 
olmak üzere tüm yasaklarda da geçerli olduğunu hatırlatmak. Unutmayın 
Faizde de karĢılıklı rıza var, ama haksız kazanç.  

 
Bu ticaret dıĢında da helal kazanç yolları var. Ticaret dıĢında. 

Hibedir, sadakadır, tazminatlardır, hak edilmiĢ tazminatlardır. Bütün 
bunlarda ticaret dıĢındaki gelir yolları. Bunlar da helaldir. ĠĢte bütün 
bunları karĢılasın, yine bunun yanında karĢılıklı rıza vasfını istisna edatı 
olan illa‟dan önceye de teĢbi‟ etmek için böyle bir meal verdim. Farklı bir 
meal yaptım. 

 
ve la taktülu enfüseküm ve kendinize kıymayın. Haksız yere 

baĢkalarının mallarını boğazınıza geçirirseniz, kendinize kıymıĢ 
olursunuz. 

 



innAllahe kâne Biküm Rahıyma; Çünkü Allah sizin için bir rahmet 
kaynağıdır. 

 
 
30-) Ve men yef'al zâlike udvanen ve zulmen fesevfe nusliyhi 

nara* ve kâne zâlike alAllahi yesiyra; 
 
Her kim de tecavüz ederek, zulüm ederek bunu yaparsa yarın onu 

bir ateĢe yaslayacağız Allaha göre bu kolay bulunuyor. (Elmalı) 
 
Kim haddini aĢarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu ateĢe 

yaslayacağız. Bu Allâh için çok kolaydır. (A.Hulusi) 
 
 
Ve men yef'al zâlike udvanen Kim bunu düĢmanca ve zulmetme 

kastıyla ve zulmen  yaparsa, fesevfe nusliyhi nara onu ateĢe mahkum 
edeceğiz. ve kâne zâlike alAllahi yesiyra; Bu Allah‟a pek kolaydır. Zor 
değildir. 

 
 
31-) Ġn tectenibu kebâira ma tünhevne anhü nükeffir anküm 

seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen keriyma; 
 
Eğer siz nehy edildiğiniz günahların büyüklerinden ictinab 

ederseniz sizden kabahatlerinizi kefaretleriz ve sizi hoĢ bir mesleğe 
koyarız. (Elmalı) 

 
Kebairden (büyük suçlardan - Ģirk, insan öldürmek vs.) 

kaçınırsanız, küçük suçlarınızı örter, kerîm bir mekâna yerleĢtiririz. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ġn tectenibu kebâira ma tünhevne anhKaçınmanız emredilen 

büyük günahlardan uzak durursanız. Harika bir formül veriliyor. nükeffir 
anküm seyyiatiküm Kusurlarınızı örteriz. Kasıtla yapmadığınız kusurları 
da biz örteriz. Yeter ki kasıtlı yapmayın. 

 
Daha önce hatırlayacaksınız, tefsirimizin baĢındaki ayet; Kasıtla 

yapanlar hariç. Israr edenler, günahı savunanlar, suçu savunanlar hariç. 
 
ve nüdhılküm müdhalen keriyma; ve sizi onurlu bir makama 

yerleĢtiririz. 
 



 
32-) Ve la tetemennev ma faddalAllahu Bihî ba'deküm alâ ba'd* 

lirRicali nasıybün mimmektesebu ve linnisai nasıybün 
mimmektesebne, ves'elullahe min fadliHĠ, innAllahe kâne Bikülli 
Ģey'in Aliyma; 

 
Bir de Allahın bazınıza diğerinden fazla verdiği Ģeyleri temenni 

etmeyin, erkeklere çalıĢmalarından bir nasıp vardır, kadınlara da 
çalıĢmalarından bir nasıp vardır, çalıĢın da Allah dan fazlını isteyin, her 
halde Allah her Ģeye alîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
Allâh'ın bazılarınızı, fazlından verdikleriyle diğerlerinden üstün 

kılmasına haset etmeyin. Erkeklere de kazandıklarının karĢılığı bir nimet 
vardır. Kadınlara da kazandıklarının karĢılığı bir nimet vardır. Allâh'tan 
fazlını niyaz edin. Kesinlikle Allâh her Ģeyin (Esmâ'sıyla hakikati olarak) 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve la tetemennev ma faddalAllahu Bihî ba'deküm alâ ba'd 

Allah‟ın size bahĢettiği, sizi birbirinizden üstün kılan farklı değerleri 
temenni etmeyin, kıskanmayın. Ey kadın ve erkekler. Birbirinizden 
farklılıklarınız var ve bunlar birbirinize üstün kılan değerlerdir sizi. Ama 
farklı rolleriniz var, bu rollere uygun da yaratılıĢınız var. Bunları 
kıskanmayın. Ah..! erkek olsaydım, demeyin ey kadınlar. Siz de ey 
erkekler ah..! kadın olsaydım demeyin. Yani birbirinizi kıskanmayın. 
Birbirinizin bütünleyicilerisiniz. 

 
lirRicali nasıybün mimmektesebu erkeklerin kendi 

kazançlarından bir payları “zaten” vardır. 
 
ve linnisai nasıybün mimmektesebn Kadınların da kendi 

kazandıklarından bir payı olmalıdır.  
 
11. ayetin giriĢindeki özellikle bu 11. ayetin giriĢindeki hükmün illeti 

ve tüm miras yani feraiz hükümlerinin oranlarının illeti, buradaki iktisap 
olsa gerek. ĠĢte bu ayettir diye düĢünüyorum. 

 
ves'elullahe min fadliHĠ Ġhsanından bahĢetmesi için Allah‟tan 

isteyin. 
 
innAllahe kâne Bikülli Ģey'in Aliyma;Hiç Ģüpheniz olmasın ki 

Allah her bir Ģeyi en ince ayrıntısına kadar bilir. 
 



 
33-) Ve liküllin ce'alna mevaliye mimma terekel validani vel 

akrebun* velleziyne 'akadet eymanüküm featuhüm nasıybehüm* 
innAllahe kâne alâ külli Ģey'in ġehiyda; 

 
Erkek ve diĢi her biri için baba ve ananın ve en yakın akrabanın, ve 

akd ile yeminlerinizin bağladığı kimselerin terekelerinden varislere de 
tahsis ettik onlara da nasiplerini verin çünkü Allah her Ģeye karĢı Ģahit 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
Ana-baba ve akrabanın geride bıraktıklarına mirasçılar tayin ettik. 

Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allâh her Ģeye 
Ģahittir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve liküllin ce'alna mevaliye mimma terek herkes için geriye 

bıraktığı mirastan pay alacak mirasçılar tayin ettik. el validani 
ebeveynler, vel akrebun akrabalar, velleziyne 'akadet eymanüküm 
featuhüm nasıybehüm ve kendileri ile ahitleĢtikleriniz. Buradan kasıt, 
karı ve kocalar, eĢler yani. ĠĢte bunlara nasiplerini verin. 

 
innAllahe kâne alâ külli Ģey'in ġehiyda; Ġyi bilin ki Allah her bir 

Ģeye Ģahittir. Allah her bir Ģeye Ģahittir o halde Allah‟ı hayatınıza Ģahit 
tutun. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NÎSA SURESĠ (034-054 )(31) 
 

 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Sevgili Kur‟an dostları nisa suresinin mirasla ilgili ayetlerinin hemen 

ardından 34. ayeti ile tefsir dersimize devam ediyoruz. 
 
34-) ErRicalu kavvamune alen nisai Bi ma faddalAllahu 

ba'dahüm alâ ba'din ve Bi ma enfeku min emvalihim* fessalihatü 
kanitatün hafizatün lil ğaybi Bi ma hafızAllah* vellatiy tehafune 
nüĢüzehünne fe'ızuhünne vehcüruhünne filmedaci'ı vadribuhünne, 
fein eta'neküm fela tebğu aleyhinne sebiyla* innAllahe kâne Aliyyen 
Kebiyra; 

 
Er olanlar kadınlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kere Allah 

birini diğerinden üstün yaratmıĢ bir de erler mallarından infak 
etmektedirler, onun için iyi kadınlar itaatkârdırlar, Allah kendilerini 
sakladığı cihetle kendileri de gaybı muhafaza ederler, serkeĢliklerinden 
endiĢe ettiğiniz kadınlara gelince: evvelâ kendilerine nasihat edin, sonra 
yattıkları yerde mahcur bırakın, yine dinlemezlerse dövün, dinledikleri 
halde incitmeye bahane aramayın, çünkü Allah çok yüksek, çok büyük 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
Erkekler, kadınlar üzerine kavvamdırlar (koruyup gözeten). Allâh'ın 

fazlıyla açığa çıkardığı bazı özellikler sebebiyle bazısı diğerinden 
üstündür, mallarından karĢılıksız bağıĢlarlar. Sâliha kadınlar eĢlerine 
saygılı ve söz dinlerler. Allâh'ın kendilerini korumasıyla gayblarını 
korurlar (yalnızken baĢka erkeklerle olmazlar). SerkeĢlik yapmasından 
korktuğunuz (evlilik sorumluluğunu yerine getiremeyecek olmasından 
çekindiğiniz) eĢlerinize öğüt verin (yanlıĢlarını fark ettirin); (anlamamakta 
ısrar ederlerse) yataklarında yalnız bırakın ve bu da yeterli olmazsa 
onları (rencide edecek kadarıyla) dövün. Size uyarlarsa artık üstlerine 
gitmeyin, incitmeyin. Muhakkak Allâh Alîy'dir, Kebiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
 
ErRicalu kavvamune alen nisai Bi ma faddalAllahu ba'dahüm 

alâ ba'din ve Bi ma enfeku min emvalihim Erkekler kadınları Allah‟ın 
onlardan bazılarına diğerlerinden daha fazla bağıĢladığı nimetler ve 
servetlerinden yapabilecekleri harcamalarla koruyup gözetirler. 

 
Bu ayetin klasik yaklaĢımda anlaĢılması üzerinde bir takım 

problemler çıkmıĢ. Daha doğrusu geçmiĢ dönemlerde müfessirlerin bu 

javascript:void(0);


ayete yaklaĢımları biraz parçacı olmuĢ. ErRicalu kavvamune alen nisa 
cümlesi, bitmiĢ bir cümle değil. Henüz tamamlanmamıĢ bir cümle iken, 
sanki müstakil bir cümle gibi ele alınıp, erkekler kadınların üzerine 
hakimdirler, yöneticidirler gibi manalar verilmiĢ. 

 
Öncelikle ben bu ayette geçen kavvam kelimesinin bir takım 

müfessirlerin ve meal sahiplerinin, yönetici, hakim meali verdiği, Benim 
ise gözetici ve koruyucu meali verdiğim bu kavvam sözcüğü üzerinde 
durmak istiyorum. 

 
Kaim‟in mübalağa formu olan kavvam Kur‟an da baĢka yerlerde de 

gelir ve koruyup gözetmek anlamına gelir. Daha doğrusu Kaim alel 
Mer’e ifadesi Arap dilinde kadını gözeten, kadını koruyan, kadının 
geçimini temin eden, onun geçimini üstlenen anlamına gelir. Ki ayette de 
erkeklerin kadınlar üzerine gözetici ve koruyucu olmalarının sebebi; Bi 
ma faddalAllahu ba'dahüm alâ ba'din Yani, bazılarına diğerlerinden 
daha fazla bağıĢladığı nimetler sebebiyle. 

 
Buradaki bir kısmına, bir kısmından daha fazla nimetler 

bağıĢlamaktan kasıt, Bir kısmını bir kısmından mücerret, üstün tutması 
anlamına gelmiyor. Birçok mealde, bir kısmını bir kısmından üstün 
tuttuğu için. Bazısını diğerinden üstün tuttuğu için gibi bir mana veriliyor 
ki bu mana Allah‟ın muradını tam yansıtmamaktadır. Bu üstünlük erkeğin 
kadına mücerret bir üstünlüğü, mutlak bir üstünlüğü değildir. Burada 
üstünlüğün illeti de açıkça zikredilmiĢtir; 

 
ve Bi ma enfeku min emvalihim Kendi mallarından, 

servetlerinden yapabilecekleri harcamalar sebebi ile gözetici 
kılınmıĢlardır. 

 
1 – kavvam sözcüğünün anlamı; Gözetip korumak, gözetici ve 

koruyucudur. 
 
2 – Erkeğin kadın üzerine gözetici seçilmesi, koruyucu seçilmesinin 

anlamı, 11. ayette, bu surenin 11. ayette ki miras paylaĢımında erkeğin 
kadına göre bir fazla, yani 1 e 2 oranının da açıklamasıdır. Yani ey 
erkekler, niçin biz kadınların evin geçimini biz tamamıyla üstleniyoruz 
diyecek olursanız, orada 1 e 2 mirastan alıyordunuz ya iĢte o fazlalık 
aslında eve harcayacağınız fazlalıktır. O zaman denge sağlanmıĢ, adalet 
gerçekleĢmiĢ olur iması vardır. 

 
Burada koruyuculuğun, gözeticiliğin ekonomik koruyuculuk olduğu 

çok açık. Çünkü harcamayı onlar yapmaktadır. Ayetin söylemek istediği, 



harcamayı kim yapıyorsa, koruyup gözeten de doğal olarak odur zaten. 
Niçin erkekler sorusunun cevabı; Çünkü servet girdileri daha fazladır. 
Servet girdisi daha fazla olan ailenin geçimini üstlenir gibi bir sonuç ta 
çıkarabiliriz buradan rahatlıkla. Çünkü biraz önce de zikrettim, adeta 
mirastaki, 1 e 2 oranının illeti, gerekçesi açıklanmaktadır burada. 

 
Kavvam hatırlayacaksınız Türkçeye de geçmiĢ Kayyum kelimesi 

ile eĢ anlamlıdır. Yani bir Ģeye vekalet eden, onu koruyan, ona bakan 
gözeten, onun ihtiyaçlarını gideren anlamına gelir. Allah‟ın daha fazla 
bağıĢladığı Kayyum‟dur. Yani Allah‟ın daha fazla bağıĢladığı servet 
girdisidir, ecir, mertebe, fazilet, Ģeref üstünlüğü değildir. Bazısının 
bazısına üstünlüğü. Özellikle erkeklerin kadınlara üstünlüğünden kasıt, 
ne ecir, ne Ģeref, ne de mertebe değildir. Bu üstünlük tamamen servet 
girdisinden dolayı, bu girdinin bir karĢılığı olarak evin geçiminin erkeğe 
yani servet girdisinin fazla olduğu kimseye devridir. Tamamen bu anlama 
gelir.  

 
Onun için Kur‟an da, Kur‟an ın hiçbir yerinde erkek olmanın, ya da 

kadın olmanın ontolojik olarak bir üstünlük olması söz konusu değildir. 
Çünkü bunlar erkek olmak, ya da kadın olmak kiĢinin seçiminde dahli 
bulunan unsurlar değildir. Kimse erkek olmayı kendisi tercih etmediği 
gibi, Kadın olmayı da kendisi seçmez. KiĢi seçmediği bir Ģeyle 
övünüyorsa onun övüncü boĢ bir övünçtür.  

 
Kur‟an ın mantığı, Kur‟an düĢüncesinin ana teması daima insanın 

kendi kazandıklarıyla övünmesi, kendi kazandıklarıyla iftihar etmesi 
eksenine oturur. Kendi kazanmadığı, dahlinin olmadığı, seçiminde 
herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı, ırk gibi, renk gibi, coğrafya gibi, 
erkeklik, diĢilik gibi, cinsiyet gibi unsurlarla insanın övünmeye kalkması, 
basit ve ilkel bir materyalizm olur.  

 
fessalihatü kanitatün hafizatün lil ğaybi Bi ma hafızAllah Dürüst 

ve erdemli kadınlar, Allah‟ın koruduğu mahremiyeti koruyan sadık ve 
itaatkar kadınlardır. 

 
Bu ayetin ilk cümlesinde erkeklerin eĢlerine karĢı görev ve 

sorumlulukları, hak ve sorumlulukları daha doğru bir ifade ile beyan 
edilmiĢ açıklanmıĢtı. Erkeklerin evde eĢlerini koruma, kollama, gözetme 
görevi iĢle görevlendirildikleri dile getirilmiĢti. ġimdi ise erkeklerin bu 
sorumluluğuna karĢılık bir hakkı ortaya çıkmakta, kadınların da erkeklerin 
bu sorumluluğuna karĢılık bir sorumluluğu ortaya çıkmaktaydı. O 
sorumluluğu öğrenmek için iĢte bu ayete bakmamız gerekiyor ve ayet 



bunu Ģöyle açıklıyor. Dürüst ve erdemli kadınlar, Allah‟ın koruduğu 
mahremiyeti koruyan, sadık ve itaatkar kadınlardır. 

 
Burada dürüst ve erdemliliğin, dürüstlüğün ve faziletin ölçüsünü 

kadın için koyan ayet, Allah‟ın koruduğu mahremiyeti; Bi ma hafızAllah 
Allah‟ın koruduğu mahremiyeti, yani evliliğin sırrını, evliliğin ihtiramını, 
evliliğin muhteremliliğini, evliliğin hürmetini diyelim, kadının da 
korumasını istiyor. Ve yine sadakat göstermesini istiyor. Kadının 
evlilikten dolayı bu müesseseye sadakat göstermesini istiyor. Ve yine 
evlilikten dolayı bu konuda tamamen yukarıdaki gerekçe ile birlikte aile 
içerisinde geçim kar ve itaatkar olmasını istiyor. 

 
ĠĢte ayetin ekseni tüm toplumların temel çekirdeği olan aile 

etrafında dönüyor. Aile kurumunun nasıl daha güzel iĢleyebileceği, nasıl 
daha güzel ayakta durabileceği aile kurumunun hangi ilkeler, hangi 
temeller üzerinde yükseleceği ifade ediliyor bu ayette. 

 
Aslında bu ayetle, ayetten önce geçen dersimizde iĢlediğimiz miras 

ayetleri arasında doğrudan bir iliĢki var. Bu iliĢki, iĢte biraz önce 
açıkladığım gibi, neden kadın ve erkeğe verilen miras oranları böyledir 
sorusunun cevabıdır. Çünkü miras oranları farklı olanlar aldıkları bu farkı 
evin harcamalarına bu oranlar kadar yansıtırlar.  

 
Ailenin tüm geçiminin erkeğin üzerine olduğu bir sistemde mutlaka 

erkeğe 2, kadına 1 oranında miras verilmesi adaleti zedelemeyen bir 
orandır. Ya da, ailenin geçimini erkeğin üstlendiği bir toplumda, erkekle 
kadına aynı miras oranını vermek doğrusu adaletsizlik olurdu. 

 
vellatiy tehafune nüĢüzehünne sadakatlerinden endiĢe 

duyduğunuz kadınlara gelince.  
 
ġimdi erkeğin görevini beyan eden ayet, hemen arkasından 

kadının görev ve sorumluluklarını da beyan ettikten sonra, bu görev ve 
sorumluluğu yerine getirmeyen kadınlara sözü getirdi ve Ģimdi onları ele 
alıyor. 

 
Burada kullandığı kelime, yani yukarıda saydığı 3 haslet. Nedir 

bunlar? Allah‟ın koruduğu mahremiyeti korumak, sadakat, ve itaatkar 
olmak. Bu hasletlerin kendisinde bulunmadığı, bunların zıddının 
bulunduğu duruma Kur‟an NüĢuuz diyor. NüĢuz‟u biz böyle anlayacağız.  

 
vellatiy tehafune nüĢüzehünne sadakatlerinden dedim ben. 

Aslında sadakat ve geçimsizliklerinden diye tercüme etmek çok daha 



doğru olur. Hem yuvasına sadık olmamak ahlaki olarak, hem de 
yuvasında geçimsizliğin kaynağı olmak. ĠĢte nüĢûz bu. Diyeceksiniz ki bu 
nüĢûz‟u sadece kadınlar erkeklere mi yapar. Zaten bu soruya cevabım 
evet olmadığı için ben sadakat ve geçimsizlik diye çevirdim. Yoksa bir 
çok mealde siz nüĢûz‟u itaatsizlik, isyankarlık diye görürsünüz. Eğer 
böyle çevirirsek o zaman erkeğin kadına nüĢûzundan söz edemeyiz. 
Çünkü erkeğin kadına isyan etmesi, ya da itaatsizlik etmesi özellikle 
öylesi bir toplumda çok yerine oturmuyor. Ama Kur‟an erkeğin de kadına 
nüĢûzundan söz ediyor. Hem de bu surenin 128. ayetinde. 

 
Demek ki nüĢûzu biz eĢlerin birbirlerine karĢı sadakatlerinin ve 

geçimsizliklerinin ortaya çıktığı bir ahlaki zaaf hali olarak anlamamız 
gerekiyor. 

 
ĠĢte böyle bir durumda kadının erkeğe karĢı sadakatinin 

kaybolduğu ve geçimsizlik kaynağı olduğu bir durumda; fe'ızuhünne ne 
yapmalı sorusuna cevap veriyor ayet. Onlara önce öğüt verin. 
vehcüruhünne filmedaci'ı sonra yataklarında yalnız bırakın.  

 
3 aĢamalı bir terbiye ve eğitim süreci koyuyor ortaya. Böyle bir 

problemin ortaya çıkması durumunda. Eğer bir sadakatsizlik ya da 
geçimsizlik kaynağı olması durumunda kadının fe'ızuhünne önce öğüt 
verin. Ġlk olarak Kur‟an ın teklif ettiği çözüm bu. Önce öğüt verin. Yani 
önce diyalog kurun. Geçimsizliğin ya da sadakatsizliğin kaynağını 
anlamaya çalıĢın ve öğüt verin. Unutmayın diyalog kurmadığınız kimseye 
öğüt veremezsiniz. Muhatap almadığınız kimseye öğüt veremezsiniz. 
Unutmayınız öğüt vermek için öncelikle onu muhatap alacaksınız. Onun 
saygınlığını kabul edeceksiniz. Yani onu kendinize muhatap kabul 
edecek ve kendinizle eĢ tutacaksınız. Ki öğüt verebilesiniz. ĠĢte onun için 
önce onları muhatap alın, diyalog kurun, anlamaya çalıĢın, öğüt verin. 

 
vehcüruhünne filmedaci'ı Eğer bu sonuç getirmezse onları 

yataklarında yalnız bırakın. Yataklarınızı ayırın. Bu da sonuç getirmezse 
daha sonra; vadribuhünne 

 
Evet. Bu cidden Kur‟an ın anlaĢılması sorununda bir problem 

olarak önümüze çıkıyor. Vadribuhünne Dövün manası mı vermeliyiz bu 
ibareye. Sonra da dövün mü demeliyiz..! 

 
Hemen Kur‟an a dönüyoruz. Vadribuhünne ibaresinin manasını 

önce Kur‟an dan araĢtırıyoruz. Vadribuhünne da re be kökünden, da ra 
be fiilinden türetilmiĢ bir kelime. Da ra be Arap dilinde çok anlamlı 
kelimelerden bir tanesidir. Bu çok anlamlılığı sadece Arap dilinde değil, 



Kur‟an a da yansımıĢtır. Onun için Kur‟an da açıklamak; Daraballahu 
meselen Allah misal getirdi. Misal getirmek, misali açıklamak, temsil 
getirmek manalarına gelir. 

 
Yine Kur‟an da darabe kökeninden türetilmiĢ sözcükler, gezmek, 

yürümek. Yer yüzünde dolaĢmak manasına gelir. Ki; Ġza darabu fil ard 
ibaresi ve buna benzer bir çok ibare örnek gösterilebilir. 

 
Yine Kur‟an da darabe fiilinden türetilmiĢ sözcükler baĢka anlam 

içinde kullanılıyor o anlamda; duribet aleyhumizzille ayetinde görüldüğü 
gibi. Zillete mahkum etmek, zillete duçar etmek, zilleti onların üzerlerine 
getirmek. Giydirmek anlamına gelir.  

 
Yani bütün bunlarda ki ortak anlamın mecazi anlam olduğunu 

görüyoruz ve darabe fiilinin mecazi anlamının çıkarmak, sokmak, 
göndermek, getirmek olduğunu görüyoruz. Onun için özellikle Arap dil 
ansiklopedilerinden Tacul Aruz Ģöyle bir misal vermiĢ darebe fiiline; 
Darabe, dehru, beynena. Yani bizi zaman ayırdı. Ġki Ģeyi birbirinden 
ayırmak anlamına geldiğini de söylemiĢ darebe fiilinin. Dolayısıyla 
burada darabe, Kur‟an da da kullanıldığı gibi Arap dilinde de çok sık 
kullanıldığı gibi, sadece vurmak, dövmek anlamına değil, çıkarmak, 
ayırmak, göndermek anlamına da kullanıldığı düĢünülebilir. 

 
Tabii bunu sadece darabe fiilini bakarak söylemiyorum. Bu ayetin, 

bu ibarenin sadece dövmek Ģeklinde anlamlandırılması, darabe fiilinin 
lügat anlamına bakarak yanlıĢ olmaz. Aynı zamanda Resulallah‟ın tavır 
ve davranıĢlarına, sünnetine bakınca da bunu sadece dövmek biçiminde 
anlamanın yanlıĢ olduğu ortaya çıkar. 

 
Bu ayetin nüzul sebebi olarak baĢta Taberi olmak üzere bir çok 

müfessirin gösterdiği ilginç bir olay var. 
 
Fatıma binti Kays isimli bir evli hanıma kocası bir tokat aĢkeder. 

Bu hanım doğrudan Resulallah‟a gelir ve kocasının kendisine haksız 
yere bir tokat vurduğunu söyler. 

 
Resulallah‟ın tavrı sizce nedir? Hükmü nedir, ne olabilir öylesi bir 

zamanda. Dikkatinizi rica ediyorum, Resulallah Fatıma Binti Kays‟ın, 
kocasının kendisine haksız olarak bir tokat vurduğunu Ģikayet etmesi 
üzerine Resulallah‟ın hükmü,  

 
- Sen de aynı Ģiddette bir tokadı kocana vuracaksın..! 
 



Yani kısas yapacaksın. Odur. Tabii onlar kadın evine dönerken 
Resulallah‟a bu ayetin indiği rivayet edilir. Ve Resulallah‟ın bunun 
üzerine Ģöyle dediği rivayet edilir. 

 
- Ben bir hüküm verdim. Allah‟ta bir hüküm verdi. Elbette Allah‟ın 

hükmü uyulmaya daha layık olandır. 
 
ġimdi burada Allah‟ın verdiği hüküm ortada. Ancak Resulallah‟ın 

öylesi bir dönemde, miladi 7. yy da kendisine kocasının kendisine attığı 
haksız bir tokatı Ģikayete gelen kadın için verdiği hüküm bu. Resulallah‟ın 
böyle bir hüküm vermiĢ olması, baĢlı baĢına bir olaydır. Resulallah‟ın 
olaya nasıl baktığını göstermesi açısından da çok manidardır. Bu bir. 

 
Ġkincisi; ve daha ilginç olanı Resulallah eĢlerini hiç dövmedi. Bu bir 

gerçek. Resulallah‟ın eĢleri, kendisine karĢı kimi zaman normal sınırları 
aĢan hareketlerde bulundular. Ama Resulallah onları dövmeyi hiç 
düĢünmedi, fakat göndermeyi, çıkarmayı, yani boĢamayı düĢündü. 
DüĢündü çünkü ayet bu konuda bize en büyük delili belgeyi sağlıyor. 
Ahzap suresinin 28. ve diğer ayetleri Resulallah‟a maddi sebeplerden 
dolayı isyankarlık yapan eĢlerini boĢamasını öneriyor. Dövmesini değil. 
Yani darabe nin 2. manasını, gönder, bırak, gitsin manasını öneriyor. 
Döv demiyor. Dövmeyi önermiyor. Onun içindir ki Resulallah Buhari ve 
Müslim‟de geçen sahih bir hadisinde;  

 
- Ġçinizden biri köle döver gibi eĢini dövüp sonra da onunla yatağa 

yatabilir mi? 
 
Yine bu hadiste, her ne kadar dövmek zemmedilse de, kesinlikle 

yasaklanmıyorsa da, dövmeyi kesinlikle yasaklayan bir baĢka hadis var. 
 
- Allah‟ın, -Kadınları kastederek- hizmetkarlarından birini hiçbir 

zaman dövmeyiniz. 
 
Ebu Davud, Nesei, Ġbn, Maca, Ġbn. Hambel, Ġyaz bin Abdullahtan ve 

yine baĢka bir tarik ile müminlerin annelerinden birinden naklediliyor bu 
hadis. 

 
ġimdi bunlar ortada iken, Resulallah eĢlerini hiç dövmemiĢken 

darabe fiilinin öncelikli anlamı bütün bu deliller alt alta dizildiğinde ne 
olmalıdır diye düĢündüğümüzde Allah‟u alem, en doğrusunu Allah bilir 
darabe fiiline öncelikle Vadribuhünne’ ye öncelikle eğer bu ikisini de 
yapmıyorlar, yani bu iki çözümde sonuç vermemiĢse en sonunda onları 
ayırın, çıkarın anlamı, birincil anlam olabilir. Ġkincil anlamı da yine darabe 



fiilinin literal anlamı kelime anlamı olan dövün anlamı olabilir. Dediğim 
gibi Allah‟ u alem. Ki Ģunu hiçbir zaman unutmamak lazım, Kur‟an insan 
onurunu, insan onur ve haysiyetini ayağa kaldırmak için gelmiĢtir. 
Ayaklar altına atmaz. Onun için Kur‟an ı insan onur ve haysiyetine 
yaraĢır bir biçimde anlamak, açıklamak, öncelikle Kur‟an ın ruhuna 
uygun açıklamak anlamını taĢır. Devam ediyoruz. 

 
fein eta'neküm fela tebğu aleyhinne sebiyla Bundan sonra itaat 

ederlerse, onları incitmekten sakının. Yani önce öğüt verin, ondan sonra 
yatağınızı ayırın, yani onları yataklarınızda yalnız bırakın, kendi 
yataklarında, yani evinizde yalnız bırakın, üçüncü aĢama olarak ta 
çıkarın. Eğer bundan sonra problemi çözerseniz, bu yöntemlerden 
herhangi biri problemi çözerse, ondan sonra onları incitmekten sakının. 

 
innAllahe kâne Aliyyen Kebiyra;  Allah gerçekten yücedir, 

büyüktür. 
 
Neden böyle bir ayet böyle bir ibare ile bitmiĢ diye 

düĢündüğümüzde sanırım, Allah gerçekten yücedir, büyüktür. Yüce olan, 
büyük olan Allah, sizden de cüce tavırlar, bayağı tavırlar istememektedir. 
Çünkü onun sizden isteği; vette hallagu bi ahlagıllah  Allah‟ın ahlakı ile 
ahlaklanmak, alicenap olmak, yücelik göstermek, büyüklük göstermektir. 

 
 
35-) Ve in hıftüm Ģıkaka beynihima feb'asu hakemen min ehlihi 

ve hakemen min ehliha* in yürıyda ıslahan yuveffikıllahu 
beynehüma* innAllahe kâne Aliymen Habiyra; 

 
Eğer karı, koca arasının açılmasından endiĢeye düĢerseniz bir 

hakem onun tarafından, bir hakem de bunun tarafından gönderin, bunlar 
gerçekten barıĢtırmak isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim 
verir, Ģüphesiz ki Allah bir alîm, habîr bulunuyor. (Elmalı) 

 
Eğer onların aralarının açılmasından korkarsanız bir hakem erkek 

ailesinden, bir hakem de kadın tarafından oluĢturun. Arayı düzeltmek 
isterlerse Allâh da bunu baĢar tır. Muhakkak Allâh Aliym'dir, Habiyr'dir. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve in hıftüm Ģıkaka beynihima ġayet evli bir çiftin aralarının 

açılmasından endiĢe ederseniz; 
 



feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha erkeğin ve 
kadının ailelerinden birer hakem tayin edin. 

 
Yine Kur‟an yukarıdaki ayetin konusunu bu ayette de sürdürüyor. 

Çünkü Kur‟an bu ayetlerin ekseninin, ailenin geçiminin sağlanması 
olduğunu ima ve ihsas ediyor. Onun için aile kurumuna Kur‟an ın verdiği 
önem de ortaya çıkıyor. 

 
Bu noktada bu ayeti kerimenin teklifi daha bir anlamlı. Erkeğin ve 

kadının ailelerinden anlaĢmazlık endiĢesinde birer hakem seçmek. Oysa 
ki yukarıda tek taraflı olarak bir problem çıkarsa bu problemde özellikle 
aile kurumunun üzerinde durduğu sadakatle ve geçimle ilgili bir 
problemse, bu problemin çözümünün öncelikle aile içerisinde aranması 
gerektiğini yukarıda söyledi. Eğer aile içerisinde çözüm bulunamazsa ne 
yapmalı sorusuna iĢte bu ayet cevap veriyor. Aile içerisinde çözüm 
bulunamazsa, o takdirde her iki taraftan da birer hakem tercih edebilirler, 
seçebilirler.  

 
Bu hakemler ne yapabilirler sorusu fakihler arasında tartıĢma 

doğurmuĢ. Bu hakemlerin yetkilerinin nerede baĢlayıp nerede bittiği 
konusu fıkhi bir problem olmuĢ. Ancak sanırım Ģunu söylemek doğru 
olur, hakem seçenler hakemlere verdikleri yetki çerçevesinde hakemler 
hareket ederler. Onun için hakemlere, onları hakem seçen taraflar eğer 
aileyi sona erdirme birlikteliği bitirme yetkisi de tanımıĢlarsa, hakemler 
kendilerine müvekkillerinin verdiği yetkiyi kullanabilirler. 

 
Ama burada hakem kurumunun, özellikle batıdaki ombudsman 

kurumunda olduğu gibi hakem kurumunun ailelerin geçimsizliklerini 
önlemede hukuki bir çıkıĢ yolu olarak gösterilmesi gerçekten de çok 
anlamlı. 

 
Bugün modern devletlerde özellikle hakemlik kurumu ombudsman 

denen hakemlik kurumunun ne kadar yaygın bir kurum olarak kullanıldığı 
bilinmekte. Kur‟an bugün modern hukukun yeni kullandığı bir hukuki 
çözüm olan hakemlik kurumunu 1400 yıl önce önermiĢ olması da 
gerçekten anlamlı geliyor. 

 
in yürıyda ıslahan yuveffikıllahu beynehüma Eğer iki tarafta 

anlaĢmazlığı gidermek isterse, Allah onları uzlaĢtırır. 
 
innAllahe kâne Aliymen Habiyra; Unutmayın ki Allah her Ģeyi 

bilendir, her Ģeyden haberdardır. Yani aile içerisinde kimin problem 
olduğu, kimin sorun çıkardığını Allah çok iyi bilir. 



 
Ancak aslolan yuvanın bozulmamasıdır. Ailenin devem etmesidir. 

Onun için, yani sizler hakem seçin ama, Allah aslında hakem seçenlerin 
ne yaptıklarını çok iyi görüp bilmektedir. Allah‟ın hükmü ayrıca 
verilecektir. Ama asıl olan ailenin ayakta kalması olduğu için siz 
hakemlerin hükmüne riayet edin. Seçtiğiniz hakemlerin hükmüne ve 
hakemler de mümkün olduğu kadar problemi gideren bir rol oynasınlar. 

 
 
36-) Va'budullahe ve la tüĢrikû BiHĠ Ģey'en ve Bil valideyni 

ıhsanen ve Bi zil kurba vel yetama vel mesakiyni velcari zil kurba 
vel caril cünübi ves sahıbi Bil cenbi vebnis sebiyli ve ma meleket 
eymanüküm* innAllahe la yuhıbbu men kâne muhtalen fahura; 

 
Hem Allaha ibadet edin ve ona hiç bir Ģeyi Ģerik koĢmayın, sonra 

babaya anaya ihsan edin, akrabanıza da öksüzlere de, yoksullara da, 
yakın komĢuya da, uzak komĢuya da, arkadaĢa da yolda kalmıĢa da, 
ellerinizdeki memlûklere de, her halde Allah kurumlu öğüngen olanların 
hiç birini sevmez. (Elmalı) 

 
Allâh'a kulluk edin ve hakikatiniz olana hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmayın 

(hiçbir varlığa tanrılık pâyesi vermeyin)! Ana-babanıza, yakınlarınıza, 
yetimlere, yoksullara, yakın komĢulara ve uzak komĢulara, yol 
arkadaĢınıza, yolda kalmıĢlara ve eliniz altındakilere ihsanda bulunun. 
Muhakkak Allâh kibirlenip övünenleri sevmez. (A.Hulusi) 

 
 
Va'budullahe ve la tüĢrikû BiHĠ Ģey'en Allah a kulluk edin ve 

ondan baĢka hiçbir Ģeye ilahlık yakıĢtırmayın. 
 
Buradaki ġey’en ibaresi çok önemli. Yani Allah‟a Ģirk koĢmayın 

dan daha derin bir anlam taĢıyor. Onun için ondan baĢka hiçbir Ģeye 
ilahlık yakıĢtırmayın diye tercüme etmek daha doğru olur.  

 
Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtırmak; Sırf Allah‟a ait sıfatları, ya 

da onlardan herhangi birini, Allah dıĢındaki bir Ģeye atfetmektir. Bu 
nedir?  

 
Bu öncelikle Allah‟a hakarettir. Ondan sonra o Ģeye zulümdür. Yani 

Allah‟a ait sıfatlardan birini, ona layık olmadığı halde, Allah dıĢında bir 
Ģeye, bir insana, bir eĢyaya, bir nesneye, canlıya, cansıza, ya da soyut 
ve somut herhangi bir varlığa vermeniz o varlığa zulümdür. Çünkü onu 
Allah‟ın koyduğu yere razı olmamanız anlamına gelir. Allah onu mahluk 



yerine koymuĢ, Allah onu yaratık yerine koymuĢ, siz ise halık yerine 
koyuyorsunuz, tanrılaĢtırıyorsunuz. ĠĢte bu ona da zulümdür. Ve aynı 
zamanda bu iĢi yapan kiĢinin kendisine zulümdür ki, en büyük zulüm 
budur. ġirk en büyük zulümdür. 

 
ve Bil valideyni ıhsanen ve ana babaya iyilik yapın. 
 
ġimdi çok ilginç, hemen bir üstteki ayet aile kurumundaki 

anlaĢmazlıkların nasıl çözümleneceğini, birinci olarak aile içerisinde 
çözümlenmesi gerektiğini, eğer bu mümkün değilse iki tarafın da 
seçeceği hakemler vasıtası ile çözülmesi gerektiğini söyledi, hemen 
arkasından iman problemine, yani ibadet ve kulluk problemine getirdi ve 
yalnızca Allah‟a kulluk edip Allah‟tan baĢkasına tanrılık yakıĢtırmamayı 
emretti. Bununla aile gibi sosyal bir kurum arasında doğrudan ne gibi 
alaka var diye sormak mümkün. 

 
Unutmayın bütün bu Allah‟ın tavsiyelerini ancak kulluğunun 

bilincinde olan insanlar uygulayabilir. Ve yine insanın baĢına gelen bir 
çok sıkıntı, haddini bilmemesinden, eĢyanın sınırlarını tanımamasından 
gelir. Aile içerisinde ki problemler de genelde haddini bilmemekten dolayı 
çıkar.  

 
Eğer Allah‟a karĢı kiĢi haddini bilmiyorsa eĢler birbirlerine karĢı 

nasıl haddini bilsinler. 
 
Eğer insan Allah karĢısında kendi sınırlarını tanımıyorsa, eĢinin 

karĢısında kendi sınırlarını nasıl tanır. Niçin tanısın. 
 
ĠĢte problem onun için böyle Ģirke, ibadete taĢınıyor ve temelde 

yatan hastalığın bu olabileceği dile getiriliyor. Ve devam ediyor. ve Bil 
valideyni ıhsanen ana babaya iyilik yapın. ve Bi zil kurba akrabaya 
iyilik yapın. 

 
Dünyanın en değiĢmez değerleri bunlar. Bu değerler iĢte Ġslam‟ın ta 

kendisidir ve Ġslam insanlığın değiĢmez değerlerdir. Bu değerler sadece 
son peygambere indirilen vahiyde değil, tüm peygamberlere indirilen 
vahiyde temel değerleri oluĢtururlar. Onun için böyle algılamak gerekiyor. 
ve Bi zil kurba akrabaya iyilik edin.  

 
vel yetama yetimlere kimsesizlere iyilik edin. vel mesakiyni 

yoksullara, muhtaçlara, yardıma ihtiyaç duyan kimselere iyilik edin. 
velcari zil kurba kendi çevrenizden olan komĢulara, vel caril cünübi ve 
yabancı komĢulara, kendi çevrenizden olmayan, kendinizden kendi 



kabilenizden, kendi soyunuz sopunuzdan olmayan komĢulara, hatta 
kendi dininizden, kendi inancınızdan olmayan komĢulara da iyilik edin. 
Bütün bu anlamları taĢır. Bunlar anlam katmanlarıdır ayetin. 

 
vel caril cünübi yabancı komĢulara da iyilik edin. Ki buradaki 

komĢu hakkı gerçekten de hadislere öylesine yansımıĢ ki, komĢu hakları 
konusunda onlarca hadis varid olmuĢ. Bunlar içerisinden aklıma bir 
çokları geliyor ama; 

 
- Her kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa komĢularına iyilik etsin. 

Hadisi en meĢhurudur mesela. Buhari ve Müslim tarafından nakledilir. 
 
Allah‟a ve ahirete iman etmekle komĢu haklarına riayet etmek sanki 

birbirinin sebep sonucu gibi veriliyor hadiste. Ki burada da görmüyor 
musunuz. Allah‟a kulluk edin de ondan baĢka hiçbir Ģeye ilahlık 
yakıĢtırmayın, komĢunuza iyilik edin. Burada da doğrudan bir iliĢki var 
sayılıyor. Bu iliĢki nedir diye soracak olursanız, bu iliĢki insanda ki, kendi 
dıĢındakilere iyilik yapma erdeminin, faziletinin, ahlaki davranıĢının 
temeli, Allah‟a imandır.  

 
ĠĢte o zaman insan iyilik yapılması gereken herkese yaptığı iyiliği, 

karĢılık beklemeksizin yapar ve karĢılığını yalnızca Allah‟tan bekler. Ġyilik 
yaptığı insana iyiliğini baĢına kakmaz, ona iyilik yaptığından dolayı 
burnundan fitil fitil getirmez, iyiliği kötülüğe, onu köle edinmeye 
dönüĢtürmez. Çünkü öyle iyilikler vardır ki sonuçta daha büyük kötülükler 
getirir. Nasıl? Birine ikram edersiniz, o ikramınızın karĢılığında onu köle 
alırsınız. Onu esir alırsınız. Ya da birine ikram edersiniz, o ikramın 
karĢılığında onun onurunu satın almak istersiniz. Onur her Ģeydir. 
Özgürlüğü her Ģeydir. ĠĢte bu iyilik sonuçta daha büyük kötülük getiren 
bir iyiliktir. 

 
Onun için hapsi iyiliğin, iyi iyiliğin, güzel iyiliğin, ebedi ve kalıcı 

iyiliğin temelini Allah bu ayette göstermiĢtir. O iyiliğin temeli imandır, 
Allah‟a, yalnız Allah‟a kulluktur. Devam ediyoruz; 

 
ves sahıbi Bil cenbi yanımızdaki dosta, can dostunuza iyilik edin. 
 
Taberi isabetli bir yorumla burada ki can dostu yanınızdaki 

dostunuz, arkadaĢınız ibaresini, eĢlerin birbirleri olarak anlamıĢ. Yani 
erkeğe göre hanımı, kadına göre beyi kiĢinin en yakın dostu, can 
dostudur. Onun için eĢlerin birbirlerine ikramı olarak anlaĢılması, bir 
üstteki ayette ve daha üstteki ayetlerle de doğrudan örtüĢmekte, ayetin 
bağlamı ile de alakalı gibi durmaktadır. Ve taberinin bu yorumundan -ki 



bu yorum doğru bir yorum bizce-, yola çıkarak eĢlerin birbirlerine iyilik 
etmesinin de kiĢinin kulluğu ile alakalı olduğu ortaya çıkmıĢ oluyor.  

 
Nedense bizde evlendik artık iĢ bitti, birbirimize mahkumuz, 

mecburuz mantığı meĢhurdur. Yani evlenilince adeta insanın insanla, 
müminin müminle olan iliĢkilerinde bulunması gereken asgari ahlaki 
ilkeler, zannedersiniz ki paranteze alınıp bir tarafa konulmaktadır 
evlenince. Evlilik adeta iki mümin kardeĢ, iki insan arasındaki, insani ve 
ahlaki iliĢkilerin geçersiz kalmasına gerekçe ve mazeret olarak 
kullanılmaktadır. 

 
Oysa ki insanın insana yapamayacağı Ģeyleri eğer bu insanlar eĢ 

olmuĢlarsa hiç yapamamalıdırlar. Müminin mümine yapamayacağı, iman 
kardeĢliğinden dolayı yapmaması gereken Ģeyleri, eğer bu iki mümin 
birbiri ile karı koca, birbiri ile eĢ olmuĢlarsa daha da yapmamaları, hiç 
yapmamaları gerekir. Onun için eĢ olmak insan olmayı ve mümin kardeĢ 
olmayı ortadan kaldırmıyor. Devam ediyoruz; 

 
vebnis sebiyli yolcuya. Muhammed Abduh ve öğrencisi ReĢit 

Rıza‟nın tefsirine uyarak söylersek sokak çocuklarına, yola bırakılmıĢ 
kimsesiz çocuklara iyilik edin. Ki bugün bu ibarenin kapsamına 
tamamıyla sokak çocukları, köprü altı çocukları girmektedir. 

 
ve ma meleket eymanüküm Ve meĢru Ģekilde sahip olduklarınıza 

da iyilik edin. 
 
Burada öncelikle köleler anlaĢılır. Onlara yapılacak iyilik, bir köleye 

yapılacak iyilik nedir? Bir köleye yapılabilecek en büyük iyilik onu 
özgürlüğe kavuĢturmaktır. 

 
Bakara 177. ayette zekat masraf yerleri sayılırken ve fiyrrikab ve 

boynu kölelikten kurtarılacak olanlar da sayılır. Yani kölelikten 
kurtarılacak insanlar. 

 
ĠĢte buradan yola çıkarak Ģunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadim 

kölelik kurumunu ortadan kaldırma yolunda atılmıĢ bir adım daha. 
Kur‟an, kadim olarak gelen kölelik müessesesini, kurumunu sosyal bir 
yaraya dönüĢtürmemek için aniden iptal etmek yerine böyle peyderpey, 
aĢama aĢama, onun kökünü kurutacak bir takım tedbirler almıĢtır ki bu 
surenin, nisa suresinin ilk sayfasını tefsir ederken orada da birkaç ayete 
bu meyanda değinmiĢtim. ĠĢte bu ayette bu çerçevede ele alınacak 
ayetlerden biridir. 

 



innAllahe la yuhıbbu men kâne muhtalen fahura; Unutmayın ki 
Allah; kendini beğenmiĢ küstahları sevmez. Sevmez..! Allah sevmez! 
Buna dikkatinizi çekiyorum. Yani kimi sevmez, o ikincil bir problem. Allah 
sevmez..! Kendini beğenmiĢ küstahları sevmez. innAllahe la yuhıbbu 
men kâne muhtalen fahura; Allah, kendini beğenmiĢ küstahları 
sevmez. 

 
Allah sever, Allah sevmez. Biçiminde gelen ibareler, Allah insan 

iliĢkisinin en rafine halini yansıtır. Allah – insan iliĢkisinde eğer iliĢkinin 
karĢılığı ödül ve ceza olarak konmuĢsa, bu iliĢki en üst seviyede bir iliĢki 
değildir. Ama bu iliĢki daha rafine hale geldikçe, Mekke‟den Medine‟ye 
doğru geldikçe, Mekke de Allah- Ġnsan iliĢkisin de hep sever ve sevmez 
yerine, ödül ve ceza dile getirilir.  

 
Lakin Allah insanları vahyi ile beraber belli bir terbiye sınırına 

getirdiğinde, terbiye ettiğinde, insanların ruhları inceldiğinde onlara artık, 
Allah sizi yakar, Allah sizi cehenneme atar formları yerine, Allah Ģunu 
Ģunu yapanı sevmez. Formunu kullanıyor. Çünkü Allah severse cennet 
te o dur, cemal de. Allah sevmezse; Cehennem de o dur, ateĢte. Onun 
için burada Allah – Ġnsan iliĢkisinin en yüce noktasının sevgi olduğu 
zımnen ifade ediliyor. ĠĢte bu Allah – insan iliĢkisinin zirvesidir. Bu 
zirveye çıkmak isteyenlere Allah yol gösteriyor ve bakalım daha ne diyor; 

 
 
37-) Elleziyne yebhalune ve ye'murunen nase Bil buhli ve 

yektümune ma atahumullahu min fadliHĠ, ve a'tedna lil kafiriyne 
azâben mühiyna; 

 
Onlar ki hem kıskanırlar hem de herkese kıskançlık tavsiye ederler 

ve Allahın kendilerine fazlından verdiği Ģeyleri saklarlar, biz de öyle 
nankörlere terzil edici bir azap hazırlamıĢızdır. (Elmalı) 

 
Onlar hem cimridirler hem de insanların cimrilik yapmalarını 

emrederler ve Allâh'ın fazlından onlara verdiklerini gizlerler. Hakikati 
inkâr edenler için aĢağılatıcı azap hazırladık. (A.Hulusi) 

 
 
Elleziyne yebhalune ve ye'murunen nase Bil buhl cimrilik yapan 

ve baĢkalarına cimriliği önerenleri de Allah sevmez. Evet, cimrilik 
yapanları ve baĢkalarına cimriliği teklif eden, cimriliği önerenleri de Allah 
sevmez. 

 



Bakınız, Allah‟ın bundan ne çıkarı var. Allah‟ın sizin yaptığınız 
yardımdan, iyilikten, cömertlikten. Allah‟ın size; yoksula, sizin yolda 
kalmıĢa, sizin köprü altı çocuklarına, sizin yoksul kölelere, iĢçilere ve 
buna mümasil ihtiyaç sahiplerine olan herkese, anne babanıza yaptığınız 
iyilikten çıkarı nedir Allah‟ın. Ġnsanın öncelikle bunu düĢünmesi lazım. 
Tüm çıkar size aittir. Tüm çıkar sizindir ve Allah açıkça ifade eldim ki 
sizin çıkarınızı düĢünmektedir, kendi çıkarını değil. Çünkü kendisinin 
hiçbir çıkarı yoktur sizin yaptığınız yardımlardan.  

 
Onun için Allah, sizi sizden iyi düĢündüğü için bu emirleri 

göndermektedir. Eğer siz Allah‟ın emirlerine sırt dönerseniz, aslında bu 
yaptığınız kendi çıkarınıza sırt çevirmektir. Kendinizle barıĢlık 
olmamaktır. Kendinize karĢı olmaktır. Kendinizle savaĢmaktır. O nedenle 
Allah‟ın emirlerine karĢı savaĢanlar aslında insanla, insanlıkla ve 
kendisiyle savaĢanlardır. 

 
ve yektümune ma atahumullahu min fadliHi ve Allah‟ın 

kendisine bağıĢladığı nimetleri saklayanları da sevmez. Evet, Allah‟ın 
kendisine bağıĢladığı nimetleri saklayanları da Allah sevmez. Aslında o 
nimetin gerçek sahibi kendisi değil, Allah ona emaneten vermiĢ, ama 
emanete ihanet etmeyi tercih ediyor. Saklıyor.  

 
Niçin saklıyor, Allah‟ın kendisine verdiği nimetleri niçin saklıyor da 

muhtaçlara yardımcı olmuyor?  
 
Çünkü Allah‟a güvenmiyor. Güven problemi var. Güven problemi 

iman problemidir. ĠĢte yukarıda 36. ayetin giriĢindeki söylenen de budur. 
Güven problemi var, bir daha vermeyeceğini zannediyor. Allah‟ın 
hazinelerinin kıt olduğunu zannediyor. Daha doğrusu Allah‟ı layıkı gibi 
tanımadığı için vermekten korkuyor. Eğer Allah‟ın sonsuz servet sahibi 
olduğunu bilse, inansa, tanısa, iman etse vermekten korkar mı? 

 
ve a'tedna lil kafiriyne azâben mühiyna; ve hakikati inkar eden 

herkes için utanç veren bir azap hazırladık. Aslında burada lil kafiriyn 
ibaresibizce akidevi olarak değil, birincil anlamı nankörlük olarak 
anlaĢılmalı. Çünkü Allah‟ın kendisine bahĢettiği serveti kıskananlar, 
onları saklayanlar, muhtaç olanlara onları vermeyenler, ya da Allah‟ın 
sarf edilmesini istediği yerlere sarf etmeyenler, aslında münkir-i 
nimettirler. Nimete karĢı nankörlük yapmaktadırlar. Ve iĢte bu noktada 
mana da Ģöyle olmalıdır; 

 
Ve nankörlük yapan herkes için utanç verici bir azap hazırladık. 
 



38-) Velleziyne yünfikune emvalehüm riâen nasi ve la 
yu'minune Billahi ve la Bil yevmil ahıri, ve men yeküniĢ Ģeytanü 
lehu kariynen fesâe kariyna; 

 
Onlar ki Allaha ve Âhiret gününe inanmazlar da mallarını nasa 

gösteriĢ için sarf ederler, her kim de kendine ġeytan arkadaĢ olursa artık 
o ne fena arkadaĢtır. (Elmalı) 

 
Hakikatlerini de Esmâ'sıyla vareden Allâh'a ve gelecekte 

yaĢayacakları sürece iman etmedikleri hâlde, mallarını, insanlara 
gösteriĢ amaçlı harcarlar. ġeytan kimin yakını olursa, o ne kötü arkadaĢ 
sahibidir. (A.Hulusi) 

 
 
Velleziyne yünfikune emvalehüm riâen nasi ve la yu'minune 

Billahi ve la Bil yevmil ahıri Yine Allah‟a ve ahiret gününe 
inanmadıkları halde mallarını, “sırf gösteriĢ olsun için” harcayanları da 
Allah sevmez. 

 
Sevgili dostlar yukarıda hatırlayın. Ġnsanlar Allah‟a güvenmedikleri, 

güven problemleri olduğu için, iman problemleri imanlarında bir problem 
olduğu için biriktiriyorlar ve Allah yolunda, O‟nun rızasını, O‟nun sevgisini 
celp etmek için harcamıyorlar.  

 
Bir kısmı böyle. Bir kısmı da harcıyorlar. Lakin bu harcamanın 

kaynağını imanları oluĢturmuyor. Yani inandıkları için harcamıyorlar. Ya 
ne için? Sırf gösteriĢ olsun diye harcıyorlar. 

 
Bir önceki ayetin aslında devamı. Yani öyle harcamakla böyle 

harcamak arasında Kur‟an bir fark görmüyor. ĠĢte; innemel amalü 
binniyat hadisinin, “Ameller niyetlere göre belirlenir” hadisinin ifadesi 
budur. Yani Allah‟a güvensizlikten dolayı harcamamakla, yine Allah‟a 
güvensiz olduğu halde gösteriĢ için harcamak aynı kapıya çıkıyor. 
Devam ediyoruz: 

 
ve men yeküniĢ Ģeytanü lehu kariynen fesâe kariyna; Yakın 

dostu Ģeytan olan kimse ne kötü dosta sahiptir. 
 
Burada hemen Bakara 268. ayeti hatırlatıyorum; 
 
EĢĢeytanü ye'ıdükümül fakre.. ġeytan, fakirlikle korkutur sizi 

diyordu ya bakara 268. ayet. 
 



ġeytan, fakirlikle korkutur..! Daha doğrusu Allah size bir baĢka Ģey 
vaad eder, Ģeytan size baĢka bir Ģey vaad eder. Yani Ģeytan sizi korku 
ile kendi yanına çekmeye çalıĢır. Kariyn can yoldaĢı manası verebiliriz.  

 
36. hemen bunda iki önceki ayeti hatırlayın. 36. ayetteki; 

Yakınınızdaki dosta diye çevirmiĢtim. Taberi‟nin de eĢlerin birbirlerine 
karĢı görevleri çerçevesinde algıladığını söylemiĢtim. Yani, eĢler diye 
tefsir ediyor demiĢtim Taberi. ĠĢte o ibareyi hatırlayınız.  

 
Eğer siz en yakınınızda ki can dostunuzdan dahi kıskanırsanız 

Allah‟ın size verdiği, bahĢ ettiği nimetleri, bu sefer Ģeytan sizin dostunuz 
olur. Can yoldaĢınız olur. Çünkü onun sözünü dinlemiĢ olursunuz. 
Allah‟ın sözünü değil de. Allah‟ın sözünü dinlemeyenlere Allah can 
yoldaĢı olmaz. ġeytan can yoldaĢı olur ve Ģeytanın emrini dinlemeye 
baĢlar. ġeytanın emrini dinlediği için ona dost olur. Yani bunlar birbirlerini 
getirirler. Onun için burada aslında kim kime kendini yakın hissediyorsa 
onun emrini dinler ibaresi tahtında, yani satır arasında okunuyor gibidir. 

 
39-) Ve ma zâ aleyhim lev'amenû Billahi vel yevmil ahıri ve 

enfeku mimma rezekahümullahu, ve kânAllahu Bihim Aliyma; 
 
Ne vardı bunlar Allaha iman getirseler ve Âhıret gününe inansalar 

da Allahın kendilerine merzuk buyurduğu Ģeylerden infak etselerdi? 
Ziyan mı ederlerdi? Allah kendilerini bilirdi. (Elmalı) 

 
Hakikatlerini de Esmâ'sıyla var eden Allâh'a ve gelecekte 

yaĢanacak sürece iman edip, Allâh'ın onları rızıklandırdığından, 
baĢkalarına da bağıĢlasalardı ne zarar ederlerdi ki? Allâh hakikatlerinde 
olarak Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
Ve ma zâ aleyhim lev'amenû Billahi vel yevmil ahıri ve enfeku 

mimma rezekahümullah 
 
Çok ilginç, ibareye bakınız, ifadeye bakınız sevgili dostlar.  
 
“Bunlarda Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi. Ve Allah’ın 

kendilerine bağıĢladığı rızıktan infak etselerdi ne kaybederlerdi 
sanki..!” 

 
Rabbimizin Ģefkatinin ifadesi nasıl ayan beyan gözüküyor ayette..! 

Yani ne olurdu bunlarda Allah‟a ve ahirete iman etseler ve kendilerine 
Allah‟ın bahĢ ettiği servetten Allah yolunda infak etselerdi ne 
kaybederlerdi sanki. Bunu yapsalardı ne olurdu diyor rabbimiz.  



 
Yapsalardı, yani Allah‟ın arzusu, Allah‟ın isteği bu istikamette. 

Sadece emri değil, Allah bunu çok arzuluyor. KeĢke böyle yapsalardı 
diyor. Temennisi de bu Cenab-ı Hakk‟kın. Temennisi bu, çünkü 
kendisinin rahmetini kullarının celp etmesini istiyor. Çünkü kullarına 
yardım etmek, Ģefkat etmek istiyor. Böyle davranan kulun Allah‟ın 
Ģefkatini celbetmeyeceğini biliyor. Onun için de ne olurdu, benim 
Ģefkatimi böyle cepletselerdi, benim rahmetime böyle ulaĢsalardı, ne 
olurdu böyle yapsalardı. Ne kaybederlerdi sanki diyor.  

 
Bu çok önemli. Bu iĢ inançla ilgili bir problem. Allah‟a bakıĢınızla 

ilgili bir problem. Allah‟a tabir caizse eğer “açtığınız kredi” ile ilgili bir 
problem. Allah‟a güvenmekle ilgili bir problem.Allah‟a olan güveniniz, 
O‟nun size olan güvenini belirleyecektir. 

 
Güven problemi dedim. Ġnfak, dar geçitte sınanmaktır. Bu ayette 

ifade edilen infak. Ġmanın turnusol kağıdıdır infak. Yani Allah için 
harcama yapmak. Sahip olanlar infak ederler. Mala sahip olanlar infak 
ederler. Malın kendisine sahip oldukları infak edemezler, Allah yolunda 
veremezler. Sahip olduğunuz Ģeyi verirsiniz. Eğer mal sizin efendinizse, 
çok kötü bir efendidir. Köle efendisini verebilir mi? Eğer siz malın efendisi 
iseniz, kölenizi verebilirsiniz.  

 
Ve burada daha temelde bir güven problemi yatmakta. KiĢi 

güvendiğine kredi açar. Allah‟a ne kadar güveniyorsanız, Allah için o 
kadar kredi açarsınız. Allah‟ın kul hakkındaki kredisi, kul katındaki kredisi 
neyse, Kulun da Allah katındaki kredisi odur. Ancak kul ile Allah‟ın 
kredileri, kul ile Allah kadar farklıdır tabii ki. 

 
[Atlanan cümle; ve kânAllahu Bihim Aliyma; 
 
Allâh hakikatlarinde olarak Aliym'dir. (A.Hulusi)] 
 
 
 
40-) ĠnnAllahe la yazlimü miskale zerretin, ve in tekü haseneten 

yuda'ıfha ve yü'ti min ledünHU ecran azıyma; 
 
Her halde Allah zerre miskali zulmetmez ve eğer bir hasene olursa 

onu kat kat artırır bir de tarafından azîm bir ecir verir. (Elmalı) 
 



ġüphesiz Allâh kimseye zerre ağırlığınca bile zulmetmez! Bir iyilik 
yapılmıĢsa onu kat kat arttırır ve ledünnünden aziym bir mükâfat verir. 
(A.Hulusi) 

 
ĠnnAllahe la yazlimü miskale zerre Bütün bunların arkasından bir 

gerçeği rabbimiz hatırlatıyor. KuĢkusuz Allah kimseye zerre miktarı 
haksızlık yapmaz. ve in tekü haseneten yuda'ıfha eğer hayırlı bir iĢ 
varsa onu kat kat arttırır. 

 
ve yü'ti min ledünHU ecran azıyma; Katından da büyük bir ödül 

bahĢeder. 
 
Yukarıda söylediğimiz gerçek. Yani Allah‟a eğer güveniniz varsa, 

O‟nun size yaptığınızın karĢılığını kat kat geri ödeyeceğinden eminseniz 
yaparsınız. Emin değilseniz yapmazsınız. ĠĢte aslında infakın, imanın 
turnusol kağıdı olduğunu, imanın mi‟yarı olduğunu, imanın ölçüsü 
olduğunu buradan anlıyoruz. Allah‟a ne kadar güveniyorsanız, Allah için 
de o kadar harcayabilirsiniz diyor Kur‟an. 

 
 
41-) Fekeyfe iza ci'na min külli ümmetin Bi Ģehiydin ve ci'na 

Bike alâ hâülâi Ģehiyda; 
 
Bakalım nasıl olacak: Her ümmetten bir Ģahit getirdiğimiz, seni de 

onların üzerine Ģahit getirdiğimiz vakit? (Elmalı) 
 
Her topluluktan, içlerinden bir Ģahit getirip, seni de onlara Ģahit 

tuttuğumuz zaman, nicedir hâlleri? (A.Hulusi) 
 
 
Asıl her toplumdan bir Ģahit getirdiğimiz ve senide onlar aleyhine 

Ģahit gösterdiğimiz zaman ne olacak onların hali diyor Kur‟an. Burada ki 
Ģehit; Ģahit göstermek, insanlık öderleri peygamberler ve rehberlerdir. 
ġehit onlardır. 

 
Hatırlayın, karĢılaĢtırın Bakara suresinin 143. ayeti ile karĢılaĢtırın. 

Orada ne diyordu Kur‟an? Sen onlara Ģahit olasın, onlar insanlığa Ģahit 
olsunlar. Yani örnek olsunlar, önder olsunlar, rehber olsunlar, sen de 
onlara Ģahit ol, örnek ol, rehber ol. ..ve yekûnerRasûlü aleyküm 
Ģehiyda… Resul de sizin üzerinize örnek olsun, Ģehiyd olsun, Ģahit 
olsun. Diyordu o ayette.  

 



Onun için burada da Ģehiyd; hem örnek, önder, rehber manasına 
gelir, hem de Ģahit. Yani dünyada örnek ve önder, Ahirette Ģahadet eden 
birer Ģahiyd. Yani nübüvvet müessesesinin bu dünya ile sınırlı olmayıp 
toplumsal anlamda ahirete de taĢacağını ifade eden bir ayet bu. Her 
peygamber ve onun takipçisi olan risalet ve nübüvvetin mirasçıları, 
yaĢarken davet ettikleri toplumun rehberi, önderi ve onların örneğidir. 
Vefat ettikten sonra ise onların ya lehinde, ya da aleyhinde Ģahiyd‟dirler. 

 
 
42-) Yevmeizin yeveddülleziyne keferu ve asavür Rasule 

levtüsevva Bihimül Ard* ve la yektümunAllahe hadiysa; 
 
ĠĢte o gün öyle arzu edecek o küfredip Peygambere asî olanlar ki 

keĢke hâk ile yeksan edilselerdi de Allaha bir sözü ketmetmeselerdi. 
(Elmalı) 

 
O süreçte hakikati inkâr edenler ve Rasûle âsi olanlar, yerin 

kendilerini yutarak yok etmesini isterler. Allâh'tan hiçbir Ģeyi 
gizleyemeyeceklerdir. (A.Hulusi) 

 
 
Yevmeizin yeveddülleziyne keferu ve asavür Rasule 

levtüsevva Bihimül Ard O gün küfre sapanlarla peygamberlere karĢı 
çıkanlar. Yerin dibine geçmeyi temenni ederler. ĠĢte yukarıda ifade edilen 
hakikat; Yerin dibine geçmeyi temenni ederler. 

 
ve la yektümunAllahe hadiysa; Fakat onlar hiçbir Ģey 

gizleyemezler. O gün Allah‟ın peygamberlerinin davetine, o davetin 
gereğini yerine getirmeyen insanların nasıl bir tavır takınacağını, yani 
peygamberler karĢısında nasıl mahcup ve rezil duruma düĢeceğini bu 
ayet güzel ifade ediyor. 

 
 
43-) Ya eyyühelleziyne amenû la takrebusSalate ve entüm 

sükâra hatta ta'lemu ma tekulune ve la cünüben illâ 'âbiriy sebiylin 
hatta tağtesilu* ve in küntüm merda ev alâ seferin ev cae ehadün 
minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae felem tecidu maen 
feteyemmemu sa'ıyden tayyiben femsehu Bi vücuhiküm ve 
eydiyküm* innAllahe kâne Afüvven Ğafûra; 

 
Ey o bütün iman edenler! SarhoĢ iken namaza yaklaĢmayın: 

Söylediğinizi bilinceye kadar, cünüb iken de -yoldan geçmeniz baĢka- 
guslünüzü edinceye kadar, ve eğer hasta olur veya seferde bulunursanız 



veya biriniz hacet yerinden gelir veya kadınlara dokunursanız da suya 
güç yetiremezseniz o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin: Niyetle 
yüzünüze ve ellerinize mesh eyleyin, cidden Allah affı çok bir gafur 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler, kendinizi bilmez bir hâldeyken (sarhoĢken), ne 

dediğinizin bilincinde olacağınız zamana kadar ve bir de yolculukta 
olmanız hariç, cünüp iken, boy abdesti alıncaya kadar, salâta (namaza) 
yaklaĢmayın. Eğer hasta olmuĢsanız veya bir yolculuktaysanız veya 
sizden biri def'i hâcetten gelirse yahut cinsel iliĢkide bulunmuĢsanız, (boy 
abdesti alacak) su da bulamamıĢsanız, (o vakit) temiz toprağa 
teyemmüm edin... (ġöyle ki) yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin... 
Muhakkak ki Allâh Afüvv'dur, Ğafûr'dur. (A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler, la 

takrebusSalate ve entüm sükâra 
 
Burada Kur‟an farklı bir konuya geçti. Ancak çok ta birbirinden 

bağımsız değil elbet. Yukarıda da Kur‟an insan hayatının, insanın 
gündelik hayatına iliĢkin bir takım değiĢmez değer ölçüleri koymuĢtu, 
ġimdi burada da insanın hayatı ile ilgili bir takım düzenlemeler getiriyor. 
Ama bu düzenlemeler de yine insanın sürekli iĢlediği zaafından dolayı 
sürekli iĢleyebileceği hatalarla iliĢkili. 

 
Ya eyyühelleziyne amenûla takrebusSalate ve entüm sükâra 

hatta ta'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilinceye kadar sarhoĢken 
namaza yaklaĢmayın. 

 
ġimdi bu ayet ele alınırken içki meselesi konusunda birkaç kelam 

etmek gerekiyor. 
 
Kur‟an da içki konusunda; Bakara 219, 
 
Yes'elûneke anil hamri vel meysir* kul fiyhima ismün kebiyrun 

ve menâfi'u linNâs ayeti inmiĢtir. Yani bir soru üzerine inmiĢtir bu ayet, 
bir hüküm içermez. Ġnsai değil, ihbari bir ayettir. Haber verir sadece. 
Sana kumarı ve içkiyi soruyorlar. Onlara de ki; her ikisinde de insanlar 
için bireysel olarak içkide bir cesaret verme var ve kumarda da bir 
kazanç, getiri varsa da yine toplumsal olarak, özellikle toplumun büyük 
bir kesiminin içki ticareti yaptığı bir toplum düĢünülürse bir takım maddi 
menfaatler varsa da ismün kebiyrun büyük oranda bunlar günahtırlar. 
Yani aslında bunların arızi menfaatleri bir kenara, aslında öz itibarı ile bu 



davranıĢların gayri ahlaki, Allah‟ın reddettiği günah davranıĢlar olduğunu 
beyan eden bakara 219. ayet, ilk gelen ayettir. 

 
Mekki olarak gelip te nötr olarak içki hakkında hiçbir Ģey 

söylemeyen ama üzümden içki üretildiğini haber veren ayet dıĢında tabii 
ki.  

 
Bundan sonra bu ayet inmiĢtir. Yani nisa suresinin 43. ayeti. Ve 

ondan sonra da maide 90 inmiĢtir. 
 
Ya eyyühelleziyne amenû innemel hamru vel meysiru 

vel'ensabü vel'ezlamü ricsün min ameliĢĢeytan…Maide/90 
 
Ġçki ve diğerleri Ģeytanın amellerinden iĢinden, Ģeytan iĢi bir pisliktir 

diyor Kuran. Maide/90 da 
 
Maide/90 kesinlikle içkiyi tüm zamanlar için yasaklıyor. Nisa/43, 

Maide/90 la iptal edilmiĢ der geçmiĢ müfessirler. Çünkü ikisi arasında bir 
tenakuz, bir çeliĢki görür. Oysa ki ben nesh teorisinin naifliği ve sağlam 
bir zemine oturmaması bir tarafa, Alkol kullanımını tüm zamanlarda 
Kur‟an yasaklamıĢtır.  

 
Bu bir gerçek. Günahkar insanların buna ilaveten sarhoĢken ibadet 

etmek gibi bir ikinci günahı da iĢlemesini daha yasaklamıĢtır. Yani Alkol 
kullanımı tüm zamanlar için yasaktır. Bunun üzerine eğer insanlar 
nefislerine yenilerek hala bu günahı iĢleyip Allah‟ın sınırını çiğniyorlarsa, 
ikinci bir günahı, ikinci bir sınırı daha aĢmasınlar diye bu ayette de 
sarhoĢken, alkollü iken namaza yaklaĢılmaması ifade edilmiĢtir. Onun 
için bu ayetlerin birbirlerinin hükmünü iptal etmeleri doğru olmaz diye 
düĢünüyorum. 

 
Her Ģeyden öte bu ayet, insan bilinci ile ibadet arasındaki doğrudan 

iliĢkiye bir iĢarettir. Bilinçsiz ibadet, ibadet değildir diyor. Çünkü içki 
sarhoĢ eder, sarhoĢun bilinci olmaz. Dolayısıyla ibadetle bilinç arasında 
doğrudan bir bağ olduğunu ifade ediyor bu ayet. Ve bu ayete dayanarak 
bilinçsiz ibadetin, yani hu sarhoĢluk ister bilinci gideren Ģey, ister içki 
olsun, ister bir baĢka Ģey. Fark etmez. Ne yaptığınızın bilincinde 
değilseniz, yaptığınız Ģeyi niçin yaptığınızın bilincinde değilseniz, aslında 
bir tür sarhoĢken namaza yaklaĢıyorsunuz demektir. Aslında bütün bu 
çağrıĢımlarla beraber anlamak lazımdır diye düĢünüyorum. Devam 
ediyoruz. 

 



ve la cünüben illâ 'âbiriy sebiylin hatta tağtesilu cünüp iken de 
seyahat dıĢında, yani seyahat gibi yıkanmaya engel olacak durumlar 
dıĢında, -onu yıkanmaya vakit olmayan, yıkanmaya engel olan, yıkanma 
imkanı olmayan durumları, seyahati örnek göstermiĢ. Ama seyahatten 
baĢka durumlar da mazeretlerde çıkabilir- ĠĢte bunun gibi mazeretler 
dıĢında cünüpken de yıkanıncaya kadar namaza yaklaĢmayın. 

 
ve in küntüm merda Fakat eğer hastaysanız, ev alâ seferin ya da 

yolculuk yapıyorsanız, ev cae ehadün minküm minel ğaitı ya da ihtiyaç 
giderdikten sonra, ev lamestümün nisae yahut kadınlarla birlikte 
olmuĢsanız, felem tecidu maen ve üstelik su da bulamıyorsanız. 
feteyemmemu sa'ıyden tayyiben femsehu Bi vücuhiküm ve 
eydiyküm o zaman temiz bir toprak alıp yüzlerinizi ve ellerinizi onunla 
mesh edin. Bu açık. Bu teyemmüm dediğimiz ikame ibadettir ki, sembolik 
abdesttir.  

 
Abdest madden hakiki bir temizlik, manen ise sembolik bir 

temizliktir. Teyemmüm ise abdest alınamayacak durumlarda, su 
bulunmaması halinde, ya da su bulunduğu halde, suya ulaĢılamaması 
halinde, ya da suya ulaĢılabildiği halde suyu kullanıma bir engel olduğu 
zaman, hastalık gibi mikropluluk gibi iĢte bu durumlarda abdest yerine 
geçmek üzere teyemmüm yapılır.  

 
Teyemmüm kasıttır niyet manasına gelir. Onun için teyemmümde 

niyet, bu kelimenin kökeninin niyet anlamı taĢıması itibarı ile fakihler 
tarafından vacip, farz olarak hüküm verilmiĢ ve bu çerçevede; 
Teyemmüm dedim Abdestin yerine geçen bir sembolik abdesttir. 
Teyemmüm madden de, manen de semboliktir. Abdest madden hakiki, 
manen sembolik temizlenmedir.  

Ve buradaki belki bir nükte de insanın kendisinden geldiği toprağa 
ne kadar yakın durması gerektiğini hatırlatmaktır diye düĢünebiliriz.  

Ve Asl olan burada, ibadetin asıl amacı Allah – insan iliĢkisini diri 
tutmaktır. Yoksa ibadetin amacı sadece kuru kuruya biçimsellik değildir. 
ĠĢte burada bu gösterilmiĢtir. Yani teyemmüm eden insanların sanki 
abdestsiz ibadet ediyormuĢ hissine kapılmasına hiç gerek yok. Allah‟a 
abdestinizin suyu, namazınızın biçimi, ya da kestiğiniz kurbanın kanı, ya 
da eti ulaĢmıyor. Allah‟a ulaĢan; sizin Allah karĢısındaki sorumluluk 
bilincinizdir. 

Onun için burada teyemmüm öneren bu ayetin bize verdiği en 
büyük ders dini törenselleĢtirmemizin hoĢ olmadığı dersidir.Yani din 
sadece klasik ritüellerden Ģekillerden değil, o zarfların içinde ki mazruf, 
yani mesajlardan ibarettir ve o mesajlar zarflardan daha önemlidir. Onun 
için zarfı koruyup ta zarfın içindeki mesajı atmak ne kadar ahmaklıktır ve 



ibadetin ruhunu öldürüp bedenine sarılmaktır. ĠĢte onu biz buradan 
anlıyoruz. 

 
innAllahe kâne Afüvven Ğafûra;  Unutmayın ki Allah çok 

affedendir, bağıĢlayandır. 
 
 
44-) Elem tera ilelleziyne ûtû nasıyben minel Kitabi yeĢteruned 

dalalete ve yüriydune en tedıllüs sebiyl; 
 
Bakmaz mısın Ģu kendilerine kitaptan bir nasip verilmiĢ olanlara? 

Kendileri sapkınlığı satın alıyorlar da istiyorlar ki siz de yolu sapıtasınız. 
(Elmalı) 

 
Kendilerine hakikat ilminden bir nasip verilmiĢ olanları görmüyor 

musun, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan (inancınızdan) 
sapmanızı arzuluyorlar. (A.Hulusi) 

 
 
Kendilerine vahiyden bir pay verilmiĢ olanların, onu sapıklıkla 

değiĢtirdiklerini, sizin de yoldan çıkmanızı istediklerini görmüyor 
musunuz? 

 
Burada doğrudan hitap birincil olarak ayetin ilk muhatabı olan Hz. 

Muhammed A.S.a ve sonra hepimize, modern muhatapları olan bizlere. 
Yani konu biraz değiĢmiĢ gibi gözüküyor. Bütün bu düzenlemeler, bu 
hukuki ve beĢeri düzenlemelerin ardından Resulallah‟a kendisinin 
dikkatini çekmeyen, ama kendisine karĢı tuzak kuran bir düĢman hedefe 
doğru yönlendiriyor Resulallah‟ı, ki onun arkasından gelen ayet bunu 
açıkça ifade ediyor. 

 
 
45-) VAllahu a'lemü Bi a'daiküm* ve kefa Billahi Veliyyen ve 

kefa Billahi nasıyra; 
 
DüĢmanlarınızı Allah daha çok biliyor, veliy de Allah yeter, nasîr de 

Allah yeter. (Elmalı) 
 
Size düĢmanlık edenleri yaratmıĢ olan Allâh, elbette onları bilir. 

Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh, Velî isminin özelliğiyle size yeter ve 
size hakikatinizden yardım eder Allâh! (A.Hulusi) 

 
 



VAllahu a'lemü Bi a'daiküm Allah, düĢmanlarınızı daha iyi bilir. ve 
kefa Billahi Veliyyenve kefa Billahi nasıyra; ve dost olarak Allah yeter. 
Yardım edici olarak ta Allah yeter. Ve bu ibarelerin içi zaten Ģöyle 
dolduruluyor. 

 
 

46-) Minelleziyne hadu yüharrifunel Kelime an mevadı'ıhi ve 
yekulune semi'na ve asayna vesma' ğayre müsmeın ve raına leyyen 
Bi elsinetihim ve ta'nen fid diyn* velev ennehüm kalu semi'na ve 
ata'na vesma' venzurna lekâne hayren lehüm ve akveme, ve lâkin 
leanehümullahu Bi küfrihim fela yu'minune illâ kaliyla; 

 
O Yahudî olanlardan ki kelimeleri mevzu‟larından tahrif ediyorlar, 

Ve dillerini eğerek, dine dokunarak «dinledik ısyan ettik», «dinle 
dinlenilmesi», «râinâ» diyorlar; böyle diyeceklerine «iĢittik itaat ettik» 
«dinle ve bizi gözet» deselerdi elbette haklarında daha hayırlı ve daha 
dürüst olurdu. Ve lâkin küfürleri yüzünden Allah kendilerini lânetlemiĢtir 
Onun için imana gelmezler meğer ki pek az. (Elmalı) 

 
Yahudi olanlardan öyleleri vardır ki, KELĠMELERĠ esas 

anlamlarından kaydırırlar (vahyin orijinalliğini korumazlar)... Telaffuzlarını 
eğip bükerler ve Din'de kötü kavramlar oluĢtururlar: "ĠĢittik ve isyan ettik", 
"Dinle, dinlemez olası" ve "Raina - anlayıĢı sınırlı" mânâsına gelecek 
Ģekilde vurgulama yaparlar. Eğer onlar, "ĠĢittik ve itaat ettik", "Dinle" ve 
"Unzurna - gözet bizi" deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve 
daha doğru olurdu... Fakat Allâh içlerindeki hakikati inkâr yüzünden 
onları lânetlemiĢtir... Pek azı müstesna, iman etmezler. (A.Hulusi) 

 
 
Minelleziyne hadu yüharrifunel Kelime an mevadı'ıhi. 
 
Allah‟ın bildiği düĢman ortaya çıktı Ģimdi. Demek ki o dönemde, 

özellikle bu ayetin nazil olduğu dönemde müminler kendilerine asıl 
düĢman olanları farklı, baĢka adreslerde görüyorlarmıĢ ki, ayetin 
formundan onu anlıyoruz, Allah burada asıl dikkat etmedikleri bir nokta 
da gerçek düĢmanlarının olduğunu söylüyor. 

 
Minelleziyne hadu yüharrifunel Kelime an mevadı'ıhi 

YahudileĢenlerden, elleziyne hadu formunu Kur‟an da YahudileĢenler 
biçiminde çevirmeyi en doğru çeviri olarak görüyorum. Bunun 
açıklamasını da YahudileĢme temayülü isimli eserimde özellikle Ġslam 
kaynaklarını ve lügat kitaplarını delil göstererek yapmıĢtım. Burada 
geçiyorum. 



 
YahudileĢenlerden kimileri sözleri bağlamlarından kopararak 

çarpıtırlar. Nasıl yaparlar? ve yekulune semi'na ve asayna ve derler ki; 
ĠĢittik ve reddettik. vesma' ğayre müsmeın ve dinle dinlenilmeyesice 
derler.  

 
Burada sevgili dostlar sözü bağlamından koparmak. Tam da 

BektaĢilik. Hatırlayın biraz önce okuduğum, tefsir ettiğim ayet, namaza 
yaklaĢmayın; la takrebusSalate. Hani bunu BektaĢi fıkrası olarak 
anlatırlar. 

 
BektaĢiye sormuĢlar;  
 
- Niçin namaz kılmıyorsun? 
 
- Allah Kur‟an da la takrebusSalate namaza yaklaĢmayın 

buyuruyor. DemiĢ.  
 
- Arkasını da okusana..! DemiĢler.  
 
- Ben hafız mıyım. Diye cevap vermiĢ diye anlatırlar o fıkrayı. 
 
BektaĢi fıkrası gibi tam bir YahudileĢme temayülü, YahudileĢme 

alameti bu. Nasıl? Sözü bağlamından kopardığınız da söz tamamen 
farklı bir anlama gelir. Hiç Allah‟ın kastetmediği, Allah‟ın murad etmediği 
bir anlamda anlaĢılabilir. Bu da sözün iç ve dıĢ bağlamından koparmak 
Ģeklinde anlaĢılır ki sözün iç bağlamı özellikle o sözün hangi olay 
üzerine, hayatta neye tekabül ederek indirildiğidir Kur‟an ise eğer. DıĢ 
bağlamı ise o sözün üstündeki ve altındaki ayetler, ya da hayatta tekabül 
ettiği birebir karĢılıklardır. 

 
ĠĢte bütün bu bağlamı dikkate almazsanız eğer, ayetlerin sebep-i 

nüzulü sözün bağlamıdır mesela. Ayetlerin siyek ve sibakı, yani önündeki 
ve sonundaki ayetler o sözün bağlamıdır. Bütün bunları dikkate 
almazsanız eğer o zaman Allah‟ın muradının tam dıĢında bir baĢka 
Ģekilde anlayabilirsiniz sözü. 

 
ĠĢte onu kastediyor ve Yahudiler bu iĢi çok iyi yapıyor diyor Kur‟an. 

Daha neler yapıyorlarmıĢ devam edelim; Tevriyeli konuĢuyorlarmıĢ. 
Bakınız, Bakara/88 de de deniliyor ya; 

 
Ve kalû kulûbüna ğulfun Kalplerimiz kılıflıdır diyorlardı. Bu iki 

manaya geliyordu. Hem kalplerimiz kılıflıdır, hem kalplerimiz bilgi 



ambarıdır. Yani Resulallah‟ı dinlemeyip, ya da Resulallah‟ın sözlerinin 
kalplerine hiç girmediğini ifade için böyle iki manaya gelen kelimeler 
kullanıyorlardı. Yani kelimelerle oynuyorlardı. Mugalata yapıyorlardı, 
safsata yapıyorlardı. Devam ediyoruz; 

 
ve raına leyyen Bi elsinetihim ve ta'nen fid diyn Dillerini eğip 

bükerek ve dine hakaret kastıyla da ”raîna” derlerdi. Râina yı dillerine 
eğerek derlerdi, raîyna dedikleri zaman çobanımız manasına geliyor. 
Râina, gözeticimiz, bize bak, bizi gözet manasına gelen bu kelimeden, 
birazcık dili eğip te ”raîna” telaffuz edildiği zaman çobanımız manasına 
yani hakaret manası taĢıyordu. Resulallah‟a böyle hakaret ediyorlardı. 

 
velev ennehüm kalu semi'na ve ata'na vesma' venzurna lekâne 

hayren lehüm ve akvem Eğer onlar iĢittik ve itaat ettik ve dinle ve bizi 
gözet deselerdi kendileri için daha hayırlı ve daha dürüstçe bir davranıĢ 
olurdu. 

 
ve lâkin leanehümullahu Bi küfrihim Fakat inkarlarından dolayı 

Allah onları rahmetinden dıĢladı. fela yu'minune illâ kaliyla; Gerçekten 
de pek kıt inanıyorlar. 

 
 
47-) Ya eyyühelleziyne ûtül Kitabe aminu Bi ma nezzelna 

musaddikan lima maaküm min kabli en natmise vucuhen 
feneruddeha alâ edbariha ev nel'anehüm kema leanna ashabes 
sebt* ve kâne emrullahi mef'ula; 

 
Ey o kendilerine kitap verilenler! gelin o beraberinizdekini 

tasdiklemek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin biz bir takım yüzleri 
silip de enselerine çevirmezden veya onlar eshabı Sebti lânetlediğimiz 
gibi lânetlemezden evvel, yoksa Allahın emri fiile çıkarıla gelmiĢtir. 
(Elmalı) 

 
Ey kendilerine hakikat bilgisi verilenler, yüzleri silerek enselere 

döndürmeden (ilminizi silip eski sapıklığa döndürmeden) veya Cumartesi 
hürmetini yerine getirmeyenleri lânetlediğimiz gibi sizleri lânetlemeden 
önce, gelin iman edin size inzâl ettiğimiz, beraberinizdeki hakikat ilmini 
tasdik edene (Kurân'a)... Allâh hükmü yerine gelmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne ûtül KitabeSiz ey kendilerine vahiy gönderilmiĢ 

olanlar; aminu Bi ma nezzelna musaddikan lima maaküm min kabli 
en natmise vucuhen feneruddeha alâ edbariha ey kendilerine kitap 



verilmiĢ olanlar, sizdekini tasdik edici olarak indirdiğimiz vahye inanın ki, 
geleceğe yönelik umutlarınızı söndürüp, yüzlerinizi geçmiĢe 
döndürmeyelim. 

 
Çok ilginç, çok edebi bir ibare. Yani eğer siz, sizin elinizdekini 

tasdik edici olan bu kitabı inkarda direnirseniz, vahyi inkarda direnirseniz, 
Gelecekten hiçbir beklentiniz olmaz. Umudunuzu elinizden alırız ve sırf 
geçmiĢin hayali ile, geçmiĢin anıları ile yaĢamaya baĢlarsınız.  

 
Ben bu ayetten bunu anladım sevgili Kur‟an dostları, ve anladığımı 

da size meal olarak naklettim. Doğrusu da budur diye düĢünüyorum. 
Yani sırf geçmiĢinde, tarihinde yaĢayıp ta gelecek hakkında hiçbir 
tasarımı olmayan, yani geleceği inĢa etmek için hiçbir planı projesi, 
umudu bulunmayan toplumlardan, Allah umudu almıĢ, aslında belayı 
vermiĢ demektir. ĠĢte Allah‟ın gazabı ve laneti bence toplumsal açıdan 
böyle anlaĢılmalıdır. 

 
GeçmiĢe dönük yaĢamak, gözü ensesinde yaĢama, gelecek inĢası 

için umudu olmayanlar, geçmiĢin tesellisi ile avunurlar. Unutmayın, 
Boykot ve hendek hadiselerinde Nebi ne diyordu? 

 
- Dayanın, sabredin müminler, Kayzer ve Kisra’nın hazineleri 

yakında sizin olacak. 
 
Bu geçmiĢe yönelik insanlara umut aĢılama ve inĢa etmektir iĢte. 
 
ev nel'anehüm kema leanna ashabes sebt Yada sebt‟i ihlal eden 

topluluğu lanetlediğimiz gibi sizi de lanetleyelim. 
 
Sept yani Cumartesi yasağını, aslında Allah böyle bir yasak 

koymadı ama onlar Allah‟tan, sırf ibadete ayıracakları bir gün istediler, 
Cumartesi gününü Allah onlara tahsis etti. Ama buna rağmen ihanet 
ettiler. Cuma akĢamından oltalarını denize atıyorlardı, Cumartesi akĢamı 
topluyorlardı. Hesapta bu yasağa itaat etmiĢ oluyorlardı ve tabii ki 
uyanıklık, Yahudilik yaparak.Yani yine iĢ görüyorlar ama iĢ görmemiĢ gibi 
duruyorlardı. 

 
ve kâne emrullahi mef'ula; Yoksa Allah‟ın iradesi mutlaka 

gerçekleĢecektir. Yani insanın ruhsal bağımsızlık sürecine yani iĢaret 
ediyor bu. 

 
 



48-) ĠnnAllahe la yağfiru en yüĢreke BiHĠ ve yağfiru ma dune 
zâlike limen yeĢa'* ve men yüĢrik Billahi fekadiftera ismen azıyma; 

 
Doğrusu Allah kendine Ģirk koĢulmasını mağfiret etmez, ondan 

berisini dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha Ģirk koĢarsa pek büyük 
bir cinayet iftira etmiĢ olduğunda Ģüphe yoktur. (Elmalı) 

 
Muhakkak ki Allâh kendisine (âfakî - açık veya enfüsî - gizli) Ģirk 

koĢulmasını bağıĢlamaz. Bunun dûnundakileri (bundan daha küçük 
suçları) dilediklerine bağıĢlar. Kim Esmâ ül Hüsnâ'sı itibarıyla varlığının 
da hakikati olan Allâh'a ("B"illahi) Ģirk koĢarsa, gerçekten aziym bir suç 
olarak, iftira etmiĢ olur. (A.Hulusi) 

 
 
ĠnnAllahe la yağfiru en yüĢreke BiHĠ KuĢkusuz Allah kendisine 

ortak koĢulmasını bağıĢlamaz. ve yağfiru ma dune zâlike limen yeĢa' 
fakat dilediği kimselerin bunun dıĢındaki günahlarını bağıĢlar. 

 
Burada dikkatinizi çekerim. Ġnsanın ruhsal bağımsızlık sürecine en 

büyük engel Ģirk‟tir. Tüm insani vasıfları ve yücelme çabalarını Ģirk boĢa 
çıkarır. ġirki affetmemesi Allah‟ın insana olan sevgisinin ifadesidir. Çünkü 
Allah insanı o kadar çok seviyor, o kadar çok tabir caizse umut bağlıyor 
ki, Ģirk Allah‟ın insana olan umutlarını insanın boĢa çıkarmasıdır. Onun 
için Ģirk Allah‟ın insana olan büyük sevgisine en büyük ihanet olduğu için 
Allah tarafından affedilmiyor. 

 
ve men yüĢrik Billahi fekadiftera ismen azıyma; Zira Allah‟a 

ortak koĢan kimseler, O‟na iftira ederek kendilerine bir günah, yani 
gerçekten de kendileri için korkunç bir günah iĢlemiĢ olurlar. 

 
 

49-) Elem tera ilelleziyne yüzekkûne enfüsehüm* belillahu 
yüzekkiy men yeĢau ve la yuzlemune fetiyla; 

 
Bakmaz mısın Ģu nefislerini tezkiye edip duranlara! Hayır, yalnız 

Allah dilediğini tezkiye eder (temize çıkar) onlar da kıl kadar 
zulmedilmezler. (Elmalı) 

 
Kendilerini temiz sayanları (Ģirk koĢtukları hâlde temiz olduklarını 

iddia eden Yahudi ve Hıristiyanları) görmüyor musun? Hayır (olay onların 
dediği gibi değil), Allâh dilediğini arındırır ve hurma lifi kadar zulme 
uğratılmazlar. (A.Hulusi) 

 



 
Elem tera ilelleziyne yüzekkûne enfüsehüm Baksana kendilerini 

temize çıkaranlara, belillahu yüzekkiy men yeĢau ve la yuzlemune 
fetiyla; asla, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar 
haksızlık yapılmaz. 

 
 
50-) Unzur keyfe yefterune alellahil kezib* ve kefa BiHĠ ismen 

mübiyna; 
 
Bak Allaha karĢı nasıl yalan uyduruyorlar, açık günah da bu yeter. 

(Elmalı) 
 
Bak nasıl yalanla Allâh'a iftira ediyorlar! Bundan daha açık suç 

olmaz! (A.Hulusi) 
 
 
Unzur keyfe yefterune alellahil kezibe Bak, kendi uydurduklarını 

nasıl da Allah‟a atfediyorlar. YahudileĢenlerin nasıl YahudileĢtiğini ifade 
ederek bu ümmete de “Ey Ümmeti Muhammed, siz de Müslüman 
ümmeti Musa gibi yapmayın, YahudileĢmeyin.” Deniliyor bu ayetlerde. 

 
ve kefa BiHĠ ismen mübiyna; Bundan daha aĢikar bir günah 

olamaz. 
 

 
51-) Elem tera ilelleziyne ûtû nasıyben minel Kitabi yu'minune 

Bil cibti vettağuti ve yekulune lilleziyne keferu hâülâi ehda 
minelleziyne amenû sebiyla; 

 
Bakmaz mısın Ģu kendilerine okuyup yazmaktan biraz nasip 

verilmiĢ olanlara? Cibt-ü taguta inanıyorlar da Allah‟ı tanımayanlara 
bunlar müminlerden yolca daha doğru diyorlar. (Elmalı) 

 
Kendilerine hakikat bilgisinden bir nasip verilenleri görüyor musun? 

Cibt'e (kendisinde kuvvet vehmedilen put) ve Tağut'a (Ģeytanî güçler) 
iman ediyorlar ve hakikati inkâr edenlere, "Bunlar iman edenlerden daha 
doğru yolda" diyorlar. (A.Hulusi) 

 
 
Elem tera ilelleziyne ûtû nasıyben minel Kitab Kendilerine 

vahiyden bir pay verilenleri görmüyor musun, 
 



yu'minune Bil cibti vettağut cipte ve tağut‟a inanıyorlar. 
 
Tağut, eski mısır tanrısı Thot, Hermes Trismegistus diye bilinen 

hikmetin ve bilgeliğin babası olarak bilinen bir insan. Ama bu hikmetin ve 
ilmin babası olan Hermes Trismegistus yani eski Mısırca ile Thot, 
Tağut. Yani Fenike‟ce telaffuzda Tâ‟ut biçiminde telaffuz edildiği için, 
Arapça ya da Sami dili olan Fenike‟ce den geçiyor. Daha sonra bu ilim ve 
hikmet sahibi zat tanrılaĢtırılıyor. Aslında Tağut‟un kelime kökeni, 
etimolojik kökeni, önceden Hakîm ve sadık bir zat olduğu halde, 
sonradan kendisi tanrılaĢtırılan insana tekabül eder. Ama Kur‟an da 
Tağut, Allah dıĢında kendisine hüküm kaynağı olduğu imajı yüklenen 
soyut ve somut her bir Ģeydir. 

 
Cipt ise; Cipt, hurafe diye çevirebilirim. Gerçekte hiçbir gücü 

olmadığı halde güç varmıĢ gibi, güç vehmedilen her bir Ģey cipt‟tir. 
 
ĠĢte bunları tanrılaĢtıranlara hitap ediyor. 
 
ve yekulune lilleziyne keferu hâülâi ehda minelleziyne amenû 

sebiyla; ve kafirlerin müminlerden daha doğru yolda olduğunu iddia 
ediyor o YahudileĢen kimseler. 

 
 

52-) Ülaikelleziyne leanehümullah* ve men yel'anillahu felen 
tecide lehu nasıyra; 

 
Onlar Allahın lânetlediği kimseler, her kimi de Allah lânetlerse artık 

onu bir kurtaracak bulamazsın. (Elmalı) 
 
ĠĢte onlar Allâh'ın lânet ettiği (kendisinden uzaklaĢtırdığı) 

kimselerdir. Allâh kime lânet ederse ona yardım edecek kimse yoktur! 
(A.Hulusi) 

 
 
Ülaikelleziyne leanehümullah Allah‟ın lanetlediği iĢte bunlardır. 

ve men yel'anillahu felen tecide lehu nasıyra; Allah‟ın lanetine 
uğrayan biri de asla kendisine yardımcı bulamaz. 

 
PutlaĢtırma, PutlaĢtıran ve putlaĢtırılan için manevi bir cinayettir 

dostlar. ĠĢte bu ayette o cinayetten söz ediyor. 
 
 



53-) Em lehüm nasıybün minel mülki feizen la yü'tunen nase 
nekıyra; 

 
Yoksa onlara mülkten bir hissemi var? Öyle olsa nasa bir çekirdek 

bile vermezler. (Elmalı) 
 
Yoksa onların mülkte (hükümranlıktan) bir hisseleri mi var? Eğer 

öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeği kadar bile bir Ģey vermezlerdi. 
(A.Hulusi) 

 
 
Em lehüm nasıybün minel mülk yoksa onlar Allah‟ın mülküne 

ortak olduklarını mı sanıyorlar. feizen la yü'tunen nase nekıyra; eğer 
öyle olsaydı insanlara zırnık dahi vermezlerdi. 

 
 
54-) Em yahsüdunen Nase alâ ma atahumullahu min fadliHĠ, 

fekad ateyna ale Ġbrahiymel Kitabe vel Hıkmete ve ateynahüm 
mülken azıyma; 

 
Yoksa o nasa Allahın fazlından verdiği nimeti çekemiyorlar da 

haset mi ediyorlar? evet, biz Âli Ġbrahim‟e kitap ve hikmet verdik hem de 
azîm bir mülk verdik. (Elmalı) 

 
Yoksa o insanlara, Allâh'ın fazlından verdiklerini hazmedemeyip 

haset mi ediyorlar? Gerçekten biz Âl-i Ġbrahim'e hakikat bilgisi ve Hikmet 
(Sünnetullah ilmi) verdik. Hem de aziym bir mülk verdik. (A.Hulusi) 

 
 
Em yahsüdunen Nase alâ ma atahumullahu min fadliH yoksa 

onlar Allah‟ın lutfûndan bahĢ ettiği Ģeylerden dolayı onları kıskanıyorlar 
mı? 

 
fekad ateyna ale Ġbrahiymel Kitabe vel Hıkme oysa biz Ġbrahim 

ailesine vahiy ve hikmet vermiĢ, ve ateynahüm mülken azıyma; ve 
onlara güçlü bir hükümranlık bahĢetmiĢtik. Diyor ayet. Yani Ġbrahim‟in 
ailesi, imanın atası olan Ġbrahim‟i hatırlayın ey YahudileĢen Ġsrail oğulları. 
Unutmayın sizde ve Ģu an inkar ettiğiniz Muhammed de Ġbrahim‟in 
takipçileri olduğunuzu iddia ediyorsunuz, ama Muhammed‟i inkar 
ediyorsunuz. Muhammed‟in getirdiği mesajı inkar aslında, aslınızı 
inkardır diyor ve Ġbrahim‟i inancın atası olarak, adres olarak gösteriyor. 

 



Ben; Rabbim bu Ümmeti, Ümmeti Musa gibi YahudileĢmekten koru 
diyor;  “Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” diyerek 
bitiriyorum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NÎSA SURESĠ (055-079 )(32)  
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
  

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları dersimize Nisa suresinin 55. ayeti ile devam 

ediyoruz. Geçen dersimizde hatırlayacağımız gibi YahudileĢen Ġsrail 
oğullarının Allah‟ı ve resulünü, elçisini bırakıp Tağut‟a ve Cipt‟e, yani 
Ģeytani güçlere ve bir takım evhamii vehmi güçlere boyun eğdiklerini, 
onların hukukuna teslim olduklarını. Yüreklerinde bir baĢka güce 
inanırken hayatlarındaki problemleri Ģeytani güçlere çözdürmeye 
kalktıklarını ifade etmiĢ ve bundan dolayı da Allah‟ın lanetini, yani 
rahmetinden dıĢlanmayı hak ettiklerini ayette iĢlemiĢtik. ġimdi kaldığımız 
yerden bu konunun devamı olan ayetle devam ediyoruz. 

 
 
55-) Feminhüm men amene Bihî ve minhüm men sadde anhu 

ve kefa Bi cehenneme se'ıyra; 
 
Onun için onlardan kimi ona iman etmekte, kimi de ondan 

meneyletmekte, ona da Cehennem alevi elvermektedir. (Elmalı) 
 
Onlardan bazısı Onda olana iman etti ve onlardan bir kısmı da 

Ondan yüz çevirdi. Onlara cehennemdeki sair (kendilerini içten ve dıĢtan 
yakacak ateĢ) yeterlidir. (A.Hulusi) 

 
 
Feminhüm men amene Bihî aralarında, yani YahudileĢen Ġsrail 

oğullarının arasında ona inananlarda vardı. 
 
O hemen bir üstteki ayeti kerimede imanın atası olarak, 

Resulallah‟ı kabul etmemekte direnen Yahudilere örnek olarak gösterilen 
Ġbrahim Peygamber. Yani Ģu denmekte. Ey YahudileĢen Ġsrail oğulları, 
siz Ġbrahim peygamberin peygamberliğini ve mesajını kabulleniyorsunuz. 
Ki burada o ifade ediliyor. Feminhüm men amene Bihî aralarında 
Ġbrahim‟e inananlar vardı. En azından Yahudiler içerisinde bir kısmı Hz. 
Ġbrahim‟in hem peygamberliğine, hem de mesajına iman ediyorlar imiĢ. 

 
ĠĢte bu inançtan yola çıkarak Kur‟an, onları çeliĢkiye düĢmemeye 

çağırıyor. “Atasının getirdiği, babası Ġbrahim’in getirdiği mesaja 
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inanıyorsunuz da, onu kendisine çıkıĢ noktası olarak alan ve “Ben 
Ġbrahim’in bir devamıyım.” Diyen Muhammed A.S. ın mesajını neden 
inkar ediyorsunuz.” Diyor Kur‟an. 

 
ve minhüm men sadde anhu Ondan yüz çevirenler de vardı 

YahudileĢen Ġsrail oğulları arasında. ve kefa Bi cehenneme se'ıyra; 
Onlara kavurucu bir ateĢ olarak cehennem yeter. 

 
Demek ki Ġbrahim peygamberden gelen iki kol, iki nübüvvet kolu. 

Birinci kol; Musa peygamber. Ve ondan öte Ġsa peygambere dayanan 
Ġshak kolu, Yakup kolu, Öbürü ise Ġsmail peygamberden Resulallah‟a 
dayanan ikinci kol. 

 
Bu iki kolun kendisinde birleĢtiği Ģahıs Ġbrahim peygamber. 

Dolayısıyla mesajınızın kökeni aynı, mesajınızın kaynağı aynı, Aynı 
kaynaktan gelen mesajı nasıl inkar ediyorsunuz dediği gibi, aynı 
zamanda bir iç çeliĢkiye de dikkat çekiyor Kur‟an. Siz daha Ġbrahim‟e 
olan tavrınızı netleĢtirmemiĢsiniz. Bir kısmınız ona iman ederken, hala bir 
kısmınız onu inkar ediyorsunuz. Kaldı ki Muhammed‟e olan tavrınızı 
netleĢtiresiniz, der gibidir adeta.  

 
56-) Ġnnelleziyne keferu Bi ayatina sevfe nusliyhim nara* 

küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayreha 
liyezûkul azâb* innAllahe kâne Aziyzen Hakiyma; 

 
ġüphesiz âyetlerimizi tanımayan kâfirler, muhakkak ki biz onları 

yarın bir ateĢe yaslayacağız, derileri piĢtikçe azabı duysunlar diye 
kendilerine tebdilen baĢka deriler vereceğiz; çünkü Allah izzetine nihayet 
olmayan bir hakîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
Muhakkak ki (Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan hakikatlerindeki) 

iĢaretlerimizi inkâr edenleri, ateĢte yakacağız. Azabı daha fazla 
hissetmeleri için derileri (dıĢsal bağlılıkları dolayısıyla) yandıkça yerine 
yeni deriler (dıĢsallıklar) oluĢturacağız. Muhakkak ki Allâh Aziyz'dir, 
Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
Ġnnelleziyne keferu Bi ayatina sevfe nusliyhim nara ayetlerimizi 

inkarda direnenleri zamanı gelince ateĢe mahkum edeceğiz. Zamanı 
gelince..! 

 
Ayeti inkar sadece ilahi kelamı inkar anlamını taĢımaz. Aynı 

zamanda ilahi kelamın farklı versiyonları olan kainat ayetinin ifade ettiği 



hakikatleri, Ayat-ı insanın ifade ettiği hakikatleri ve ayat-ı hadisatın, yani 
olayların ifade ettiği hakikatleri inkar da dolaylı yoldan bu alana girer.  

 
küllema nedıcet cüludühüm ve derilerinin her yanıp 

soyulmasında, beddelnahüm cüluden ğayreha liyezûkul azâb 
derilerini değiĢtireceğiz ki Allah‟ın azabını tüm Ģiddeti ile tatsınlar. 

 
Bu çok Ģiddetli ifadeler. Bu insanın tüylerini diken diken eden 

ifadeler, aynı zamanda cehennem azabının, Allah‟ın insana olan 
muhabbetine ihanet etmenin karĢılığı olan cehennem azabının 
sürekliliğine delalet eder. Yani Ģöyle diyemez kimse mantık yürüterek; Bu 
dünyada ki fiziki kuralları esas alarak insan bir kez yanar canım diyemez. 
Onun için oradaki yanıĢın bu ayetten yola çıkarak ısrarla söyleye biliriz ki 
oradaki yanıĢın dünyada ki yanma ve yakma ile herhangi bir ilintisi, 
iliĢkisi, benzerliği yok. Çok farklı bir yanma. Çok farklı bir azap, çok farklı 
bir cezalandırma yöntemi oldıuğu bu ayetten ortaya çıkıyor. 

 

«RUH», yani halogramik mikrodalga beden, GüneĢin içine gittiği 
zaman, oradaki yüksek radyasyonun etkisiyle deforme olur, eğrilir, 
büzülür, yanar(!), fakat yok olmaz!.. Bunun misâli, rüyada, bedeninin 
ezilip-büzülmesi, kırılması, yaralanması, parçalanması ertesinde yeniden 
yaĢamına aynen devam etmesidir... 

ĠĢte «cehennem» denen GüneĢin (1) içindeki yaĢantıda da, dalga 
beden tahrip olur, ezilir, uzar, geniĢler, yassılaĢır, yıpranır, yanar ve 
akabinde eski hâline döner... ve bu durum tekrar tekrar sürer gider... 

*(1) Bu konudaki hadisler ve bilgiler "ĠNSAN ve SIRLARI" isimli 
kitabımızda tetkik edilebilir. A. Hulûsi 

innAllahe kâne Aziyzen Hakiyma; ġüphesiz Allah kudret ve 
hikmet sahibidir. Yücelik ve hikmet sahibidir. 

 

57-) Velleziyne amenû ve amilus salihati senüdhılühüm 
cennatin tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha ebeda* lehüm 
fiyha ezvacün mütahheretün, ve nüdhılühüm zıllen zaliyla; 
 

Ġman edip Salih iĢler yapan müminlere gelince bunları altından 
ırmaklar akar Cennetlere koyacağız: içlerinde ebedî kalmak üzere onlar, 
kendilerine orada temiz, gayet temiz zevceler var, hem onları sayeban 
edecek bir sayeye koyacağız. (Elmalı) 



 
Ġman edip, bu imanın gereği davranıĢlar ortaya koyanlara gelince; 

onları altlarından ırmaklar akan cennetlere dâhil edeceğiz. Onlarda 
sonsuza dek yaĢarlar. Orada onlara (Ģeytaniyetten) arınmıĢ eĢler vardır. 
Onları gölgenin gölgesine (her türlü yakıcı - rahatsız edici Ģartlardan 
uzak ortama) sokacağız. (A.Hulusi) 

 
Velleziyne amenû ve amilus salihat ġimdi projektörlerini müspet 

tarafa döndürdü Kur‟an menfi olandan. Yani Muhammed AS. ümmetine; 
“Ey ümmeti Muhammed, siz de Ümmeti Musa gibi YahudileĢmeyin.” 
Dedikten sonra doğrudan müminlere döndürdü ve onlara hitap ederek; 
Velleziyne amenû ve amilus salihati Fakat iman edip Salih amel 
iĢleyenler, senüdhılühüm cennatin tecriy min tahtihel enhar içlerinden 
ırmaklar akan cennetlere koyacağız onları. 

 
Aslında bu ayet doğrudan Ġsrail oğulları içerisinde bu vasfı 

taĢıyanlara da hitap ediyor. Onları da kapsıyor. Yani Kur‟an ın 
sistematiğinde süpürücülük yoktur. Hiçbir inancı kökten süpürüp atmaz, 
kökten süpürüp almaz, ayıplar. Hakkı batıldan, aynı pirinci taĢtan ayıklar 
gibi ayıklar. 

 
halidiyne fiyha ebeda Orada, yani cennette ebediyen kalacaklar. 

lehüm fiyha ezvacün mütahheretün orada onlar tertemiz eĢlere sahip 
olacaklar. EĢlere, sadece erkekler hanımlara değil. EĢlere. EĢ 
karĢılıklıdır. Tek taraflı değildir. Onun için ezvac ne müennestir, ne 
müzekker. Ġkisi birden girer. Ezvac denilince hem kadına göre erkek, 
erkeğe göre kadın anlaĢılır Arap dilinde. 

 
ve nüdhılühüm zıllen zaliyla; Ve yine onları muhteĢem bire 

gölgede, gölgelendireceğiz. 
 
zıllen zaliyla aslında literal manası gölge demektir. MüthiĢ bir, 

muhteĢem bir gölge demektir. Ama Ragıp el Isfahani‟nin bu kelimenin 
mecazına getirdiği anlam çok daha güzel ve farklı. O da muhteĢem bir 
mutluluk, sonsuzca bir saadet vereceğiz onlara. Çünkü Arap 
muhayyilesinde, yaz sıcaklarının 50 – 55 derece olduğu bir iklimde, o 
sıcakta bir insana sunulacak en ideal ikram, harika bir gölge idi. Onun 
için o insanlara olan bu kelamı ilahi de o kültürün anlayabileceği bir 
örnekten yola çıkıyor ve mutluluğu bu kelimelerle ifade ediyor. Sanırım 
kuzey kutbundaki insanlar da yaĢasaydı birinci muhatapları onlar olsaydı 
o zaman da bu cümle onlara ideal bir güneĢ vereceğiz, 



muhteĢem bir günlük güneĢlik hava vereceğiz  derdi. Onun için biz 
bunu anlarken, algılarken mutluluk biçiminde algılamakla Ragıb‟ın da 
yardımıyla doğru algılıyoruz. 

 
58-) ĠnnAllahe ye'muruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve izâ 

hakemtüm beynenNasi en tahkümü Bil'adl* innAllahe ni'ımma 
ye'ızuküm Bihi, innAllahe kâne Semiy'an Basiyra; 

 
Haberiniz olsun ki Allah size Ģunları emrediyor: Emanetleri ehline 

veresiniz ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmedesiniz, 
hakikat Allah size ne güzel vaaz veriyor, Ģüphesiz ki Allah semi', basır 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
Muhakkak ki Allâh emanetleri ehillerine vermenizi ve insanlar 

arasında âdil olarak (herkesin hakkını vererek) hükmetmenizi emreder. 
Muhakkak Allâh bununla size ne güzel öğüt veriyor. Kesinlikle Allâh 
Semi'dir, Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
ĠnnAllahe ye'muruküm en tüeddül emanati ila ehliha Kur‟an 

yukarıda YahudileĢen Ġsrail oğullarından söz etti. Hemen sonra 
müminlere hitap etti ve bir probleme, sosyal, toplumsal bir probleme 
parmak basıyor Ģu ayette. Yani bir toplumsal çözülmenin sebebi nedir. 
ĠĢte onun cevabı bu ayet. ĠnnAllahe ye'muruküm en tüeddül emanati 
ila ehliha Allah size emanet edilen Ģeyleri mutlaka ehline vermenizi 
emreder. 

 
Bu ayetin iniĢ nedeni olarak gösterilen olay Ģöyle; 
 
Osman bin Talha cahiliye döneminden beri Kâbe‟nin anahtarını 

taĢımakla görevli olan ailenin son üyesi. Bu aynı zamanda bir Ģeref. 
Bölge Arapları içerisinde bir izzet. 

 
Mekke‟nin fethi günü Kâbe‟de namaz kılmak istediğinde Hz. 

Osman bin Talha dan anahtarı ister. Osman Bin Talha eğer Resulallah 
olduğuna inansaydım, bilseydim verirdim der. Ama Hz. Ali kolunu kıvırır 
ve anahtarı alır. Resulallah Kâbe‟de namaz kılarlar, namazdan sonra 
Resulallah‟ın amcası Abbas, sikaye Ģerefi kendisinde bulunan, yani 
hacıları sulamak Ģerefi kendisinde bulunan bu zat, aynı zamanda Kâbe 
anahtarının da taĢıma Ģerefinin de kendisinde bulunmasını arzu eder, 
anahtarın kendisine verilmesini ister. Ama Resulallah anahtarı yine eski 
sahibine Osman bin Talha‟ya iadesini ister ve bu durum üzerine Osman 
bin Talha Ġman eder. Allah‟a teslim olur. 

 



Böyle bir olay anlatılır. Tabii ki bu olayla sınırlandırılamaz bu ayetin 
umumi ve evrensel mesajı. Hele bu ayetin mesajı. Öyle müthiĢ, öyle 
evrensel mesajı var ki hayatımızın her alanına hitap eden bir ayet. 

 
Emanet, nedir emanet? Her Ģey. Kelimenin tüm çağrıĢımıyla 

sorumluluğun her türü emanettir. Babalık bir emanettir, annelik bir 
emanettir, yöneticilik bir emanettir, dahası, insan olmak bir emanettir. Ki 
hatırlayın ayeti kerimeyi,  

 
Ġnna aradnel emanete ales Semavati vel 'Ard Ahzap/72  
 
Biz emaneti yerlere göklere dağlara sunduk, takdim ettik. ĠĢte o 

zaman; 
 
vel cibali feebeyne en yahmilneha ve eĢfakne minha ve 

hamelehel Ġnsan. 
 
Bunlar emaneti üstlenmekten kaçındılar. Bu emanetin ne olduğu 

konusunda çok yorumlar yapılmıĢ olmakla birlikte, bendeniz bu emanetin 
insanlık olduğunu yani irade olduğunu düĢünüyorum. Ġradeyi dağlar ve 
yerler ve gökler kabullenmezken insan kabullenmiyor. ĠĢte emanet bu. 
Ġnsanlık bir emanettir. Ve tabii onun olgunlaĢması için yapılabilecek her 
Ģey bir emanet. Tüm sorumluluklar bir emanettir. Tabii buradaki 
emanetin daha özel manada kullanıldığını hemen sonraki cümleden 
anlıyoruz. Nedir o da; 

 
ve izâ hakemtüm beynenNasi en tahkümü Bil'adl Ve insanlar 

arasında hüküm verecek olursanız, adaletle hüküm vermenizi emreder 
Allah. Demek ki emanetin burada ki özellikle birincil anlamı yönetimle 
ilgili olanı, Hükümle ilgili olanı. Toplum içerisinde yönetim sorumluluğu 
üstlendiğiniz her makam sizin için mahza bir emanettir. Yani emaneti 
makam ve mevki de diyebilirsiniz.  

 
Patronsanız, iĢçiniz size emanettir. Baba iseniz, evladınız, 

anaysanız evladınız size emanettir. Yöneticiyseniz halkınız size 
emanettir. Eğer servet sahibiyseniz, servet size emanettir. Can 
taĢıyorsanız canınız, mal taĢıyorsanız malınız, Ģöhret taĢıyorsanız 
Ģöhretiniz, ilim sahibiyseniz ilminiz emanettir. Ama buradaki, kullanım 
öncelikle ve özellikle yönetimle ilgili bir emanete dikkat çekiliyor. 

 
Yine Ayeti kerimede neden YahudileĢen Ġsrail oğullarından söz 

eden bir ayetin, bir pasajın ardından emanetle ilgili böyle bir pasaj gelmiĢ 
derseniz, benim buna vereceğim cevap; Demek ki Müslüman Ġsrail 



oğullarının YahudileĢmesinde ki büyük paylardan biri emanete ihanet 
etmeleri, yönetime layık olmayan insanları getirmeleri ve layık olmayan 
insanları seçip onların eline yönetimlerini emanet etmeleri idi. 

 
ĠĢte onların, Ġsrail oğullarının YahudileĢmesini hızlandıran 

faktörlerin belki sosyal ve çevresel faktörlerin en büyüklerinden biri bu idi 
ve bunu bu ümmete rabbimiz hatırlatıyor ve siz yönetim emanetine 
ihanet etmeyin. Çünkü yönetim ilmi, yani siyaset aslında. Siyaset 
yönetme sanatıdır. Yönetme sanatını layık olmayana, emanete ihanet 
edecek olan ellere teslim etmeyin gibi bir anlam da çıkarılabilir tabii ki. 
Devam ediyoruz; 

 
innAllahe ni'ımma ye'ızuküm Bih Allah size ne de güzel öğüt 

veriyor. innAllahe kâne Semiy'an Basiyra; zira Allah her Ģeyi iĢtendir, 
her bir Ģeyi görendir. 

 
 
59-) Ya eyyühelleziyne amenû etıy'ullahe ve etıy'urRasule ve 

ülil emri minküm* fein tenaza'tüm fiy Ģey'in ferudduhu ilAllahi 
verRasuli in küntüm tu'minune Billahi vel yevmil ahır* zâlike hayrun 
ve ahsenü te'viyla; 

 
Ey o bütün iman edenler! Allaha itaat edin, Peygambere de itaat 

edin sizden olan ulülemre de, sonra bir Ģeyde nizaa düĢtünüz mü hemen 
onu Allaha ve Resulüne arz ediniz: Allaha ve Âhiret gününe gerçekten 
inanır müminlerseniz.. O hem hayırlı hem de netice itibarıyla daha 
güzeldir. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler! Allâh'a itaat edin, Rasûle itaat edin ve sizden Ulül 

Emr'e de (Hakikat ve Sünnetullah bilgisine sahip olarak hüküm verme 
yetisine sahip olana)... Bir Ģey hakkında anlaĢmazlığa düĢtüğünüz 
takdirde -Ģayet Allâh'a ve gelecekte yaĢanacak sonsuz sürece iman 
ediyorsanız- onu Allâh'a ve Rasûlüne döndürün... Bu hem daha hayırlı ve 
hem de tevil olarak (iĢin aslına, uygunluğuna ulaĢma bakımından) daha 
güzeldir. A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, etıy'ullahe ve 

etıy'urRasule ve ülil emri minküm Allah‟a, peygamberine, peygambere 
daha doğrusu. Ve aranızdan kendilerine otorite emanet edilmiĢ olanlara 
itaat edin. 

 



Emanet ayetinin hemen ardından böyle bir ayet gelmesi de biraz 
önceki yorumumu destekliyor. Allah‟a, peygambere ve aranızdan 
kendilerine otorite emanet edilmiĢ olanlara itaat edin. 

 
Aslında; Ve ulil emr-i minküm ibaresinin farklı biçimlerde 

anlaĢıldığı tefsirlerden görülüyor. Ki Ġbn. Abbas‟a dayanan bir rivayette; 
sizden olan emir sahipleri, aranızda kendilerine otorite tevdi edilenlerden 
maksadın alimler olduğu söylenir. Lakin ayetin siyak ve sibakı, iç ve dıĢ 
bağlamı göz önüne alındığında bu mana uzak gözüküyor bana. 

 
Otoriteyi birine emanet etmek, bu ayet neden söz ediyor derseniz, 

açık. Hak ve sorumluluklardan söz ediyor. Hak ve sorumluluklardan. 
Allah‟a itaat mutlak itaattir. Bunda kimsenin tereddüdü yok. Resule itaat 
mukayyet itaattir. Allah‟tan dolayı Resule itaat edilir. Çünkü;  

 
Men yutı'ırRasule fekad etaAllah Nisa/80 
 
Resulüne itaat eden Allah‟a itaat etmiĢ olur da onun için. Niçin? 

Çünkü Resulü seçen Allah‟tır. Seçilene itaatsizlik seçene itaatsizlik 
anlamını taĢır da onun için. Mustafa dır peygamberler. Yani, seçilmiĢtir. 
Allah‟ın seçimine isyan Allah‟a isyandır. Onun için dolaylıdır peygambere 
itaat. Doğrudan değildir. Doğrudan, dolaysız ve mutlak itaat Allah‟a dır. 

 
Üçüncü itaat edilmesi gereken mercii ise burada; ve ülil emri 

minküm aranızda kendilerine otorite emanet edilenler diyor. ĠĢte burada 
problem var. Kim bunlar ve bu itaatin derecesi nedir. O halde eğer resule 
bile itaat mutlak değil mukayyetse, aranızda kendilerine yönetim emanet 
edilenlere itaat, haydi haydi mukayyettir. Ne ile kayıtlıdır, neyle sınırlıdır? 
Eğer Allah a ve Resulüne itaat ediyorlarsa onunla sınırlıdır. 

 
Bu önemli bir ilke. Bu iĢte çerçeveyi belirliyor. Kaldı ki Resulallah‟ın 

bu konuda söylediği söz gerçekten tüm tartıĢmayı kesecek mahiyette. 
Nedir o? Allah‟a isyan hususunda kula itaat yoktur. La ta ate fil 
masiyyeAllah'a isyanda kula itaat olmaz. Kim olursa olsun. Onun için 
meĢhur ve sahih bir haberde Resulallah bir müfrezeyi bir komutanla 
birlikte yolluyor. O komutan bir ateĢ yakıyor, askerlerin kendisine olan 
bağlılığını denemek için askerlerine ateĢe girmelerini emrediyor. Tabii 
tutmuyorlar. Resulallah onu komutan atadığı halde. 

 
Dönüp geldiklerinde olay Resulallah‟a anlatılıyor. Resulallah‟ın 

tepkisi aynen Ģu; 
 
- Girselerdi ebediyen çıkamazlardı. 



 
AteĢten ebediyen çıkamazlardı. Yani cehenneme girmiĢ olurlardı. 

Böyle bir itaat olmaz ki. Bu itaat itaat değil. Yani Resulallah atamıĢ olsa 
da o komutanı. Onun için itaatlerin ne ile sınırlılığı da burada gözüküyor. 
Salim akılla ve selim doğru nakille. Mütevatir nakille. Onun için buradaki 
itaatin sınırı elbette ki açık.  

 
Burada otoriteyi birine emanet etmek, seçmek bir haktır. Ancak 

itaat ise seçenin sorumluluğudur. Her hak sorumluluk ile beraber olur. 
Onun için otoriteyi seçmek, yönetimi ona emanet etmek, Halkın hakkıdır. 
Ama bir de sorumluluğu var, seçtiği otoriteye meĢru iĢlerde tabi olmak.  

 
Tabii ki seçilenin de hakkı ve sorumluluğu var. Nedir bunlar? 

Yöneticinin sorumluluğu, adaletle hükmetmektir. Eğer adaletle 
hükmetmezse ihanet etmiĢ olur. Kendisini seçene. Peki sorumluluğu 
budur. Ya hakkı nedir? Hakkı ise kendisini seçenlerden meĢru zeminde 
itaat istemektir. Onun için haklar ve sorumluluklar karĢılıklıdır.  

 
Bunu sadece ülke yönetimlerinde değil, en aĢağı birim olan aileye 

adar indirebilirsiniz. Ġndirgeyebilirsiniz. Ailede eĢler arası iliĢkide de dahi 
geçerlidir hak ve sorumluluklar. Çünkü o da bir emanettir ve ailede emr 
sahibi, ulül emr olan ailenin ulül emri de aynen bunun gibi hem hakka, 
hem de sorumluluğa sahiptir. Sorumluluğunu yerine getirmeden hakkını 
kullanamaz. Bu surenin baĢında;ErRicalu kavvamune alen nisai 
erkekler kadınlar üzerinde koruyup kollayıcı gözetleyicidir ibaresi hem 
hakka, hem sorumluluğa delalet eder ve ayetin devamında her iki 
cinsinde karĢılıklı birbirlerine hak ve sorumlulukları zaten ifade edilmiĢ ki, 
daha önce biz tefsir ettiğimiz için girmiyoruz. 

 
Hanımları eĢlerinin üzerinde gözetleyici olarak seçilen beyler, eğer 

evin geçimini, kendilerine sorumluluk olarak verilen evin geçimini temin 
etmekte acze düĢüyorlarsa, buna rağmen gözetmenlikte ısrar ediyorlarsa 
bu sorumluluklarını yerine getirmeden haklarını kullanmaya kalmaları 
anlamına gelir ki zulüm olur. Onun için hak ve sorumluluk birlikte 
düĢünülür. 

 
fein tenaza'tüm fiy Ģey'in ferudduhu ilAllahi verRasuli in 

küntüm tu'minune Billahi vel yevmil ahır Bir hususta anlaĢmazlığa 
düĢersenizeğer, onu Allah‟a ve peygambere götürün. Tabii Allah‟a ve 
ahiret gününe inanıyorsanız. Allah‟a ve resulüne götürürsünüz..! 
Ġnanmıyorsanız problem yok sizin için diyor. Temelde daha büyük bir 
probleminiz olduğu için böyle tali bir konuda siz muhatap değilsiniz. Ama 



eğer Allah‟a ve Resulüne inanıyorsanız bu kez böyle bir mecburiyetiniz 
var. 

 
Niçin böyle bir form ile gelmiĢ bu ayet? Çünkü hüküm konusundaki 

problem, ayette ifade edilen ve bundan sonra da ifade edilmeye devam 
edilecek olan problemlerin muhatapları Allah‟a ve Resulüne iman ettiğini 
söyleyen insanlar. Yüreklerinde bir otoriteye teslim olmuĢlar, ama 
hayatlarında, kalplerinde teslim oldukları otoritenin tam zıddına gidiyorlar. 
Hayatlarında ki düğümleri Allah‟ın dıĢındaki otoritelere çözdürmeye 
kalkıyorlar. ġeytani güçlere çözdürmeye kalkıyorlar. 

 
Peki neden böyle olur diye bir soru sormak lazım ama burada 

öncelikle Ģu ibareye dikkatinizi çekmek isterim; 
 
ferudduhu ilAllahi verRasul Allah‟a ve Resulüne götür onu. 

Kur‟an a ve sünnete demiyor, çok ilginç. Kitaba demiyor. Allah‟a diyor. 
ġimdi buradan Kur‟an ve sünnet anlaĢılmaz mı? Ondan daha öte bir Ģey 
anlaĢılır. Kitap diyebileceği halde doğrudan Allah‟a iĢaret eden bu ayetin 
mesajının daha derin olduğunu düĢünüyorum ben Allah‟a ve Resulüne 
götürün demekle,  

 
Kur‟an a ve sünnete götürün demek arasında hem derin hem de 

kapsamlı bir fark var. O da vahyin sadece lafsına değil, lafzın arkasında 
yatan Allah‟ın muradına götürün. Yani sadece ilahi kelamın kelimelerine 
değil, o kelimelerin arkasında ki büyük maksada, kitabın ruhuna götürün. 
Resulallah‟ın davranıĢlarının sadece Ģekline değil, o Ģeklin arkasında 
yatan amaca götürün. Yani Allah‟ın muradı, sünnetin ruhu. Adeta 
bendeniz öyle değil de bu formla gelmesinden bunu anlıyorum. Böyle 
söylenmek isteniyor gibidir ki, Gazzali‟nin Ģu harika tespiti bu yorumu 
doğruluyor. Diyor ki Gazali; 

 
- Umirna bitteeshi, la bitteĢebbu. 
 
Biz Resulallah‟ın yaptığını, niçin yaptığına bakıp o nedene 

dayanarak yapmakla emrolunduk. Ona benzemekle değil. Bu çok önemli 
bir ilke. Umirna bitteeshi, la bitteĢebbu. 

 
Teeshi, usve‟den gelir. Kur‟an da Usvetün hasenetün diyordu zaten 

peygamberi tanıtırken insanlığa ve ümmete. Onun için teeshi ile 
emrolunduk, teĢebbüh ile değil. 

 
zâlike hayrun ve ahsenü te'viyla; Bu, Yani Allah‟a ve Resulüne 

götürmek, Kuran‟ın maksadına ve sünnetin ruhuna götürmek, iĢte bu 



hayrun ve ahsenü te'viyla en iyi seçimdir ve sonuç olarak ta en verimli 
olandır. Amenna ve saddakna diyoruz. Elbette ki bu en iyi seçimdir, 
sonuç olarak ta en verimli olandır. Çünkü Ġnsanlığın değiĢmez 
değerleridir Ġslam‟ın değerleri. Dolayısıyla o değerlere yapıĢan kurtulur. 
Onun içindir ki öncekiler ne ile felaha ermiĢse, sonrakiler de aynı Ģeyle 
felaha erecekler diyen doğru söylemiĢtir. 

 
ĠĢte bu nedenle Allah vahyinin arkasında yatan o maksat ve büyük 

sebepleri, hiçbir zaman ve zemin ile kayıtlandırmamıĢtır. Sınırlı değildir. 
O maksadı iyi kavradığınızda üzerinden kaç yüz yıl geçmiĢ olursa olsun 
her çağın derdine derman olacak merhem üretirsiniz. Tabii ki sadece ne 
dediğinde takılıp kalmaz ne demek istedi diye de sorarsanız. 

 
 
60-) Elem tera ilelleziyne yez'umune ennehüm amenû Bi ma 

ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yüriydune en yetehakemu 
ilettağuti ve kad ümiru en yekfüru Bihi, ve yüriydüĢĢeytanü en 
yudıllehüm dalalen be'ıyda; 

 
Bakmaz mısın Ģunlara: o hem sana indirilene' hem senden evvel 

indirilene iman ettiklerini söyler gezer kimselere? Ki o tağuta (o azgın 
Ģeytana) muhakeme olmak istiyorlar Halbuki onu tanımamakla emr 
olunmuĢlardı, O ġeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar uzak 
bir dalâle düĢürmek istiyor. (Elmalı) 

 
Sana inzâl olunana ve senden önce inzâl olunana iman ettiklerini 

sananları görmüyor musun; inkâr etmeleri emredildiği hâlde Tağut'u 
aralarına hakem yapmak isterler... ġeytan da onları geri 
dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa (Ģirke) düĢürmeyi diler. 
(A.Hulusi) 

 
 
Elem tera ilelleziyne yez'umune ennehüm amenû Bi ma ünzile 

ileyke ve ma ünzile min kablik Sana ve senden önce indirilenlere iman 
ettiğini zannedenlere bir baksana, yüriydune en yetehakemu ilettağut 
birbirlerini tağut‟un, yani Ģeytani, güçlerin hakimiyetine çağırmakta bir 
sakınca görmüyorlar. kad ümiru en yekfüru Bih oysa ki onu inkar 
etmekle emr olunmuĢlardı. Buna rağmen Allah‟ın inkar etmekle emrettiği 
Tağut‟a, Ģeytani güçlere, onun hakimiyetine baĢ eğmeye çağırıyorlar 
insanları. 

 
Burada Allah‟ın otoritesine alternatif diye çıkartılan tüm otoritelerin 

Tağut anlamına geldiğini sanırım Kur‟an a aĢina olan herkes biliyor. 



Allah‟ı bırakıp ta onu otorite edinmek, yani Allah‟a alternatif olarak 
çıkarılan bir takım Ģeytani güçleri, otoriteleri otorite edinmek, vahyin 
insanda uyandırdığı tüm iyi duyguları ortadan kaldırır. 

 
Problem de budur. Allah bir Ģeyi yasaklıyorsa, ondan çıkarı yoktur 

Allah‟ın. O halde Ģu soru sorulur. Bundan insanın çıkarı nedir, ya da 
kaybı nedir. Bu yasağı iĢlerse insan ne kaybeder. Bu soruyu sormamız 
lazım ilkesel olarak. Çünkü Allah‟ın hiçbir yasaktan kazancı yoktur. Hiçbir 
günahtan da kaybı yoktur. O halde kimin kazancı ve kaybı vardır diye 
sormak lazım. Ve sonuçta insanın kazancı ve kaybı vardır, cevap budur.  

 
O halde Tağut‟a Allah‟ın hükmünü bırakıp ta Ģeytani güçlerin 

egemenliğine teslim olan bir insan ne kaybeder. Diye soracak olursanız, 
vahyin insanda uyandırdığı tüm iyi duyguları geçersiz kılmıĢ olur o insan. 
Kendisi ile olan iliĢkisini zedeler. Çünkü yüreğinde Allah‟a iman ediyor. 
Buradaki, tip o tip. Burada bir tip çiziliyor. Kime inanıyorsun deyince bu 
tipe, diyor ki ben Allah‟a iman ediyorum. Yani sen Allah‟a inanır mısın 
dediğinizde, bu tip Ģu ayetlerde iĢlenen tip, ben Allah‟a inanıyorum diyen 
bir tip. 

 
Ancak, Peki gündelik sorunlarını, hayatında bir düğüm, bir problem 

çıktığında kime götürürsün dediğinizde, hayır, bu küçük iĢleri ben Allah‟a 
götürmem, baĢkalarına götürürüm diyen tip buradaki. Niçin onu yapıyor? 
Niçin i belli, çünkü oportünist davranıyor.Çıkarcı davranıyor. Geçici 
çıkarları için kalıcı saadetini feda ediyor.  

 
Burada Allah‟ı aldatamayacağı için, Allah‟ın karĢısında duran 

Ģeytani güçlere baĢvuruyor hayatındaki problemlerin çözümünde. Niçin 
onlara baĢ vuruyor? Çünkü inancıyla, yüreğinde olanla hayatında olan 
arasında bir mutabakat yok. ParçalanmıĢ bir kimlikle karĢı karĢıyayız bu 
ayette. ParçalanmıĢ bir kiĢilik, yırtık bir kiĢilik. ĠĢte insan davranıĢlarının 
ahlaki zeminini yok eden bir durum bu. 

 
Bunun adına Kur‟an ne diyor? Nifak. Bu kimseye de münafık diyor 

Kur‟an. ĠĢte bu nifak‟ın ta kendisi. Parçalanma, kiĢilik yırtılması.Kimlik 
parçalanması. Ġki ayrı kutup aynı anda hareket halinde. Ġnanıyor mu, 
inanmıyor mu. Yüreği bir baĢka güce inandığını söylerken, hayatında bir 
baĢka güce boyun eğiyor. 

 
Bu bir tür trajedidir iĢte. Yine bu ruhsal bölünmedir. Ruhsal 

yırtılmadır. Ki bunun temelinde de iman ettiğine güvenmemek yatar. 
Güvenmediğinize zaten iman etmiĢte sayılmıyorsunuz. Allah‟a iman 
ettiğini zannediyor ama, O‟na güvenmediği için problemlerinin çözümünü 



ona götürmüyor. BaĢkasına götürüyor. Çünkü çıkarı ile çalıĢıyor o 
zaman. 

 
ĠĢte burada yırtık bir kiĢilik var. ParçalanmıĢ bir kiĢilik. Bu ayet ona 

iĢaret ediyor. Devam ediyoruz. 
 
ve yüriydüĢĢeytanü en yudıllehüm dalalen be'ıyda; Nitekim 

Ģeytanın tek arzusu, onları derin bir sapıklığa itmektir. Tabii ki Ģeytan da 
bunu istiyor. ġeytanın arzusu da bu.  

 
Hatırlayın Ģeytan hiç Allah‟ı inkar etmedi ki. Unutmayın, Kur‟an la 

sabit Allah‟a imanı. ġeytan hiç Allah‟ı inkar etmedi ki. ġeytanın inkar 
problemi yok. Onun için fe bi izzetike diyor.  

 
- Senin Ġzzetine Ģerefine yemin olsun ya rabbi. Diyor Kur‟an da.  
 
Allah‟a yemin ediyor. Onun için Ģeytanın inkar problemi yok. 

ġeytanı Ģeytan eden inkarı değil. Ya nesi? Aynı bu problem iĢte. Allah‟a 
iman ettiği halde onun çözümüne razı olmuyor. Onun çözümüne karĢı 
duruyor. Çünkü pratik çıkarlarına aykırı görüyor onu. Onun için Ģeytanı 
Ģeytan eden inkarı değildir budur. Allah‟ın hükmüne razı olamamasıdır. 
Allah‟ın kendisi için en iyiyi düĢündüğünü kabul edememesidir. 

 
 
61-) Ve izâ kıyle lehüm te'alev ila ma enzelAllahu ve ilerRasuli 

raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa; 
 
Allahın indirdiği hükme gelin, Peygambere gelin denildiği vakit da 

onlara görüyorsun o münafıkları ki senden çekiniyorlar da çekiniyorlar. 
(Elmalı) 

 
Onlara: "Allâh'ın inzâl ettiğine ve Rasûlüne gelin" denildiğinde, 

münafıkların senden iyice yüz çevirip uzaklaĢtıklarını görürsün. 
(A.Hulusi) 

 
Ve izâ kıyle lehüm te'alev ila ma enzelAllahu ve ilerRasul 

Allah‟ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde, raeytel 
münafikıyne yesuddune anke sududa; Bu münafıkların nefretle 
senden yüz çevirdiklerini görürsün.. 

 
Allah‟a ve Resulüne gelin denildiğinde, iĢte bu münafıkların, Kur‟an 

bu tipin münafık bir tip olduğunu söylüyor açıkça. ĠĢte bu münafıkların 
senden yüz çevirdiklerini görürsün diyor. Bir adı da nifak olan kiĢilik 



kırılması hali, iĢte inancın psikolojik cephesinde açılan yaraları böyle 
ifade ediyor ayet. 

 
Bunlar onulmaz yaralar. Nifak, insanın iman duvarında onulmaz 

yaralar açıyor. Gedikler açıyor. Yürek bir Ģey söylüyor, akıl bir baĢka Ģey. 
Kalbiyle bir Ģeye inanıyor, hayatı ile bam baĢka Ģey yapıyor. Vicdan, 
inançtan yana durur gibi oluyor, fakat iç güdüler bakıyorsunuz, pratik 
çıkarları gerekçe göstererek “ama”lı cümleler kuruyor.   

 
“Öyle de..!”, “doğrusun da”, “ama”, diyor. Yani haklı söylüyorsun, 

veya Allah‟ haklı da, ama ne yapayım mecbur kaldım. ĠĢte Ģu gerekçem 
vardı. Mazeret ileri sürüyor. Tam da Ģeytan gibi. Onun da mazeretleri 
vardı biliyorsunuz. Onun için yer yüzünde ĢeytanlaĢmıĢ hiçbir kimse 
mazeretsiz değildir. ġeytan olmanın bile bir mazereti varsa, her günahın, 
her isyanın da bir mazereti vardır. Ama bu mazeretlerin tümü meĢru 
mazeret değildir. Allah‟ın kabul etmeyeceği mazerettir. Ve la maazira, 
mazeret yok der onun için cenab-ı hak Kur‟an da. Evet, devam ediyoruz. 
Bu amalı cümleler nasıl kuruluyor. 

 
 
62-) Fekeyfe izâ esabethüm musıybetün Bi ma kaddemet 

eydiyhim sümme cauke yahlifune Billahi in eredna illâ ıhsanen ve 
tevfiyka; 

 
Ya ellerinin yaptığı yüzünden baĢlarına bir musıbet geldiği zaman 

nasıl? sonra gelmiĢler de sana «billâhi muradımız sırf bir iyilik yapmak ve 
ara bulmaktan ibaret idi» diye yemin ediyorlar. (Elmalı) 

 
Nasıl da, elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine musîbet 

geldiğinde, hemen "Billahi bizim iyilikten ve tevfikten baĢka amacımız 
yoktu" derler. (A.Hulusi) 

 
Fekeyfe izâ esabethüm musıybetün Bi ma kaddemet eydiyhim 

fakat önceden ortaya koydukları eylemler sonucunda baĢlarına kötü bir 
netice gelince, ne olacak onların hali. Rabbimiz bu soruyu soruyor. Bu 
eylemleri dolayısıyla baĢlarına kötü bir sonuç gelince halleri ne olacak. 
Yani burada, Kur‟an ın her tarafında sık sık tekrarlanan Ģu ima yine 
tekrarlanıyor. 

 
“BaĢınıza gelecek sonuçlar, sizin kazandıklarınızdır.” 
 
Onun için kötü sonuçların tamamında sizin eyleminizin izi vardır. 

Bu söylenmek isteniyor. Tercih size aittir deniliyor yani. Eğer kötü bir 



akıbeti kabulleniyorsanız, o akıbeti celbedecek kötü eylemlere devam 
edin. Yok eğer gelmesin istiyorsanız Ģimdiden tedbirinizi alın ve vazgeçin 
deniliyor. 

 
Ġnsan eylemi ile Allah‟ın bu eylemleri sonucunda ki takdiri arasında 

doğrudan bağ olduğu vurgulanıyor. Bu çok önemli. Yeryüzündeki hiçbir 
belanın, toplumsal hiçbir çözülmenin, hiçbir sosyal yaranın, hastalığın, 
aslında insanların eylemlerinden bağımsız oluĢmayacağı vurgulanıyor 
burada. 

 
sümme cauke yahlifune Billahi in eredna illâ ıhsanen ve 

tevfiyka; Sonra sana gelecekler, Allah adına yemin edecekler, ama, 
diyecekler. Ama..! Bizim amacımız sadece iyilik yapmak ve uyum 
sağlamaktı. Amalı cümleler kurarlar dedim ya. Münafıkların bile 
kendilerince münafıklıklarına bir gerekçesi var. 

 
- Ġyi ama içimizdekini söyleseydik de toplumda sivrilik mi yapsaydık. 

Uyum gösterdik, kötümü ettik..!  
 
Münafıklığın gerekçesini görüyor musunuz ne kadar tumturaklı, 

kötümü ettik canım..! Uyum sağladık. Uyumu bozmadık genel renge 
aykırı davranmadık. Her ne kadar içimizin rengi o değilse de dıĢımıza 
sentetik bir renk sürdük sizin renginizden.  

 
Topluma uyum gerekçesi ile iki yüzlü davranmayı reddediyor 

Kur‟an. Böyle bir gerekçeyi kabul etmiyor. 
 
63-) Ülaikelleziyne ya'lemullahu ma fiy kulubihim fe a'rıd 

anhüm ve ızhüm ve kul lehüm fiy enfüsihim kavlen beliyğa; 
 
Onlar öyle kimseler ki kalpleriniz de olanı Allah bilir, onun için sen 

onlara aldırma da kendilerine vazet ve nefisleri hakkında kendilerine 
beliğ müessir söz söyle. (Elmalı) 

 
ĠĢte onlar, Allâh'ın kalplerindekini bildiği kiĢilerdir. Onun için sen 

söylediklerine aldırma ve onlara öğüt ver ve nefsleri hakkında içlerine 
iĢleyecek açıklıkta söz söyle. (A.Hulusi) 

 
 
Ülaikelleziyne ya'lemullahu ma fiy kulubihim Ama Allah onların 

kalplerinde ki her Ģeyi bilir.  
 



Burada tüm münafıklara, vicdanlarının ta derinliklerinde yatan o asli 
sesi dinlemeleri çağrısı yapılıyor. 

 
fe a'rıd anhüm ve ızhüm ve kul lehüm fiy enfüsihim kavlen 

beliyğa; ġu halde onları kendi hallerine bırak. Onlara öğüt ver. Onlara 
içine düĢtükleri durumu net bir biçimde açıkla. Hangi durum o, nifakın, 
psikolojik ve sosyal anatomisini çiz onlara. Münafıklığın ne korkunç bir 
yürek hastalığı olduğunu söyle onlara. Ġçine düĢtükleri bu çeliĢkili durumu 
iyice açıkla. Güvensizlik ve tutarsızlığın kendilerini ne hallere 
düĢürdüğünü açıkla onlara. Kendilerini Allah‟a olan güvensizliklerinin 
kimliksiz ve kiĢiliksiz, daha doğrusu çift kiĢilikli, iki yüzlü ya da daha 
beteri, 2yüz yüzlü ettiğini söyle onlara. 

 
 
64-) Ve ma erselna min Rasulin illâ li yüta'a Bi iznillah* ve lev 

ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfere 
lehümür Rasulü levecedullahe Tevvaben Rahıyma; 

 
Biz her hangi bir Peygamberi gönderdikse mahzâ Allahın izni ile 

itaat edilmek için gönderdik, eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman 
sana gelseler de günahlarına mağfiret dileseler, Peygamber de kendileri 
için istiğfar ediverse idi elbette Allah‟ı tevvab, rahîm bulacaklardı. (Elmalı) 

 
Biz her Rasûlü, kendilerine Allâh'ın izniyle itaat edilmeleri için irsâl 

ettik. Eğer onlar nefslerine zulmettiklerinde sana gelselerdi de Allâh'tan 
bağıĢlanma niyaz etselerdi, Rasûl de onlar için istiğfar dileseydi, elbette 
Allâh'ı Tevvab ve Rahıym bulacaklardı. (A.Hulusi) 

 
 
Ve ma erselna min Rasulin illâ li yüta'a Bi iznillah zira biz her 

peygamberi, yalnızca Allah‟ın izni ile kendilerine itaat olunsunlar diye 
gönderdik. 

 
ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullah eğer 
onlar kendilerine kötülük ettikten sonra sana gelip de Allah dan af 
dileselerdi, vestağfere lehümür Rasul ve peygamberde onların affı için 
Allah‟a yalvarsaydı, dua etseydi, levecedullahe Tevvaben Rahıyma; 
Kesinlikle Allah‟ı, tevbeleri kabul etmeye hazır ve rahmeti bol olarak 
bulacaklardı. Ama bunu yapmadılar. Allah‟ın kapısına gelip de; Biz 
suçluyuz diye itirafta bulunmadılar. 
 

ġeytanla Adem‟in rollerini hatırlayın. Problem hata etmeleri değildi. 
Ġnsan hata eder, “El insan yu’rafu bi’n-nisyan.”, insan unutur, Ġnsan 



kimliğini unutabilir. Ġnsan özünü unutabilir. Mümkündür. Ama, Adem de 
hata etti. ġeytan da. Fakat Ģeytanı Ģeytan eden hata etmesi değildi, 
hatasını savunmasıydı. Adem adam edende hatasını itiraf etmesiydi.  

 
Onun için gelselerdi, Allah‟ın kapısına boyun bükselerdi ve 

deselerdi ki; “Biz ettik ya rabbi, sen etme..!Biz zayıfız, sen güçlüsün. 
Biz yenildik iç güdülerimize, sen güçlendir bizi ya rabbi.” Deselerdi..! 
Allah‟ı çok Ģefkatli çok merhametli ve tevbeleri kabul edici bulacaklardı 
ama yapmadılar diyor Kur‟an. Bunu yapmadılar. 

 
Yine ayetteki dikkatinizi çekeceğim bir nokta, zamir metaforu. 

Bakınız biz diyor ayette, Allah diyor, O diyor. Üçü de Allah‟a giden üç ayrı 
ibare. Üç ayrı lafız. Allah‟ın bir Ģahıs olmadığını göstermek içindir bu iĢte. 
Allah bir Ģahıs değildir. Onun için insanoğlunun diline indirgenemez. Dil 
aciz kalıyor Allah‟ı ifade de o sebeple aynı ayet içerisinde farklı zamirlerle 
farklı lafızlarla Allah‟a iĢaret ediliyor. Çünkü O bir Ģahıs değildir ki, O‟nun 
bir Ģahıs zamiri, standart bir Ģahıs zamiri olsun. 

 
 
65-) Fela ve Rabbike la yu'minune hatta yühakkimuke fiyma 

Ģecera beynehüm sümme la yecidu fiy enfüsihim haracen mimma 
kadayte ve yüsellimu tesliyma; 

 
Yok, yok rabbine kasem ederim ki onlar aralarında çıkan çapraĢık 

iĢlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefislerinden hiç 
bir darlık duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiĢ 
olmazlar. (Elmalı) 

 
Öyle değil! Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan 

anlaĢmazlıklarda seni hakem kabul edip, sonra da verdiğin hükme, 
içlerinde hiçbir sıkıntı (itiraz) duymadan tam bir teslimiyetle teslim 
olmadıkça, iman etmiĢ olmazlar. (A.Hulusi) 

 
 
Fela ve Rabbike la yu'minune hatta yühakkimuke fiyma Ģecera 

beynehüm Rabbine and olsun ki aralarında tartıĢtıkları her konuda seni 
hakem yapmadıkça, ayet devam ediyor; 

 
sümme la yecidu fiy enfüsihim haracen mimma kadayte ve 

yüsellimu tesliyma; sonra da senin hükmüme, içlerinde hiçbir tereddüt, 
hiçbir kuĢku duymadan, taĢımadan tam bir teslimiyetle uymadıkça, 
gerçekte iman etmiĢ olamazlar. Yani iman etmiĢ sayılmazlar. Kendilerini 
mümin olarak niteleyebilirler, bunun çok fazla önemi yok. Sizin ne 



olduğunuzu ifade etmeniz değil, Allah‟ın sizin ne olduğunuzu belirlemesi 
önemli. Sizin kendiniz hakkında ne dediğiniz değil, Allah‟ın sizin 
hakkınızda ne dediği önemli. Siz Allah‟a göre de müminler sınıfına giriyor 
musunuz. Çünkü müminliğin ölçüsünü siz belirlemiyorsunuz. Siz 
belirleseydiniz yeryüzünde insan sayısınca müminlik ölçüsü çıkardı 
ortaya, Allah belirliyor. Onun için Allah‟a göre siz nesiniz bu çok önemli. 
Allah iĢte burada da o sınırı çiziyor. 

 
Bu ayetin modern muhataplarına mesajı Ģu; Her türlü Ģüphe 

ihtimalinden uzak bir kesinlik taĢıdıkları takdirde, peygamberin 
uygulamalarına uymanın da hukuki zorunluluk ifade ettiği bu ayet bunu 
açık bir biçimde bize veriyor. Yani her türlü Ģüphe ihtimalinden uzak bir 
kesinlik ifade ediyorsa peygamberin uygulamaları, o bir mümin için 
hukuki, kendisine itaat edilmesi gereken hukuki bir normdur, ölçüdür. Bu 
ayet buja da iĢaret etmektedir. 

 
66-) Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu 

min diyariküm ma fealuhü illâ kaliylün minhüm* ve lev ennehüm 
fealu ma yuazune Bihi lekâne hayren lehüm ve eĢedde tesbiyta; 

 
Eğer onlara nefislerinizi öldürün veya «diyarınızdan çıkın» diye 

yazsa idik pek azından maadası onu yapmazlardı, fakat kendilerine vaaz 
olunanı yapsalardı elbette haklarında çok hayırlı ve payidar kılmak 
itibariyle de en sağlam bir hareket olurdu. (Elmalı) 

 
Eğer onların üzerine "nefslerinizi öldürün" (Allâh uğruna ölümü 

göze alıp ölün) veya "yurtlarınızdan çıkın" diye yazsaydık, pek azı 
dıĢında, bunu yapamazlardı. Eğer onlar kendilerine yapılan bu nasihati 
uygulasalardı, elbette haklarında hayırlı ve en sağlıklı karar olurdu. 
(A.Hulusi) 

 
Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu min 

diyariküm Fakat biz onlara; Canlarınızı feda edin, ya da yurtlarınızı terk 
edin diye emretmiĢ olsaydık. ma fealuhü illâ kaliylün minhüm Çok azı 
bu emri yerine getirirdi. Çok azı dıĢında bu emri kimse yapamazdı, 
tutmazdı. 

 
Burada bir ibareye dikkatinizi çekmek isterim. ıktülu enfüseküm 

canlarınızı feda edin diye tercüme ettim bu ayette. Ama aynı form aynı 
lafızlarla, Bakara/54 de de gelir. Orada da ben farklı meal vermiĢtim iyi 
hatırlıyorum. Orada verdiğim meal ise, nefislerinizi öldürün. Orada ahlaki 
bir mealdi. Yani oradaki nefisleri öldürmek, özellikle bir nefis terbiyesi ve 
ruh tezkiyesi sadedinde dile getirmiĢtim.  



 
Aynı formla gelen aynı ibare, burada ise daha farklı bir anlam 

taĢıyor. Yani oradaki ibare ile anlam olarak alakası yok. Çünkü burada 
özellikle Allah yolunda canı feda etmekten söz ediliyor. Onun içinde ben, 
kendinizi öldürün diye emretseydik gibi çok gerçekten hiçte uygun 
olmayan bir çeviri yapmadım. Böyle bir çeviriyi de hiç doğru bulmadım. 
Kendinizi öldürün, yani bir tür intihar edin gibi bir Ģey nasıl anlaĢılabilir. 
Ayet belli zaten. Canlarınızı Allah yolunda feda edin, mallarınızı Allah 
yolunda feda edin diye herkese emretseydik bunu çok azı dıĢında gerisi 
tutmazdı. Tutamazdı deniliyor ki, zaten mana açık. 

 
Burada iman özgürlük ve adalet uğrunda yapılacak bir savaĢın, 

candan ve yurttan geçmeden verilemeyeceğine de bir atıf var tabii ki. 
Devam ediyoruz. 

 
ve lev ennehüm fealu ma yuazune Bihi lekâne hayren lehüm ve 

eĢedde tesbiyta; Ama öğütleneni yapsalardı, bu kendileri için daha 
hayırlı olurdu ve onları daha dirençli kılardı. Bu çok önemli. Eğer can 
vermeye amade olsalardı, yani canlarını verselerdi zaten dirençli olmaya 
gerek yok. Can verince de dirence ne gerek var, ölmüĢ olursunuz. 
Demek ki ayette can vermeye hazır olmak, adanmak yani. O ifade 
ediliyor, yoksa; ve eĢedde tesbiyta ibaresinin hiçbir anlamı kalmıyor.  

 
Onun için bu ibarenin anlamı olması için, onların daha dirençli, 

daha sabit kalem olabilmeleri, daha ayakta güçlü durmaları için canlarını 
vermeye hazır olmaları, psikolojik olarak canlarını feda edebilme 
seviyesine gelmeleri esastı diyor ayet. ĠĢte böyle anlayacağız. Doğru 
anlamak için bir ayetin içinde ki tüm cümlelerle irtibatı korumak lazım ki 
doğru anlayabilesiniz. 

 
Burada hakikaten de ayetin söylediği eğer ciddi düĢünüldüğünde 

insan psikolojisinin harika bir tahlilini yaptığı görülür. Nedir o da; Bir insan 
ölüme hazırsa eğer, davasını ölüm ile savunuyorsa, onu yıkabilecek 
hiçbir rüzgar yoktur. Kim korkutabilir ki..! Canını verecek kadar bir dava 
uğruna, samimi ve sadık bir biçimde adanan birini satın alabilecek 
yeryüzünde bir servet hatırlayabiliyor musunuz. 

 
Onun için burada da söylediği bu. Eğer böylesine bir fedakarlık 

sergilenirse o zaman daha dirençli olurlar ve dolayısıyla savundukları 
Ģeyleri de elde ederler. Sonuna kadar götürürler sayıya bakmaksızın. 

 
67-) Ve izen le ateynahüm min ledünNA ecren azıyma; 
 



Elbette o zaman kendilerine ledünnümüzden pek büyük bir ecir de 
verirdik (Elmalı) 

 
O takdirde onlara elbette ki ledünnümüzden çok büyük mükâfat verirdik. 
(a.Hulusi) 
 
 ĠĢte o zaman biz de onlara tarafımızdan onlara muhteĢem bir ödül 
verirdik, öyle yapsalardı. 
 
 
 68-) Ve lehedeynahüm sıratan müstekıyma; 
 

Ve Elbette kendilerine doğrudan doğru bir tarikı müstakime 
çıkarırdık. (Elmalı) 

 
Onları sırat-ı müstakime yöneltirdik. (A.Hulusi) 
 
 
Yine onları dosdoğru bir yola yönlendirirdik. Yani siz var olandan 

vereceksiniz, sizde olandan, candan vereceksiniz. Allah‟ta kendisinde 
olandan verecek. Yani siz kul kadar vereceksiniz, Allah, Allah kadar 
verecek. 

 
ĠĢte burada Allah‟ın bir insana verebileceği en büyük ödülün 

hidayet olduğunu burada bir kez daha görüyoruz, fatiha da her gün 
okuduğumuz, her rekatta okuduğumuz fatiha da gördüğümüz gibi. 
Ġhdinas sıratal müstekıym..! Allah‟tan bir insan eğer bir tek Ģey isteme 
tercihiyle karĢı karĢıya bırakılsa, ilk isteyeceği Ģeyin ne olmasını 
soruyorsa eğer, Allah‟tan aldığı cevap; Benden eğer bir tek Ģey 
isteyeceksen hidayet iste. Odur. 

 
ĠĢte burada da Ve lehedeynahüm sıratan müstekıyma; ve onları 

dosdoğru bir yola yönlendirirdik, hidayet ederdik. 
 
69-) Ve men yutı'ıllahe verRasule feülaike maalleziyne 

en'amAllahu aleyhim minen Nebiyyiyne vasSıddıkıyne veĢġühedai 
vasSalihıyn* ve hasüne ülaike rafiyka; 

 
Öyle ya: Her kim Allaha ve Peygambere muti' olursa iĢte onlar 

Allahın kendilerine in‟am eylediği: Enbiya, sıddıkîn, Ģüheda ve salihîn ile 
birliktedirler, bunlarsa ne güzel arkadaĢ! (Elmalı) 

 



Kim Allâh'a ve Rasûle itaat ederse, iĢte onlar Allâh'ın kendilerine 
in'amda bulunduğu Nebiler, Sıddıklar, ġehiydler ve Sâlihlerle beraber 
olurlar. Ne güzel arkadaĢlardır onlar. (A.Hulusi) 

 
Ve men yutı'ıllahe verRasule Allah‟a ve peygambere itaat eden 

kimse, feülaike maalleziyne en'amAllahu aleyhim minen Nebiyyiyn 
Allah‟ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, vasSıddıkıyn Hakka 
sadık kalanlar, veĢġüheda hayatını imanına Ģahit tutanlar, vasSalihıyn 
ve kendi kendisi ile barıĢık ve tanıĢık olanlarla birlikte olurlar. 

 
Aslında tevafukan biraz önce fatihaya girdim. Ama gerçekten de 

fatihadan bir baĢka ayetin tefsiridir bu ayet. Sıratallezine en'amte 
aleyhim Kimin yoluna? Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Peki 
kimlere nimet verdin Allah‟ım sorusunun cevabı bu ayette gelmiĢ. 
Nisa/69. ayeti, fatihanın bu ayetinin tefsiridir iĢte görüyor musunuz. 
KimmiĢ bunlar; Nebiler, peygamberler, Allah‟ın seçtiği o yüce kullar. 
Sıdıklar, yani Hakka sadık kalanlar, her Ģeye rağmen. ġehiytler, yani 
hayatını imanına Ģahit tutanlar. Salihler, yani kendi kendileri ile barıĢık ve 
tanıĢık olanlar, güzel insanlar.  

 
ve hasüne ülaike rafiyka; Bunlar ne güzel arkadaĢtırlar diyor 

Kur‟an. Ne güzel arkadaĢ bunlar, elbette ki öyle, bunlara eğer arkadaĢ 
olabiliyorsa kiĢi, hayta sahip olabileceği en büyük servettir. 

 
70-) Zâlikel fadlü minellahi, ve kefa Billahi Aliyma; 
 
ĠĢte bu fazıl, Allah dan: Elverir ki bilen Allah olsun. (Elmalı) 
 

Bu fazl Allâh'tandır. Yeterlidir onlara Esmâ'sıyla hakikatleri olan Aliym 
Allâh! (A.Hulusi) 
 

Zâlikel fadlü minellahi Bu Allah‟ın bir lûtfudur. Yukarıdaki ayeti 
tefsir sadedinde bazı ameller için Resulallah‟ın ilginç hadisleri var. Hatta 
hadisler nakledilirken Resulallah‟ın yaptığı el hareketini de nakleder 
hadisler. “ġunu Ģunu yapan, cennette benimle böyledir.” Parmaklarını 
birbirine sürterek, iĢaret parmaklarını, “cennette benimle yan yanadır” 
buyururlar bazı hadislerde. Yani bir peygamber cennetinin olmadığını 
öğreniyoruz. Peygamberlere özel bir cennet yok. Eğer siz bu formasyonu 
yakalarsanız, peygamberlerle yan yana cennete olmanız mümkündür 
deniliyor. Onun için bunlar ne güzel arkadaĢtır tabii ki. 

 
Zâlikel fadlü minellahi Bu Allah‟ın bir lûtfudur. ve kefa Billahi 

Aliyma; ve hiç kimse Allah‟ın sahip olduğu bilgiye sahip olamaz. Öyledir. 



Allah‟ın Lûtfu sadece ödül vermek değildir tabii ki dostlar. Asıl Lûtfu ödülü 
hak edecek davranıĢı yapacak bir inanç ve eylem alt yapısı vermektir. 
Asıl lütuf budur ve bunu hak etmek lazım. Geçiyoruz. 

 
 
71-) Ya eyyühelleziyne amenû huzû hızreküm fenfiru sübatin 

evinfiru cemiy'a; 
 
Ey o bütün iman edenler! hazırlığınızı görün de müfrezeler hâlinde 

harekete gelin yahut toplu olarak seferber olun. (Elmalı) 
 
Ey iman edenler, ihtiyatlı olun, gruplar hâlinde ya da topluca 

savaĢa girin. (A.Hulusi) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, huzû hızreküm 

fenfiru sübatin evinfiru cemiy'a Küçük müfrezeler halinde, ya da 
topyekun ordu ile ilerlerken ihtiyatlı hareket ediniz. Ġslam‟ın sosyapolitik 
modelini korumak için, yani Ġslam‟ın ideolojik olarak ortaya koyduğu 
sosyapolitik modeli, unutmayın Ġslam ideoloji değildir. Ġslam‟ı 
ideolojileĢtirmek, Ġslam‟a yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ancak 
Ġslam‟ın bir ideolojisi vardır. Bu ikisi ayrı ayrı Ģeylerdir. Ġslam‟ı 
ideolojileĢtirmek ayrı Ģeydir, Ġslam‟ın bir ideolojisinin var olması apayrı bir 
Ģeydir. 

 
Onun için iĢte Ġslam‟ın öngördüğü sosyopolitik modeli korumak için 

bu ayet savaĢla ilgili teknik bir talimat veriyor. 
 
 
72-) Ve inne minküm lemen leyübattıenn* fein esabetküm 

müsıybetün kale kad en'amAllahu aleyye iz lem ekün meahüm 
Ģehiyda; 

 
Mamafih içinizden öylesi vardır ki her halde ağır alacaktır: bakar 

eğer size bir musîbet isabet ederse «cidden, der: Allah bana lütfetti zira 
onlarla beraber hâzır bulunmadım» (Elmalı) 

 
Muhakkak sizden öylesi vardır ki, ağırdan alır. Sizin baĢınıza kötü 

bir Ģey gelirse "Allâh'ın bana nimeti olarak onlarla beraber değildim" der. 
(A.Hulusi) 

 
Ve inne minküm lemen leyübattıenne aranızda elbette iĢi 

ağırdan alacaklar olacaktır. 



 
fein esabetküm müsıybetün kale kad en'amAllahu aleyye iz 

lem ekün meahüm Ģehiyda; ve bir yenilgi ile karĢılaĢtığınızda onlarla 
birlikte olmaman, Allah‟ın bir lutfudur. Diyecek. Yani siz eğer yenilgiye 
uğrarsanız, bu yırtık kiĢilik çıkarlarını en üst değer olarak gören 
oportünist kiĢilik, makyavelist kiĢilik hemen diyecek ki; Onlarla beraber 
olmamam Allah‟ın bana büyük bir lütfu çünkü yenildiniz. Sonuçtan yola 
çıkarak hakkı tayin etmeye çalıĢıyor. Çok büyük bir yanlıĢ. Sonuçlara 
bakarak. Kim yendiyse o haklı. Kim yenildi ise o haksız. Korkunç bir 
mantık. O zaman her zalim haklı, her mazlum haksız. Her güçlü haklı, 
her güçsüz haksız. Böyle bir mantık düĢünsenize. 

 
ĠĢte bu sonuca ulaĢtırdığı için sahibini lanetlenmiĢtir bu mantık. Ve 

ona dikkat çekiyor Kur‟an. Devam ettiğimizde zaten daha iyi anlayacağız. 
 
Öyle der, onların arasında olmaman, Allah‟ın bana bir lütfudur. 

ParçalanmıĢ kiĢiliğin, münafığın Makyavelizme ve oportunizme, yani 
çıkarcılığa ayarlı olan gözü hep bunu görür. 

 
Hani hatırlayın Ebu Leheb‟i. Ne demiĢti Resulallah kendisini davet 

ettiğinde Ebu leheb‟in sorusu Ģu oldu; “Ben iman edersem, ben teslim 
olursam bana ne var?” Peygamberin cevabı netti; “Herkese ne varsa 
sana da o var.” Ebu Lehep‟in cevabı ne oldu biliyor musunuz; “Beni 
herkesle bir tutan din olmaz olsun.” Mantık farklı çalıĢıyordu. 
DüĢmanlığının temelinde iĢe bu yatıyordu. Seçkincilik, ayrımcılık, özel 
muamele görmek istiyordu. Tıpkı cahiliye de gördüğü gibi. 

 
Mazlumların üzerinde, onların hakkıyla hukukuyla geçinmek 

istiyordu. Onların alın terini sömürmeye devam etmek istiyordu. Ve 
biliyordu ki Ġslam, yeni sistem buna izin vermeyecek. Yeğeni olmasına 
rağmen canı pahasına karĢı çıkması iĢte bu yüzdendi. Çünkü çıkarlarını 
önde tutuyordu. Hakkı değil. Çıkarlarına ket vuracağına inandığı Ġslam‟a 
karĢı ömür boyu düĢmanca davranması iĢte bu yüzdendi. 

 
 
73-) Ve lein esabeküm fadlün minAllahi leyekulenne keen lem 

teküm beyneküm ve beynehu meveddetün ya leyteniy küntü 
meahüm feefuze fevzen azıyma; 

 
Ve eğer size Allah dan bir fazl nasip olursa sanki kendisiyle 

aranızda hiç bir ülfet olmamıĢ gibi mutlak diyecektir ki «ah, ne olaydım 
onlarla beraber olaydım da büyük bir murada ireydim! (Elmalı) 

 



Eğer size Allâh'tan bir lütuf (ile baĢarı) eriĢir ise, sanki sizinle 
arasında beraberliği getirecek yakınlık yokmuĢçasına, "KeĢke onlarla 
beraber olsaydım da o büyük baĢarıdan hisse alsaydım" der. (A.Hulusi) 

 
 
Ve lein esabeküm fadlün minAllah Fakat Allah‟tan size bir zafer 

ihsan edildiğinde aynı yırtık tipin, ruhu yırtılmıĢ kiĢiliğin bakın bu sefer 
davranıĢı nasıl olacak; 

 
leyekulenne keen lem teküm beyneküm ve beynehu 

meveddetün ya leyteniy küntü meahüm feefuze fevzen azıyma; Bu 
kez de o kimseler sanki sizinle kendi aralarında hiçbir iliĢki yokmuĢ gibi 
diyecekler ki; KeĢke onlarla birlikte olsaydım da o muhteĢem baĢarıya 
konsaydım. Çünkü baĢardınız ya. 

 
Sonuçlardan bakıyor, sebeplerden değil. Onun için de 

baĢardığınızda sizinle beraber olmayı isteyecek, çünkü ganimetçidir. Alın 
teri dökmeyi değil, ganimete konmayı hedeflemektedir. Onun için de 
haklının ve hakkın yanında olmaz bu tipler, baĢaracak olanın yanında 
olur. Ya da galip gelecek olan tarafı kendince tespit etmiĢse bakarsınız 
onun yanında biter. Hatta her zaman farklı yerlerde görürsünüz bu tipleri. 
Çünkü en üstün gelecek olan, en güçlü olacak olan kimse onun yanında 
olur ve oradan pay alır. Derdi odur zaten. Derdi hakkın hakimiyeti ve 
üstünlüğü olmadığı için çıkarcı düĢünür. 

 
 
74-) Fel yükatil fiy sebiylillâhilleziyne yeĢrunel hayated dünya 

Bil'ahıreti, ve men yükatil fiy sebiylillâhi feyuktel ev yağlib fe sevfe 
nü'tiyhi ecren azıyma; 

 
O halde seferber olun da o geçici Dünya hayatını, Âhiretin ebedî 

hayatına satacak olanlar çarpıĢsın, her kim Allah yolunda çarpıĢır da 
katlolunur veya galip gelirse iki surette de biz ona yarın pek büyük bir 
ecir vereceğiz. (Elmalı) 

 
Geleceklerindeki sonsuz yaĢam sürecinin getirisi karĢılığında 

dünya yaĢamını feda etmeyi göze alanlar, Allâh yolunda savaĢsınlar. 
Kim Allâh uğruna savaĢır da öldürülür veya galip gelirse, kendisine 
büyük mükâfat vereceğiz. (A.Hulusi) 

 
Fel yükatil fiy sebiylillâhilleziyne yeĢrunel hayated dünya 

Bil'ahıreti O halde dünya hayatını ahiretle değiĢ tokuĢ etmek isteyenler, 
Allah yolunda savaĢsınlar. Yani dünya hayatını ahiret hayatı ile takas 



etmek istiyorsanız, daha doğrusu ebedileĢmek, ebedi mutluluğu 
kazanmak istiyorsanız, Allah‟ın ebedi mutluluğun yolunu gösterdiği 
kuralların hayata hakim kılınması için yapılacak mücadelede yerinizi alın 
diyor ayet. 

 
ve men yükatil fiy sebiylillâhi feyuktel ev yağlib fe sevfe 

nü'tiyhi ecren azıyma; Allah yolunda savaĢan herkese, ister öldürülsün, 
ister galip gelsin, gelecekte muazzam bir ödül bahĢedeceğiz. Zamanı 
gelince muhteĢem bir ödül bahĢedeceğiz. 

 
Kur‟an savaĢ olgusunu reddetmez dostlar. Bu gülünç olur zaten. 

Çünkü savaĢ hayatın bir gerçeği. Ancak hiçbir yüce değere dayanmayan 
savaĢı Allah yolu gibi çok yüce bir zemine çekerek kontrol altına alır, ilke 
getirir. SavaĢın bir hunharlığa bir cinayete dönüĢmesini engeller. Ġlkeler 
getirir. Sınırlar getirir. SavaĢ ahlakını ikame eder. Çünkü savaĢı yok 
sayan bir öğreti, hayata sırt dönen bir öğretidir. Asl olan hayatta hiçbir 
zaman kesilmeyecek ve yok olmayacak bir olguyu yok saymak değil, onu 
terbiye etmek, onu ahlaki zemine çekmek, onu sınırlandırmak, ilkeler ve 
kurallar getirmektir ki, Kur‟an da bunu yapmıĢtır. 

 
 
75-) Ve ma leküm la tükatilune fiy sebiylillâhi vel müstad'afiyne 

minerRicali vennisai vel vildanilleziyne yekulune Rabbena ahricna 
min hazihil karyetiz zalimi ehlüha* vec'al lena min ledünKE Veliyyen 
vec'al lena min ledünKE Nasıyra; 

 
Hem siz neyinize çarpıĢmayasınız? Allah yolunda ve o zebun 

edilmiĢ erkekler, kadınlar, yavrular uğurunda ki «ya Rabbena, bizleri bu 
ahalisi zâlim memleketten çıkar, tarafından bize bir sahip gönder, 
tarafından bize bir yardımcı gönder”, Diye yalvarıp duruyorlar. (Elmalı) 

 
Size ne oluyor da Allâh yolunda, "Rabbimiz, halkı zâlim olan Ģu 

yöreden bizi kurtar, ledünnünden bize bir velî meydana getir ve 
ledünnünden bir zafer oluĢtur" diye yakaran düĢkün erkekler, kadınlar ve 
çocuklar için savaĢmıyorsunuz? (A.Hulusi) 

 
 
Ve ma leküm la tükatilune fiy sebiylillâhi vel müstad'afiyn 
 
ġimdi iĢte bu ilkenin neler olabileceğine dikkat çekiyor Kur‟an ve 

diyor ki;Ve ma leküm la tükatilune fiy sebiylillâhi vel müstad'afiyne 
minerRicali vennisai vel vildanilleziyne yekulun Size ne oluyor da 
Allah yolunda Ģu Ģekilde yalvaran mustazaf erkek ve kadınlar ve çocuklar 



için savaĢmaya yanaĢmıyorsunuz. Yani zayıf bırakılmıĢ güçsüz erkekler, 
kadınlar ve çocuklar uğruna niçin savaĢmıyorsunuz. Ki bunlar Ģöyle 
diyorlar; 

 
Rabbena ahricna min hazihil karyetiz zalimi ehlüha ey rabbimiz, 

bizi, halkı zalim olan Ģu beldeden kurtar. vec'al lena min ledünKE 
Veliyyen ve rahmeti ile bize sahip çıkacak bir koruyucu ver. vec'al lena 
min ledünKE Nasıyra; ve destek olacak bir yardımcı gönder. Diye dua 
eden, zayıf bırakılmıĢ, mazlum, mağdur erkekler, kadınlar ve yavrular 
için niçin Allah yolunda savaĢmıyorsunuz. 

 
Demek ki Kur‟an da Allah yoluna savaĢın emirlerinin tamamı 

aslında, mağdurlar, mazlumlar uğruna adalet uğruna savaĢın anlamına 
geliyor. Ve ayette çok açık. fiy sebiylillâhi Çok açık. Allah yolunda ama, 
bunlar için. Demek ki Allah yolunda savaĢmanın, Allah‟a vereceği 
herhangi bir Ģeyi yok. Allah‟ın çıkarı yok. O halde Allah mazlumlar adına 
emrediyor bunu. Zulme uğrayanlar, ezilenler adına. Altta kalanlar adına. 
Onun için onlar uğruna savaĢmak, Allah uğruna savaĢmak anlamını 
taĢıyor. 

 
Üçtür mustazaf var Kur‟an da. Burada geçen mustazaf, zayıf 

bırakılmıĢ demektir. Kur‟an da 3 tür mustazaftan söz edilir. 
 
1 – Övülen mustazaflar. Yani ezilen inançlı kesimler. Bunlar; “Ve 

nüriydü en nemünne alelleziynestud'ıfu fiyl Ard...” (Kasas/5) ayetinde 
geçtiği gibi; Allah‟ın kendilerine gelecekte vaad ettiği mustazaflardır 
ezilenler. 

 
2 – EzilmiĢliğini küfrüne bahane eden bahaneci mustazaflar. Bunlar 

da yerilen, kınanan mustazaflardır ki sebe suresinin 31. ayetinde; 
[[Hakikat bilgisini inkâr edenler dediler ki: "Bu Kurân'a da, bundan 
önce bize bildirilmiĢ olana da asla iman etmeyeceğiz"... Zâlimleri, 
Rablerinin indînde zorunlu dururlarken (değerlendiremedikleri 
hakikatlerindeki gerçeği fark etmiĢ hâldeyken), bir görsen! Bir kısmı 
diğerini suçlarken... Tâbi olan zayıflar, büyüklük taslayan 
önderlerine: "Eğer siz olmasaydınız, elbette iman edenlerden 
olurduk" derler. (A.Hulusi)]] ve daha baĢka ayetlerde bunlardan söz 
edilir. 

 
3. ĠĢte bu ayette, Nisa/75. ayetinde bahsedilen nötr, yani tamamen 

korunmaya muhtaç olan mustazaflar.  
 
ĠĢte Kur‟an da bahsedilen 3 tip mustazaf bunlardır. 



 
 
76-) Elleziyne amenû yükatilune fiy sebiylillâhi, velleziyne 

keferu yükatilune fiy sebiylit tağuti fakatilu evliyaeĢĢeytan* inne 
keydeĢĢeytani kâne da'ıyfa; 

 
Ġman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tağutun 

yolunda cenk ederler, o halde siz ġeytanın yârânını öldürmeğe bakın, 
her halde ġeytanın hilesi çürüktür. (Elmalı) 

 
Ġman edenler Allâh uğruna savaĢırlar. Hakikati inkâr edenlere 

gelince, (onlar da) Ģeytanın güçleri uğruna savaĢırlar. O hâlde siz de 
Ģeytanın velîleriyle savaĢın. Muhakkak ki Ģeytanın tuzağı zayıftır. 
(A.Hulusi) 

 
 
Elleziyne amenû yükatilune fiy sebiylillâhi Ġman edenler Allah 

yolunda savaĢırlar. velleziyne keferu yükatilune fiy sebiylit tağut Ġnkar 
edenler de Ģeytani güçler uğrunda savaĢırlar. Net. Bunlar zaten hayatın 
tefsiridir, tefsire ihtiyaç yok. fakatilu evliyaeĢĢeytan o halde Ģeytanın 
dostlarına karĢı savaĢın. inne keydeĢĢeytani kâne da'ıyfa; Unutmayın 
ki Ģeytanın hilesi kesinlikle zayıftır. 

 
Burada savaĢın, bir üstteki ayette insani amacı açıklanmıĢtı. 

Ġslam‟da savaĢın niçin meĢru kılınması, kılındığının delili bu idi. SavaĢ, 
mazlumun hakkını, zalimden alıp mazluma vermek için yapılırsa Allah 
yoluna yapılmıĢ olurdu. ĠĢte budur, yani bu bir hukuk, bir hak savaĢıydı. 
MeĢru savaĢ, hak savaĢıdır, hukuk savaĢıdır. 

 
Burada ise dava ve bedel arasındaki iliĢki dile getiriliyor. Ġmanın da 

inkarın da bir bedeli olduğu söyleniyor. Ġman edenlerin Allah yolunda, 
küfredenlerin ise Ģeytani güçlerin uğrunda savaĢacakları dile getirmekle 
ne söyleniyor; SavaĢmayanlar adam değildir deniliyor açıkça. Yani bir 
davası olmayanlar, bir mücadelesi olmayanlar, her hangi bir uğurda bir 
mücadele bir bedel ödemeyenler adam değildir demeye getiriliyor. Ġma 
budur burada ki. 

 
Seç yerini ve orada ol bedel öde.Tercihinin bedelini öde. Küfrün 

bile bir bedeli var demeye getiriyor ayet. “Ġnkarın bile bir ciddiyeti var..!” 
Ġmanın ciddiyeti olmasın mı? Ġnkar eden bile inkarı uğruna savaĢması 
gerekirken, mücadele vermesi gerekirken, iman eden iman ettiği değerler 
uğruna hiçbir bedel  ödemesin mi. O zaman inandığına kim inanır. Kimi 
ikna edebilir. 



 
 
77-) Elem tera ilelleziyne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve 

ekıymusSalate ve atüzZekate, felemma kütibe aleyhimül kıtalü izâ 
feriykun minhüm yahĢevnenNase kehaĢyetillahi ev eĢedde 
haĢyeten, ve kalu Rabbena lime ketebte aleynel kıtal* levla 
ahhartena ila ecelin kariyb* kul meta'uddünya kaliylün, vel ahıretü 
hayrun limenitteka ve la tuzlemune fetiyla; 

 
Bakmaz mısın o: kendilerine ellerinizi çekin ve namaz kılın, zekât 

verin denilmiĢ olan kimselere? Ģimdi üzerlerine kıtal yazılınca 
insanlardan Allah dan korkarcasına veya daha bile ziyade korkuyorlar, ve 
Ģöyle dediler: «Ey bizim rabbimiz! niçin üzerimize bu kitali yazdın! Ne 
olurdu bizi yakın bir ecele tehir edeydin? de ki: Dünya zevki ne olsa azdır 
Ahiret ise Allah dan korkanlar için sırf hayırdır hem kıl kadar hakkınız 
yenmez (Elmalı) 

 
Kendilerine, "(Kötülükten) ellerinizi çekin, salâtı (namazı) ikame 

edin ve zekâtı verin" denilenleri görmedin mi? Ne zaman ki üzerlerine 
savaĢ yazıldı, bir de ne göresin, onlardan bir kısmı, insanlardan, Allâh'tan 
haĢyet edip ürperdikleri gibi, hatta daha Ģiddetli bir dehĢetle korkuyorlar... 
"Rabbimiz, niçin üzerimize savaĢı yazdın; bizi yakın bir sona kadar 
erteleseydin?" dediler... De ki: "Dünya zevki pek kısadır! Sonsuz gelecek 
ise korunanlar için daha hayırlıdır... Size kıl kadar zulmedilmez." 
(A.Hulusi) 

 
 
Elem tera ilelleziyne kıyle lehüm küffu eydiyeküm 
 
Çok daha ilginç bir ibare de burada geldi. SavaĢın ahlaki sınırlarını 

nasıl tespit ediyor bakınız: 
 
Kendilerine çekin ellerinizi. Ne demek çekin ellerinizi? BaĢka bir 

ibare yok. Çekin ellerinizi..! Neden çekelim elimizi?  
 
Müfessirlerin ortak görüĢü bu.  
 
- ġiddetten kaçının. SavaĢın da bir ahlakı var. SavaĢ var diye her 

Ģey meĢru değil. Böyle algılamayın. SavaĢ her Ģeyi mubah kılmaz. ĠĢte 1. 
manası bu. 

 
2 - Ġkinci manası ise, Ģimdilik savaĢmayın denildiğinde. 
 



ve ekıymusSalateve atüzZekate namazı ikame edin, namazı 
hayata dönüĢtürün ve temizlenmek için verilmesi gerekli olan mali 
yükümlülüğü yerine getirin. 

 
felemma kütibe aleyhimül kıtalü izâ feriykun minhüm 

yahĢevnenNase kehaĢyetillahi ev eĢedde haĢye ĠĢte onlara 
savaĢmaları emredildiği zaman içlerinden bir grup Allah‟tan 
korkarcasına, hatta, daha da büyük bir korku ile insanlardan korkmaya 
baĢlarlar. Ġnsanlardan, Allah‟tan korkar gibi, ya da daha da büyük bir 
korku ile korkmak. ĠĢte bunu yaparlar onlar diyor.  

 
kehaĢyetillahi ev eĢedde haĢyeten, ve kalu Rabbena lime 

ketebte aleynel kıtal* levla ahhartena ila ecelin kariyb ve Ģöyle derler. 
Rabbimiz niçin bize savaĢı emrettin, bize biraz daha süre tanıyamaz 
mıydın derler. 

 
Yukarıdaki; küffu eydiyeküm ü hatırlayın. Ġkinci manasını tasdik 

ediyor bu cümle. SavaĢmayın Ģimdilik dediğimiz de onlar, aman 
savaĢsak çok iyi olur, savaĢı canımız istiyor, bize savaĢı emret diyen bir 
grup, artık savaĢabilirsiniz denildiğinde böyle diyorlar. Yani, neden bize 
savaĢı emrettin, biraz daha süre tanısaydın olmaz mıydı..! Diyorlar. Yani 
samimiyetsizlik burada kendini gösteriyor. O dile getiriliyor burada. 

 
kul meta'uddünya kaliyl deki; Dünyevi tatmin, kısa vadeli bir hazdır. vel 
ahıretü hayrun limenitteka ahiret ise sorumluluk sahibi biri için daha 
hayırlı olandır. ve la tuzlemune fetiyla; Çünkü kıl kadar haksızlığa 
uğratılmazsınız. 
 

Yukarıda da söyledim ya; savaĢtan çekilin deyince savaĢ 
isteyenler, hadi savaĢın deyince korkunun krallığına sığınıyorlar. 
Hatırlayın ayet-i kerimeyi; 

 
Elleziyne yübelliğune risalâtillahi ve yahĢevneHU ve la 

yahĢevne ehaden illAllah.. (Ahzap/39) 
 
Allah‟ın risaletini tebliğ eden kimseler, kimmiĢ, bunların vasfı ne 

imiĢ, Allah‟tan korkarlar. Yalnızca ondan korkarlar ve Allah‟tan baĢka da 
hiç kimseden korkmazlar. Nefy ve ispat yöntemi ile kurulmuĢ cümle; ve 
yahĢevneHU ve la yahĢevne ehaden illAllah..  Yalnız Allah‟tan 
korkarlar, Allah‟tan baka da hiçbir Ģeyden korkmazlar. Kulaklara küpe 
olacak bir tavsiye bu. Korkunun krallığına sığınmak isteyenlere bir uyarı. 
Korkuya köle olanları hiçbir Ģey kurtarmaz.  

 



Onun için Ģeytani güçler öldürmezler, ölümle korkuturlar. Ölüm 
korkusu ölümden bin beterdir. Ölen bir kez ölür, ölüm korkusu duyan her 
kez. Açlığın korkusu açlıktan bin beterdir. Acıkanı doyurdunuz mu doyar. 
Ama açlık korkusu çekeni, dünyayı yedirseniz doyuramazsınız. Onun için 
onlar korku ile gelirler. Onlar korku verirler. Çünkü onlar korkunun 
krallığının sefasını sürenlerdir. Onların krallığı, korkunun krallığıdır. 

 
 
78-) Eyne ma tekûnu yüdrikkümül mevtü velev küntüm fiy 

burucin müĢeyyedeh* ve in tusıbhüm hasenetün yekulu hazihi min 
ındillahi, ve in tusıbhüm seyyietün yekulu hazihi min ındike, kul 
küllün min ındillah* femali hâülâil kavmi la yekâdune yefkahune 
hadiysa; 

 
Her nerede olsanız ölüm size yetiĢir eflâke ser çekmiĢ burçlarda da 

olsanız; bununla beraber kendilerine bir güzellik erdi mi «bu Allah dan» 
diyorlar, bir musibet de değdi mi «bu senden» diyorlar, de ki: hepsi Allah 
tarafından, fakat neye bu adamlar söz anlamağa yanaĢmıyorlar. (Elmalı) 

 
Nerede olursanız olun ölüm size ulaĢır. Sağlam ve yüksek 

kalelerde bulunsanız bile... Eğer onlara bir iyilik isâbet ederse "Bu Allâh 
indîndendir" derler. Eğer bir kötülük isâbet ederse "Bu senin indîndendir" 
derler. De ki: "Hepsi de Allâh indîndendir!" Bu insanlara ne oluyor ki 
hakikati anlamaya yanaĢmıyorlar! (A.Hulusi) 

 
Eyne ma tekûnu yüdrikkümül mevt nerede olursanız olun, ölüm 

gelip sizi bulur. velev küntüm fiy burucin müĢeyyedeh yüksek 
kulelerde olsanız bile. Yani ölümle tanıĢın ki ölüm korkusundan 
kurtulasınız diyor ayet. Açık burada. Öleceğinize iman etmiĢseniz, artık 
ölüm korkusundan beri olursunuz. Ölümü iç çamaĢırınızdan daha yakın 
tutmak demektir iĢte. Ölümle tanıĢ olursunuz. BiliĢ olursunuz, ölümle 
arkadaĢ olursunuz. Artık size korkulu gelmemeye baĢlar. 

 
ve in tusıbhüm hasenetün yekulu hazihi min ındillah güzel 

Ģeylerle karĢılaĢtıklarında, bu Allah katındandır derler. ve in tusıbhüm 
seyyietün yekulu hazihi min ındik fakat bir kötülüğe uğradıklarında ise, 
bu senin yüzündendir diye sitem ederler, bahane bulurlar. Birilerini 
hemen gösterirler hedef olarak, bu da senin sözünden geldi derler. Yani 
mutlaka bir Ģamar oğlanı tespit etmeye kalkarlar. Ama kendi üzerlerine 
hiç alınmazlar. Ve Allah ne diyor? 

 



Kul küllün min ındillah De ki; hepsi Allah‟tandır. Bu bir. Biraz 
sonra baĢka bir ibare gelecek, tam tersi. Sizdendir. Bu ikisi çeliĢmiyor mu 
diyeceksiniz, hiç çeliĢmez.  

 
Burada makro plandan baktı, makro vizyon. Yani Allah‟tan 

bağımsız hiçbir Ģey olmaz. Külli kader Allah‟a aittir. Önce bunu bir tasdik 
edin. Allah‟tan bağımsız bir alan yoktur. Allah‟ın bilgisi dıĢında hiçbir Ģey 
gerçekleĢmez demektir bu. Devam ediyoruz; 

 
femali hâülâil kavmi la yekâdune yefkahune hadiysa; Ama bu 

adamlara ne oluyor da ki kendilerine anlatılanı anlamamakta direniyorlar. 
Bunu herkes anlayamıyor. ĠĢte bunu herkes anlayamıyor. Yani makro 
vizyonda Allah‟tan bağımsız hiçbir olay gerçekleĢmezken, aslında mikro 
vizyonda insanın baĢına gelen her Ģey, insanın kendi elleri ile geliyor. 
ĠĢte bunu anlamakta zorlanıyorlar. Bugün de zorlanıyor bazıları. 

 
 
79-) Ma esabeke min hasenetin feminallahi, ve ma esabeke min 

seyyietin femin nefsike, ve erselnake lin Nasi Rasula* ve kefa Billahi 
Ģehiyda; 

 
Sana güzellikten her ne ererse bil ki Allah‟tandır, kötülükten de 

baĢına her ne gelirse anla ki sendendir, biz seni insanlara bir Resul 
olarak gönderdik, Ģahit ise Allah yeter. (Elmalı) 

 
Sana iyilikten ne isâbet ederse, Allâh'tandır. BaĢına gelen kötülük 

ise nefsindendir (nefsinin arzusuna uymandan). Biz seni insanlara Rasûl 
olarak irsâl ettik. ġahit olarak Esmâ'sıyla hakikatin olan Allâh yeter. 
(A.Hulusi) 

 
Ma esabeke min hasenetin feminallah uğradığınız her iyilik 

Allah‟tan dır. 
 
ve ma esabeke min seyyietin femin nefsik BaĢınıza gelen er 

kötülük de kendinizdendir. Ellerinizle yaptığınız kötülüğün karĢılığıdır. Bu 
açık. ĠĢte burada da insanın eylemlerinden sorumlu olduğu, kendisinin 
sorumlu olduğu ifade ediliyor. Ve insana deniliyor ki; Eylemlerinin 
sorumluluğunu üstlen. Sorumluluğundan kaçınma. ġeytani bir tavır alma. 
ġeytan hatasının sorumluluğunu kabullenmek istemedi. Onun için sen de 
böyle yaparsan öyle olursun deniliyor adeta.  

 



Makro planda yukarıda külli iradeye, Allah‟ın bilgisine iĢaret edildi, 
burada ise cüzi iradeye. Ġnsanın baĢına gelenlerin kendi eyleminden 
bağımsız olmadığına dikkat çekiliyor. 

 
ve erselnake lin Nasi Rasula Biz seni bütün insanlığa elçi olarak 

gönderdik. ve kefa Billahi Ģehiyda; ve “buna birinin Ģahit olması 
gerekiyorsa” eğer, Ģahit olarak Allah yeter.  

 
Evet, Allah‟ın Ģahitlik yaptığı bu gerçeklere, ona iman etmiĢ olan biz 

müminler de Ģahadet ediyoruz ve rabbimizden Ģahitliğimizin katında 
kabul edilmesini niyazlıyoruz. 

 
“Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tefsir Dersleri NÎSA SURESĠ (80-95)(33)  
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
  

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçtiğimiz ders nisa suresinin 79. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Bu ayetlerde savaĢın insani amacı, yine imanın da, 
inkarın da bir bedeli olduğu, yani iman edenlerin Allah yolunda, inkar 
edenlerin de Ģeytani güçler uğruna savaĢtığını, mücadele verdiğini, 
mücadele vermeyen kimselerin hiçbir Ģekilde kaale alınmayacağını, 
hesaba dahil edilmeyeceğini, yani iğrapta yerinin olmadığını, yine savaĢ 
ahlakı ve savaĢta Ģiddetten kaçınılması gerektiğini.  

 
Yine savaĢın doğal bir sonucu olan ölümün aslında hakikat uğruna, 

savaĢın yüce gayesi olan insanın mutluluğu uğruna, imanla insan 
arasındaki engeli kaldırmak uğruna, meĢru müdafaa hakkını, meĢru 
savunma hakkını kullanma uğruna verilen savaĢta gelebilecek bir 
ölümün, korkulacak bir ölüm olmadığını, ölümle tanıĢ, ölümle biliĢ 
olanların aslında ölümden korkmalarına gerek olmadığını ve en sonunda 
da akide planında Allah‟ın müdahil olmadığı herhangi bir hayat alanının 
bulunmadığını öğrenmiĢtik.  

 
Ki insanın baĢına gelen her bir Ģeyin 79. ayette ifade edildiği gibi 

insanın baĢına gelen her bir Ģeyin Allah‟ın müdahale alanı içerisinde 
geldiğini, insanın baĢına gelen iyilikleri Allah‟tan, kötülükleri kendi 
nefsinden bilmesinin ahlaki olarak insan – Allah iliĢkilerinde davranıĢın 
sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geldiğini öğrenmiĢtik. 

 
ĠĢte bugün de 80. ayetle birlikte, yine savaĢla ilgili Ġslam‟ın 

sosyopolitik modelini, bir toplumda ortaya çıkarmak ve vahyin tüm 
amaçlarını o toplumun Ģahsında bir hayata dönüĢtürmek ve 
gerçekleĢtirmek için verilen mücadelenin, verilecek mücadelenin 
hükümleri, nasıl olması gerektiği çerçevesinde bugünkü dersimizi 
iĢleyeceğiz. 

 
 
80-) Men yutı'ırRasule fekad etaAllah* ve men tevella fema 

erselnake aleyhim hafiyza; 
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Kim Resule itaat ederse Allaha itaat etmiĢ olur, kim de yan bükerse 
üzerlerine seni gözcü de göndermedik. (Elmalı) 

 
Kim Rasûle itaat ederse, gerçekte Allâh'a itaat etmiĢ olur! Kim de 

yüz çevirirse (kendi bilir); (seni) baĢlarına (bekçi) koruyucu olarak irsâl 
etmedik. (A.Hulusi) 

 
Men yutı'ırRasule fekad etaAllah Kim peygambere itaat ederse, 

Allah‟a itaat etmiĢ olur. ve men tevella fema erselnake aleyhim 
hafiyza; Kim de yüz çevirirse iyi bilsin ki biz seni onlara korumalık 
yapasın diye göndermedik. 

 
Hz. Peygamberin geliĢtirdiği dini bir tavrın, yine dinle ilgili emir ve 

yasaklarının hukuki bir değer taĢıdığı inkar edilemez bir gerçek. Ancak 
bu ayetin bütününden, özellikle; fema erselnake aleyhim hafiyza; Biz 
seni onlara koruma olasın diye göndermedik ibaresinden, yaĢayan 
peygambere gösterilen canlı tavırlarla bire bir ilgili bir ayet olduğunu 
görüyoruz burada. Yani Allah‟ın resulüne itaatle ilgili söylenilen, yapılan 
bu uyarının, daha çok yaĢayan peygamberle bire bir ilgili canlı bir uyarı 
olduğunu görüyoruz, özellikle ayetin son cümlesinden ve hemen 
arkasından gelen ayetten bunu anlıyoruz. 

 
Bu uyarıyı yapmamın nedeni Ģudur. Özellikle bu ayetin ilk cümlesini 

yani; Men yutı'ırRasule fekad etaAllah ibaresini, ait olduğu ayetin 
bütününden koparıp, yine ait olduğu pasajın bütününden koparıp Ġslam 
fıkıh metodolojisinin; sanki tek temeliymiĢ gibi ele almak yanlıĢtır 
gerçeğini söylemek için üzerinde durdum. Burada ki itaat ayetin 
devamından ve ayetin ait olduğu pasajdan da anlaĢılacağı gibi, yaĢayan 
canlı peygambere insanların fiili davranıĢları ile ilgili bir ibare. Ama 
bununla Ģunu demek tabii ki mümkün değil. Yani peygamberin 
vefatından sonrada peygamberin bıraktığı mirasa itaatin, müminin 
imanının bir gereği olmadığını söylemek mümkün değil. Ancak bu ayetin 
ilk cümlesini kendi bağlamından kopararak bir anlam vermenin yanlıĢlığı 
da ortada. 

 
Burada bir dengesizlik aslında dikkat çekiyor. Resulallah‟a itaat 

adına onun damak zevkini, onun giyinme zevkini, onun hatta özel 
zevklerini, onun dahası kendi karakteri ile, kendi yapısı ile, kendi içinde 
yaĢadığı toplumsal kültürü ile alakalı tercihlerini de dinin bir emri imiĢ 
gibi, sanki dinin bir devamı imiĢ gibi zorunlu bir dini davranıĢ biçimi 
olarak gören bir anlayıĢ var bir tarafta.  

 



KarĢı tarafta da bunun tefriti olan, karĢı kutbu olan; Resulallah‟ı 
adeta hiç kale almayan, onu bir postacı, bir ara kablosu derekesine 
indirgeyen kitabı yani vahyi, peygambersiz bir vahiymiĢ gibi algılayan, 
vahyi hayati dayanaklarından yoksun bırakan bir anlayıĢ var. Bu iki 
anlayıĢ iki karĢı kutupta yer alıyor. 

 
ĠĢte bu ayetin ilk cümlesi de birinci aĢırılığa delil ve mesnet olarak 

gösterilen bir cümle. Ama peygamber bu iki aĢırılığı da Ģu harika düstur 
ile reddediyor.  

 
- La tutruni kema etrıyyet me Meryem..! 

 
Meryem‟in oğlunu uçurdukları gibi beni de uçurmayın. 
 
Onu olağanüstüleĢtirdikleri, ilahlaĢtırdıkları, yani ilahlaĢtırmanın 

anlamına gelmez Tarae fiili, OlağanüstüleĢtirme anlamına gelir. Yani iĢet 
uçurmak dedim ya, beni de uçurmayın. 

 
- Fe innema ena abduh..! 

 
 Ben yalnızca bir kulum, insanım.  
 

- Fe kulu Abdullahi ve rasuluhu..! 
 
 Deyin ki benim için o öncelikle Allah’ın kulu idi, sonra da elçisi 
idi. Deyin ölçüsünü veriyor.  
 
 Bu ölçüye yapıĢtığımız zaman Kur‟an ın bize tanıttığı Muhammed 
AS. ı tanımıĢ ve onun izinden gitmiĢ oluruz. Yoksa peygamberi, 
peygamberin reddettiği bir üslupla sevmeye kalkmak, Resulallah‟ın da 
razı olacağı bir Ģey olmasa gerek. 
 
 Bu ayette seni onlara koruma olman için göndermedik diyor. Açıktır 
ki ayet, risalet görevinin insanlığa doğru yolu göstermek, doğru yolu 
iĢaret etmek olduğunu fakat, risalet görevi ile yükümlü olan insanlık 
kutuplarının zirvelerinin kalkıp ta jandarmalık yapması gerekmediğini, 
insanların aklına ve iradesine hitap etmeleri gerektiğini, eğer insanların 
aklı ve iradesi varsa, akıllarını doğru bir biçimde kullanıyorlarsa, hakka 
ve hayra yöneleceklerini. Yoksa hiçbir zaman tüm insanlığın hakka ve 
hayra yönelmeyeceğini, bunun  da bir yasa olduğunu, iyi ve kötünün 
daima bulunacağını, hak ve batılın, iman ve küfrün, mümin ve münkirin 
daima var olacağına adeta bir ima ve bir ihsas var. 
 



 
 81-) Ve yekulune taatün, feizâ berezu min ındike beyyete 
taifetün minhüm ğayrelleziy tekulü, vAllahu yektübü ma yübeyyitun* 
fea'rıd anhüm ve tevekkel alellahi, ve kefa Billahi vekiyla; 
 
 BâĢ üstüne diyorlar sonra da yanından çıktıklarında içlerinden bir 
takımı dediklerinin hilâfına tezvirat yapıyorlar, Allah da yaptıkları tezviratı 
kaydediyor, onun için sen yüzlerine vurmaktan vaz geç de Allaha havale 
et Allah vekil yeter. (Elmalı) 
 
 "BaĢüstüne" derler, ama yanından ayrılınca, içlerinden bir grup, 
geceleyin dediklerinin zıddına kurgular yaparlar. Allâh da onların 
yaptıkları kurguları yazar! Artık onlardan yüz çevir ve Allâh'a güven, iĢini 
O'na havale et! Vekiyl olarak, Allâh Esmâ'sının, hakikatinde de olan 
"Vekiyl" ismi özelliği yeter! (A.Hulusi) 
 
 
 Ve yekulune taatün Onlar baĢ üstüne derler. Bu ayette biraz önce 
yaptığım yorumu destekliyor. Yani canlı, hayatın içinde bir peygambere 
itaati ima ediyor demiĢtim yukarıdaki ayet. Ve yekulune taatün baĢ 
üstüne derler. Hem o çağdaki, hem de tüm çağlarda ki iki yüzlü 
izleyicilere bu ibare. Ġki yüzlü izleyiciler, sizin yüzünüze baĢ üstüne 
derken, arkalarını döndüklerinde ayak altına atıverirler.  
 
 Tavırları ile, davranıĢları ile söyledikleri birbirinin tam zıddıdır. 
Yapmayacaklarını söylerler, söylediklerini yapmazlar. Onlar sadece 
karĢılarında ki insanın gözünü boyamaya kalkarlar. Onun içinde kendi 
kendilerine yalan söyledikleri, kendi kendilerini aldattıkları için 
zannederler ki karĢılarındakileri de aldatabilirler. Kendi içlerinde çatıĢmalı 
oldukları için, kendi kendileri ile yırtık ve bölük bir insan olarak çatıĢmalı 
oldukları için, karĢılarındakilere de o yırtık olan taraflarından bir yüzünü, 
sadece bir parçalarını gösterirler. Bir bütün değildirler. 
 
 feizâ berezu min ındike beyyete taifetün minhüm ğayrelleziy 
tekulü ama yanından uzaklaĢtıklarında içlerinde bir güruh gece boyunca 
senin dile getirdiğinden farklı iĢler çevirirler. vAllahu yektübü ma 
yübeyyitun ama Allah onların karanlıkta çevirdikleri iĢleri 
kaydetmektedir. 
 
 Fea'rıd anhüm o halde onları kendi haline bırak, diyeceğim ama 
daha güzel bir çeviri geldi aklıma. Çünkü bu ibare kiĢinin muhatabından 
daha çok, kiĢinin kendine yönelik bir ibaredir. ĠĢine bak. fea'rıd anhüm 
iĢine bak. Yani muhatabın muhataplarına değil, muhatabın kendisine 



yönelik bir ibaredir bu. Onun için iĢine bak diye çeviriyi daha doğru bir 
çeviri olarak görüyorum. Ve tevekkel alellah ve Allah‟a dayan. ĠĢine bak, 
sağa sola bakma. Yani tepkisel olma. Onların tavrına göre tavır 
geliĢtirme, antitez olma, tez ol. Sen tavrını düĢmanından bağımsız olarak 
geliĢtir. DüĢmanına bağlı tavır geliĢtirirsen ona bağımlı hale gelirsin. 
Onun için tez ol, anti tez olma. Bağımsız tavır geliĢtir ki özgür olasın. 
 
 Bunu da nasıl yapabilirsin?ve tevekkel alellah Allah‟a dayanarak 
yapabilirsin. Onun için Allah‟a dayan. Ġnsana dayandığın zaman tez 
geliĢtiremezsin. Hep anti tez olmaya mahkum olursun. 
 
 ve kefa Billahi vekiyla; zira dayanak olarak Allah yeter. Yani 
insanların Ģerrinden Allah‟a sığın. 
 
 Kul e'uzü BirabbinNas; Melikin Nas; Ġlahin Nas; Min Ģerril 
vesvasil hannas, Elleziy yüvesvisü fiy sudurin Nas; Minel cinneti 
ven Nas; (Nas) 
 
 Görünen ve görünmeyen tüm varlıkların Ģerrinden, insanların 
rabbine sığın. Ġnsanların Ģerrinden BirabbinNas Niçin? Melikin Nas 
çünkü o insanların malikidir, sahibidir. Onun için vekillere değil, asillere 
sığın. Asil‟e sığın. O zaman davranıĢın da asaletli olur. Asil davranırsın. 
Asaletli davranırsın. 
 
 
 82-) Efela yetedebberunel Kur'an* ve lev kâne min ındi 
ğayrıllahi levecedu fiyhıhtilafen kesiyra; 
 
 Hâlâ Kuran‟ı iman ile teemmül etmezler mi? Eğer o Allah dan 
baĢkası tarafından olsa idi elbette içinde bir çok ahenksizlikler 
bulacaklardı. (Elmalı) 
 
 Kurân'ı derinliğine düĢünmüyorlar mı? Eğer O, Allâh indînin 
gayrından olsa idi, elbette O'nun içinde birçok çeliĢki olurdu! (A.Hulusi) 
 
 
 Efela yetedebberunel Kur'an Onlar Kuran‟ı hiç anlamıyorlar mı, 
hiç düĢünmüyorlar mı, hiç kavramıyorlar mı.  
 
 Niçin birkaç mana vermek zorunda kaldım?Tedebbür Kuran‟daki 
Taakkul, tefekkür, tezekkür, tefakkuh gibi, zihni ve fikri düĢünce ile ilgili 
fikri kavramlar alanına girer. Ancak bunların her birinin anlamı farklıdır. 
Nüanslar vardır aralarında. Bunların hiç biri diğerinin anlamına gelmez.  



 
 Tezekkür, geçmiĢe yönelik düĢünce. ĠĢte tedebbür de onun tam 
tersidir. Geleceğe yönelik düĢünce. Tedebbür, tedbir üretmek için 
düĢünmek anlamına gelir. Tedbir üretmek, tedbir almak, önünü almak, 
telafi etmek için düĢünmek anlamına gelir. Tezekkür geçmiĢe, tedebbür 
geleceğe, birbirinin zıddıdır. 
 
 Taakkul; GeçmiĢle gelecek arasını bağlamaktır. GeçmiĢin 
tecrübesini geleceğe aktarmaktır taakkul. 
 
 Tefekkür; Bu üçünü birden yapmaya tefekkür denir. 
 
 Tefakkuh ise bütün bunlardan hâl için, içinde bulunduğunuz an için 
hüküm çıkarmaya denir. Onun için tedebbür, dübürden gelir. Dübür arka 
ve geri anlamına gelir. O halde burada Efela yetedebberunel Kur'an 
Kuran‟ı hiç tedebbür etmiyorlar mı ibaresi Ģu iki anlama birden gelse 
gerektir. Geleceğe  yönelik tedbir üretmiyorlar mı? Ayetlerin satır 
aralarını, ayetlerde anlatılan olayların arka planını okuyarak tedbir 
üretmiyorlar mı anlamına gelir. 
 
 Geri, arka anlamına gelirdi ya dübür, tedebbür de oradan geliyordu. 
Onun için ayetlerin satır aralarını, ayetlerde ki olayların arka planını, geri 
planını kavrayarak geleceğe yönelik tedbir üretmiyorlar mı. 
 
 ve lev kâne min ındi ğayrıllahi levecedu fiyhıhtilafen kesiyra; 
eğer o Allah dıĢlındaki bir kaynaktan gelmiĢ olsaydı, elbette onda bir 
yığın çeliĢki ve tutarsızlık bulurlardı. 
 
 Evet, ayeti bir bütün olarak ele aldığımızda eğer satır aralarını ve 
ayetin geri planını okusalardı, ayetin metni ile beraber o metinlerin 
aralarındaki görünmez satırları da okusalardı, Allah‟ın ne dediği ile 
birlikte, ne demek istediğini de merak etseler, muradı ilahiyi de merak 
etseler ve okusalardı; Ne yaparlardı? En basit örneği, hemen yakın 
örneği verelim. Bir önceki sayfadaki 78. ayette ki küllün min ındillah 
hepsi Allah‟tan gelmedir bunların ile, bir sonraki 79. ayetteki; Ma 
esabeke min hasenetin feminallahi, ve ma esabeke min seyyietin 
femin nefsik sana bir güzellik geldiğinde o Allah‟tan, sana bir kötülük 
dokunduğunda o kendinden ayetlerini nasıl birbiri ile tetabuk ettiğini 
anlarlardı. Ama ayetlerin arka planını değil de sadece üstün körü, 
yüzeysel olarak bakarlarsa ne bulurlar? Sanki bir çeliĢki varmıĢ gibi 
görürler. 
 



 Hemen bir üstteki ayette hepsi Allah‟tan dır, bir alttaki ayette ise 
kötülük kendindendir diyerek yüzeysel bakıĢlarının sonucunda çeliĢki 
imiĢ gibi görürler. Oysa derin baksalar, arka planına baksalar hemen 
anlayacaklardı ki, bu iki ibare de birbirini tamamlar, kulla Allah iliĢkisinin 
geçiĢli olduğunu, yani Allah‟ın kulun amelinden bağımsız eylem 
yapmadığını, kulun amelinin Allah‟ın iradesini, Allah‟ın iradesinin de 
kulun amelini karĢılıklı gördüğünü anlarlar ve halkın dilinde harika bir 
biçimde ifadesini bulan Ģu iki dizeyi o zaman iĢte kavrarlardı. 
 
 Haktan bela gelmez kul azmayınca, 
 Kul belasın bulmaz Hak yazmayınca. 
 
 Diye Anadolu insanı bunu oturmuĢ bir kalıba döküvermiĢ ki o 
anlamıĢ. O anlamıĢ onun için darısı anlamayanların baĢına. Dediğim gibi 
ayeti kerime arka planı ile düĢünülünce Kuran‟da çeliĢki imiĢ gibi 
gözüken bir çok konunun aslında harika bir senkronizasyonu, harika bir 
uyumu, harika bir karĢılık lığını gösterdiğini görecektir.  
 
 Ki bu noktada hemen nesh teorisine birkaç cümle ile değinmek 
isterim. Nesh teorisinin temelinde Kur‟an da yer alan bir takım ayetlerin 
birbiri ile çeliĢtiği düĢüncesi yer alır. Nesh teorisine bundan dolayı ihtiyaç 
duyulmuĢtur. Örneğin bir ayette içki tamamen nötr bir biçimde, siz 
üzümden içki üretiyorsunuz biçiminde gelirken, bir baĢka ayette içkili iken 
namaza yaklaĢmayın, daha bir baĢka ayette ise içki, Ģeytanın 
amellerinden bir pisliktir biçiminde geliyor. Bu üç formu yan yana 
koyunca yüzeysel bir bakıĢla sanki üçü birbiri ile çeliĢiyormuĢ gibi geliyor.  
 
 Tabii ki bizce hiçbir çeliĢki yok. O zaman bir çıkıĢ yolu olarak nesh 
teorisi, yani, Ģu ayet, Ģu ayetin hükmünü geçersiz kılmıĢtır, iptal etmiĢtir 
denilen nasih ve mensuh ayetler teorisi gündeme geliyor. Oysa ki her 
ibarenin kendi içerisinde, kendi bağlamında, kendi ortamında müstakil bir 
anlamı olduğu ve bunların her birinin kendi ortamı tezahür edince 
hükümlerinin yine gerekebileceği, yine bir gün o hükümlerle amel 
edilebilecek bir ortamın doğacağını, dolayısıyla bunların birbirlerinin 
hükmünü iptal eden değil, aslında tedriciliğe iliĢkin olarak insan 
topluluğunu, bir toplumu terbiye için bir noktadan alıp bir baĢka noktaya 
taĢırken doğal olarak geçilmesi gereken aĢamalar olduğunu gördüğünüz 
zaman böyle bir teoriye de ihtiyaç duymayacaksınız, çünkü çeliĢki 
görmüĢ olmayacaksınız. Gerçekte ise zaten çeliĢki yok. 
 
 
 83-) Ve izâ caehüm emrün minel emni evil havfi eza'u Bihi, ve 
lev redduhu ilerRasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehülleziyne 



yestenbitunehu minhüm* ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU 
letteba'tümüĢ Ģeytane illâ kaliyla; 
 
 Hem emn-ü havfe dair bir haber geldiği vakit kendilerine onu 
yayıveriyorlar, halbuki onu Peygambere ve içlerinden ülül'emr olanlara 
arz etseler elbette bunların istin bata kadir olanları onu anlar bilirlerdi, 
eğer Allahın fazl-ü rahmeti üzerinizde olmasa idi pek azınızdan maadası 
ġeytana uymuĢ gitmiĢtiniz. (Elmalı) 
 
 Kendilerine emniyetleriyle ilgili veya onları korkutacak bir haber 
geldiğinde onu hemen yayarlar. Oysa o haberi Rasûle veya yetkili birine 
(Ulül Emr) sorsalardı, onlardan iĢin içyüzünü öğrenebilirlerdi. Eğer 
üzerinizde Allâh'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, Ģeytana 
(bu iĢi yapana) tâbi olup gitmiĢtiniz. (A.Hulusi) 
 
 
 Ve izâ caehüm emrün minel emni evil havfi eza'u Bih Onlar 
kendilerine ulaĢan barıĢ ya da savaĢla ilgili. BarıĢ ya da savaĢ diye 
çevirdim, güvenlik ya da korku. Literal olarak harfiyen manası bu ayette. 
Ama bunların takdir edersiniz ki ayetin bağlamında barıĢ ve savaĢla ilgili 
olduğu bir gerçek. 
 
 Onlar kendilerine ulaĢan barıĢ ya da savaĢla ilgili her hangi bir 
konuyu dıĢarı yayarlar. Kim bu yayanlar? Resulallah‟ın önünde “baĢ 
üstüne” deyip de, aslında yarım gönüllü olanlar. Resulallah‟ın yarım 
gönüllü hayranları diyelim biz bunlara. Yırtık tabiatlılar. 
 
 Ve lev redduhu ilerRasuli ve ila ülil emri minhüm 
lealimehülleziyne yestenbitunehu minhüm Oysa ki onu, yani o gelen 
haberi ya da olayı, peygambere ya da aralarında ki yetkililere ülil emr 
kendilerine yetki emanet edilmiĢ olan kimselere iletselerdi, onlar 
arasından ölçme, değerlendirme yapabilenler, yani istimdat yapabilenler. 
Olayları ve hadiseleri doğru ölçüp biçenler. Strateji konusunda uzman 
olanlar onu da değerlendire bilirlerdi.  
 
 Burada bu ayet sır saklamanın ihtisasa hürmetin bireysel ahlak ve 
siyasal sorumlulukla iliĢkisini ele alıyor. Ve aynı zamanda propagandaya 
alet ve aracı olmamayı ima ediyor. Yani kötü propaganda sizinle 
baĢlamamalı. Ve siz kötü propagandanın herhangi bir tarafında kesinlikle 
yer almamalısınız.  
 
 Ġhtisasa hürmete ima ediyor ayet. Çünkü ölçme değerlendirme 
yapabilenlere getirin bazı bilgileri diyor. Her bilgi herkese götürülmez. O 



bilgiden iĢe yarayacak bir Ģey çıkaramayacak olan için o bilgi zararlı 
olabilir. Onun için ihtisasa hürmeti emrediyor ayet. 
 
 Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU letteba'tümüĢ 
Ģeytane illâ kaliyla; Tabii burada onları belki anlayabileceğimizi, bu 
yanlıĢı yapan insanları biraz da anlayıĢla karĢılamamız gerektiğini ima 
eden Ģu Ģefkat ve rahmet örneği cümle geliyor. “Size Allah’ın lütuf ve 
rahmeti olmasaydı çok azınız hariç kesinlikle Ģeytanın ardınca 
giderdiniz.” Yani Ģu söylenmek isteniyor; Onlar Allah‟ın lütfundan 
mahrum oldukları için bunu yapıyorlar.  
 
 Onun için kendinize; “Biz çok akıllıyız” diye pay biçmek yerine, 
tamamen Allah‟a Ģükrünüzü artırın. Ġçinde bulunduğunuz bu hal, Allah‟ın 
size bir ihsanı ve onların içinde bulunduğu o kötü durum, bütün bu kadar 
cık bir Ģeyi bile akıl edememeleri, Allah‟ın onlara ihsan etmemesinin, 
yardım etmemesinin bir sonucu. Yani meziyetleri kendinize, reziletleri de 
hep karĢınızdakine ayırmayın ve kendi meziyetlerinizi aslında Allah‟a 
imanınızın bir sonucu, ürünü olduğunu unutmayın ve teĢekkür 
edeceğiniz makamı iyi hatırlayın. 
 
 
 84-) Fekatil fiy sebiylillâh* la tükellefü illâ nefseke ve harridıl 
mu'miniyn* 'asellahu en yeküffe be'selleziyne keferu* vAllahu 
eĢeddü be'sen ve eĢeddü tenkiyla; 
 
 Onun için Allah yolunda çarpıĢ, ancak nefsinden baĢkasıyla 
mükellef değilsin, müminleri de çarpıĢ, ancak nefsinden baĢkasıyla 
mükellef değilsin, müminleri de çarpıĢmağa teĢvik et, memuldur ki Allah 
a küfretmekte bulunanların tazyikini defetsin, Allah tazyikçe de daha 
Ģiddetli tenkilce de daha Ģiddetlidir. (Elmalı) 
 
 Allâh uğruna savaĢ! Nefsinden baĢkasına sorumlu değilsin! Ġman 
edenleri de teĢvik et. Umulur ki Allâh, hakikati inkâr edenlerin gücünü 
kırar. Allâh'ın gücü de daha Ģiddetlidir, yaptıklarının sonucunu yaĢatması 
da daha Ģiddetlidir. (A.Hulusi) 
 
 
 Fekatil fiy sebiylillâh Bütün bunlar bir hazırlıktı. Yukarıda özellikle 
vahyin ilk muhatabı olan Resulallah ve onunla birlikte olan müminlere, 
düĢmanlarının sadece dıĢarıda değil, içeride, kendi aralarında da 
olduğunu haber verdi ayetler. Yani sadece dıĢ düĢmanla değil, içlerinde 
ki düĢmanla da ciddi bir mücadele etmeleri gerektiğini ima etti.  
 



 Ve Ģimdi burada açıkça bir hüküm geliyor;Fekatil fiy sebiylillâh Ģu 
yukarıda verilen bilgiler ıĢığında artık Allah yolunda savaĢ. la tükellefü 
illâ nefsek sen kendinden sorumlusun. 
 
 SavaĢla gibi bir emirle gelen bu ayette 2. cümle bireysel 
sorumluluğa iĢaret ediyor. Ġlginç değil mi. Ayetin ilk cümlesi; Artık onlarla 
savaĢ derken kiĢi hiçbir zaman tek baĢına büyük bir toplumla 
savaĢamaz. Ama hayır, öyle değil. Sen kendinden sorumlusun. la 
tükellefü illâ nefsek savaĢmak zorundasın. Kötülükle savaĢmak, içinde 
bulunduğun toplumun ve topluluğun sayısına bağlı bir Ģey değildir.  
 
 Onun için Ġbn. Mesut‟a mel cemaat, cemaat nedir diye sormuĢlar 
da cevabı el cemaat-u alal Hakk, velev kane vahdek, Cemaat, hak 
üzere, hakikat üzere olandır. Ġstersen tek ol. DemiĢ. Evet, kötülükle 
savaĢmak insanın Allah‟a karĢı bireysel bir duruĢudur. Arkamdan kim 
geliyor diye bakmadan durması gereken duruĢ. Kim var diye bakmadan 
sağına soluna. Bu Allah‟a verilmiĢ bir sözdür. Siz sözünüzü yerine 
getirirsiniz. BaĢkalarının getirip getirmediği siz çok fazla ilgilendirmez. Siz 
getirip getirmediğinize bakın. Yani çoğunluk Allah‟a verdikleri söze ihanet 
ediyorlarsa, bu sizin mazeretiniz olamaz. Ancak; 
 
 ve harridıl mu'miniyn fakat müminleri de uyanmaları için teĢvik et. 
Tabii ki bu sorumluluğunuza girer. Yani öğüt verirsiniz teĢvik edersiniz, 
onları uyandırırsınız. Onların imanlarına girmiĢ korku ve pısırıklık 
mikrobunu ayıklamaya çalıĢırsınız. Onları korkuya karĢı, onları 
uyuĢukluğa, pısırıklığa karĢı aĢılarsınız. Bu da teĢviktir. Bu sizin 
görevinizdir. 
 
 Asellahu en yeküffe be'selleziyne keferu Belki Allah inkarcıların 
direncini kırar. Ne sayede kırar? Eğer onları uyarırsanız, onları teĢvik 
ederseniz, onlara olan teĢvikiniz, öbürlerine olan aynı zamanda güven 
kırıcı bir unsur anlamına gelir. Yani siz eğer müminleri yüreklendirirseniz, 
müminlerin yüreklenmesi, imanın düĢmanlarının da korkması anlamına 
gelir. ĠĢte Müminler yüreklendikçe, cesaretlendikçe, imanın düĢmanı olan 
inkarcılar da cesaretlerini kaybedeceklerdir. 
 
 Bu bir tahterevallinin iki ucuna benzer. Biri yükseldi ise öbürü 
alçalacaktır. Onun için siz sizden yanı, sizden tarafa olanı yükseltmeye 
bakın. 
 
 VAllahu eĢeddü be'sen ve eĢeddü tenkiyla; Zira Allah‟ın gücü 
daha çetin, cezalandırması daha Ģiddetlidir. 
 



 Geçen dersimizde 75. ayette savaĢın yüce gayesini iĢlemiĢtik. 
SavaĢın amacı tamamen insani idi. Yani savaĢ, insani kaygılarla yapılır, 
manevi olarak en büyük amacı ise Allah rızası için yapılır.  
 
 Yani Allah darda kalmayacağına, Allah herhangi bir düĢmanlığa 
maruz olmayacağına, Allah insanın yardımına muhtaç olmayacağına 
göre savaĢ muhtaçlar, mağdurlar ve mazlumlar için yapılır. Allah 
mazlumların yanında olmayı, kendi yanında olmak olarak tanımlıyor. 
Tamamen bu. 75. ayeti çok iyi hatırlamanız lazım ki b u söylediklerimi 
anlayabilesiniz. 
 
 Ve ma leküm la tükatilune fiy sebiylillâh Diyor ki; Size ne oluyor 
da Allah yolunda savaĢmıyorsunuz. vel müstad'afiyne minerRical 
arkasından da erkekler içerisinden zayıf bırakılmıĢlar uğruna 
savaĢmıyorsunuz. Vennisai kadınlar zayıf bırakılmıĢ kadınlar için, vel 
Vildan, zayıf bırakılmıĢ çocuklar için savaĢmıyorsunuz. Yani bununla 
aslında iki Ģeyin aynı anlama geldiğini söylüyor. Zayıflar, mağdurlar 
zulme uğrayanların yanında savaĢmak, Allah yolunda savaĢmanın ta 
kendisidir. Bunu söylüyor. Onun için bu ayeti de böyle algılamak ve 
anlamak lazım 84. ayeti.  
 
 Tabii ki burada savunmanın meĢruiyeti, hatta mecburiyeti dile 
getiriliyor. Yani bir mümin kesinlikle pavlus Hıristiyanlığında olduğu gibi, 
bir yanağına vururlarsa, öbürünü çevir anlayıĢına sahip olamaz. Bu 
zalimi teĢvik eden bir anlayıĢtır. Zulmü teĢvik eden zulme ortak olur. 
Onun için gönüllü mazlum olan, mazlumu yetinden hesap verecektir. 
Ama gönülsüz mazlum ise, elinden gelen çabayı gösterdiği halde, 
mücadele verdiği halde hala mazlum ise o zaman ecrini alacaktır.  
 
 Fakat mazlumu yetine hiç ses çıkarmıyor, kendisini ezenleri teĢvik 
eder bir tavır takınıyorsa, onun mazlumluğu kendisini kurtaramayacaktır. 
O Allah‟ın kınadığı mustazaflardandır ve inĢallah önümüzde ki derste de 
onlarla ilgili ayetleri iĢleyeceğiz. 
 
 
 85-) Men yeĢfa' Ģefa'aten haseneten yekün lehu nasiybün 
minha* ve men yeĢfa' Ģefa'aten seyyieten yekün lehu kiflün minha* 
ve kânAllahu alâ külli Ģey'in mukıyta; 
 
 Her kim güzel bir Ģefaatte bulunursa ona ondan bir nasip olur, her 
kim de kötü bir Ģefaatte bulunursa ona da ondan bir nazîr olur, Allah her 
Ģeye nâzır bulunuyor. (Elmalı) 
 



 Kim bir iyiliğin oluĢması için vesile olursa, o iyilikten bir hissesi 
olur... Kim de kötü bir olaya vesile olursa, onda bir payı olur... Allâh her 
Ģeye Mukiyt'tir. (A.Hulusi) 
 
 
 Men yeĢfa' Ģefa'aten haseneten yekün lehu nasiybün minha 
Kim haklı bir davaya katkıda bulunursa, onun tüm getirisinden bir pay 
alacaktır. 
 
 ve men yeĢfa' Ģefa'aten seyyieten yekün lehu kiflün minha Kim 
de haksız bir davaya katkıda bulunur ona aracılık ederse onun tüm 
vebalinden bir pay alacaktır. 
 
 ve kânAllahu alâ külli Ģey'in mukıyta; Çünkü Allah her Ģeye 
Ģahittir, her Ģeyi gözlemektedir, gözetlemektedir, her Ģeyin değerini 
biçmektedir. 
 
 Tüm zamanlarda geçerli ahlaki sorumluluk ölçüsünü 
 Veriyor bu ayet. Aslında bu ayeti çağrıĢtıran Resulallah‟ın bir de hadisi 
var. 
 
 - Men senne sünneten, haseneten, felehu ecruha, ve ecru men 
amile biha. 
 
 Kim güzel bir gelenek koyarsa, güzel bir tavır ortaya koyarsa, o 
tavrı ondan sonra yapacak herkesin ecri ondan hiç eksiltilmeden o tavrı 
ilk defa ortaya koyana verilecektir. 
 
 Tersi de geçerli. Hadisin devamında; Kimde kötü bir gelenek 
koyarsa ve o geleneğe ondan sonra uyan kimselerin günahı, onlardan 
hiç eksiltilmeden o kötü geleneği ortaya koyan kimseye de yazılacaktır. 
 
 Bu aslında güzellikte ve kötülükte öncü olmanın doğal bir 
sonucudur. Öncülük. Onun için öncü olmak sabikun, el evvelun olmak 
Kur‟an ın ifadesi ile. Öncülerden olmak. Eğer küfrün öncüsü olursa 
elbette ki, arkasına düĢenlerin vebalini de taĢıyacak, ama onlar için 
mazeret olmayacak. Tabii ki imanın önderi olursa arkasına düĢenlerin 
ecrinden de bir pay alacak. Çünkü aracılık yapıyor. Aracılar elbette 
komisyon alırlar. Hakka, hayra ve güzelliğe aracılık yapan ondan 
komisyon alacaktır. 
 
 



 86-) Ve izâ huyyiytüm Bi tehıyyetin fehayyu Bi ahsene minha 
ev rudduha* innAllahe kâne alâ külli Ģey'in Hasiyba; 
 
 Size her hangi bir suretle sağlık verildiği zaman siz de ondan daha 
güzeli ile sağlık verin veya ayniyle mukabele edin, Allah her Ģeyi hesaba 
çekmekte bulunuyorlar. (Elmalı) 
 
 Selâm ile size yönelene, siz de daha kapsamlı bir selâm ile karĢılık 
verin yahut aynısıyla karĢılayın. Muhakkak Allâh, her Ģeyde Hasiyb'dir 
(açığa çıkanın sonucunu yaĢatandır). (A.Hulusi) 
 
 
 Ve izâ huyyiytüm Bi tehıyyetin fehayyu Bi ahsene minha ev 
rudduha Bir selam aldığınızda, daha güzel bir selamla karĢılık verin, ya 
da aynı ile iade edin. innAllahe kâne alâ külli Ģey'in Hasiyba; Allah her 
Ģeyin hesabını tutmaktadır. 
 
 Ġlginçtir dostlar, savaĢla ilgili ayetlerin arasında, nezaketle ilgili 
harika bir kural nasıl geldi. Görüyorsunuz değil mi Allah‟ın terbiye 
metodunu. SavaĢta da olsanız nezaketi terk edemezsiniz. SavaĢta da 
olsanız insanlığınızı unutamazsınız.  
 
 SavaĢmak, öldürme makinesi olmak değildir. SavaĢmak 
terminatörlük anlamına gelmiyor. Mücahit olmak, terminatör olmaktan 
çok farklı bir Ģey, rambo olmaktan da çok farklı bir Ģey. Alakası yok 
rambolukla mücahitliğin. Terminatörlükle mücahitliğin. Çünkü mücahit 
insanın mutluluğu için savaĢandır. Terminatör ise insanı yok etmek için 
savaĢır. Biri insanı diriltmek, var etmek, ebedi hayata kazandırmak, 
ebedi mutluluğa ulaĢtırmak için, öbürü ise yok etmek için savaĢır. Onun 
için cihat yalın olarak savaĢtan farklı bir Ģeydir. 
 
 Burada da verilmek istenen Ģey Ģu 86.ayette. Tüm insancıl ve 
barıĢçıl niyetleri, peĢin hükümle mahkum etmeyiniz. Selam‟ın burada ki 
mecazi anlamı bu. Yani bir selam aldığınızda daha güzel bir selamla 
karĢılık verin. Bir barıĢ teklifi aldığınızda, siz o barıĢı teklif eden kimseye 
daha güzel bir barıĢ teklifi ile gidin demektir. Yani peĢin hükümle 
karĢınızdakini mahkum etmeyin. Geri çevirmeyin barıĢ tekliflerini eğer 
samimi ise. 
 
 Hani Bakara/192 de de öyle diyordu ya, savaĢ emrini veren ayetin 
hemen devamında, Feinintehev feinnAllahe Ğafûrun Rahıym; eğer 
vazgeçerler se, iyi bilin ki, Allak gafurdur, bağıĢlayandır. Rahmet 
kaynağıdır. Onun için vazgeçerlerse böyle. 



 
 Burada ki tehıyye ibaresi cahiliye Araplarında Hayyakâllah diye 
esenlik dilerlerdi gördükleri bir insana selamdan önce. Selam ortada 
yokken cahiliye döneminde Araplar birbirlerini ilk gördüklerinde selam 
yerine Hayyakâllah derlerdi. Yani bunun anlamı; Allah ömürler versin 
diye çevirebiliriz. Allah seni yaĢatsın. ĠĢte bunun kısaltılmıĢı tahıyyedir. 
Tahıyye budur. Ama bizim Tahıyyemiz ne oldu? Müminlerin selâm, 
Selâmün aleyküm oldu. Çünkü ..ve tehıyyetühüm fiyha Selâm.. 
(Yunus/10) Cennetliklerin tehiyyesi orada selâmdır. Allah‟ın tehiyyesi de 
selâm. ..Selâmün aleyküm tıbtüm fedhuluha halidiyn; (Zümer/73) 
Yine cennetliklere cennete girerken söylenecek Ģey bu olacak; Selâmün 
kavlen min Rabbin Rahıym; (Yasin/58) Rablerinden, rahim olan 
rablerinden çıkan söz nedir? Selâm olsun. Selâmün kavlen min Rabbin 
Rahıym; Yani Allah‟tan bir esenlik dileği. Ne mutlu size, ne saadet 
baĢınıza, saadet sizin olsun anlamına. 
 
 ĠĢte bizim selâmımız, tehıyyemiz, selâmımızdır. Onun için 
peygamberimiz bu tehıyyeyi, yaymamızı Efsus selâm,selâmı yayınız. 
Emriyle emretmiĢ. Selâmı yayınız, hem lisanda yaymak, dilde yaymak 
hem de barıĢı yayınız anlamına gelir. BarıĢı yaygınlaĢtırınız, çünkü 
Ġslam‟ın bir manası da barıĢ demektir. Tabii ki iç barıĢı olanlar barıĢı 
yaĢadıkları hayata taĢırlar. Kendileriyle kavgalı olanlar nasıl barıĢı 
yaysınlar. Ġki yüzlü olanlar, kendileri ile henüz daha tanıĢmamıĢ olanlar, 
kendi iç dünyalarında barıĢık olmamıĢ olanlar nasıl barıĢı dıĢ dünyalarına 
yaysınlar. 
 
 
 87-) Allahu la ilahe illâ HU* leyecme'anneküm ila yevmil 
kıyameti la raybe fiyh* ve men asdeku minAllahi hadiysâ; 
 
 Allah, baĢka tapılacak yok ancak o, Celâli hakkı için o sizi 
muhakkak kıyamet gününe toplayacak, onda Ģüphe yok, Allah dan daha 
doğru sözlü kim olabilir? (Elmalı) 
 
 Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur sadece "HÛ"! Kendisinde Ģüphe 
olmayan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirir. Kim, Allâh'tan daha 
doğrusunu söyleyebilir! (A.Hulusi) 
 
 
 Allahu la ilahe illâ HU* leyecme'anneküm ila yevmil kıyameti la 
raybe fiyh Allah, ki ondan baĢka ilah yoktur, geleceğinde asla Ģüphe 
olmayan kıyamet gününde elbette sizi bir araya toplayacaktır.  
 



 ve men asdeku minAllahi hadiysâ; Kim Allah‟tan daha doğru 
sözlü olabilir ki? 
 
 Ġlginçtir, pasajın son ayeti bu. Pasajın sonunda her zaman olduğu 
gibi, insanın tüm ahlaki davranıĢlarının temelinde yatması gereken 
inanca iĢaret ediliyor. Oda Allah‟a ve ahiret gününe iman. Yukarıdan 
itibaren savaĢ Ģartlarında dahi olsa, savaĢ adabı ve ahlakıyla ilgili bir 
takım kurallar koyan Kur‟an, en sonunda adeta Ģunu ima ediyor; 
Koyduğum her kurala uymanız için temel bir Ģart gerekli. Bu Ģartta; 
Allah‟a ve ahirete iman. 
 
 Bu tavsiyeler, bu emirler sizin için bir anlam taĢıması için mutlaka 
Allah‟a ve ahirete iman etmeniz gerekiyor. Burada söylenmek istenende 
o. Ahlaki davranıĢın temeli çünkü ahiret inancıdır, Allah inancıdır. Ama 
özellikle sonraki ayetle de bir bağlantısı var bu ayetin. Bir sonraki ayete 
devam edelim; 
 
 
 88-) Fema leküm fiyl münafikıyne fieteyni vAllahu erkesehüm 
Bi ma kesebu* etüriydune en tehdu men edallellah* ve men 
yudlilillahu felen tecide lehu sebiyla; 
 
 O halde siz neye Münafıklar hakkında iki fırka oluyorsunuz? Allah 
onları kazandıkları vebal yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allahın 
saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Her kimi Allah saptırırsa artık 
sen ona yol bulamazsın. (Elmalı) 
 
 Yaptıklarının sonucu olarak Allâh onları baĢ aĢağı etmiĢken, size 
ne oluyor ki münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allâh'ın saptırdığını 
doğru yola sokacağınızı mı sanıyorsunuz? Allâh kimi saptırırsa, artık sen 
ona yol bulamazsın. (A.Hulusi) 
 
 
 Fema leküm fiyl münafikıyne fieteyni vAllahu erkesehüm Bi ma 
kesebu ĠĢlediklerinden dolayı Allah onları terslediği halde, size ne oluyor 
da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz. 
 
 Erkesehüm Onları tersledi manasına gelir, yani altını üstüne 
geçirmek, önünü arkasına geçirmek, bir baĢka ifade ile alabora etmektir. 
Ben bunu tersledi diye çevirdim burada. 
 

Etüriydune en tehdu men edallellah Allah‟ın sapıklık içinde 
bıraktığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz, ve men yudlilillahu 



felen tecide lehu sebiyla; Allah kimi sapıklık içerisinde bırakırsa, -
sapıtırsa değil- sapıklık içinde bırakırsa. Eğer Allah gözünün önüne vahiy 
ıĢığını vermezse, gözünün olması hiçbir Ģey ifade etmiyor. Çünkü 
görmek için iki Ģeye ihtiyaç var. Bir göz, iki ıĢık. Göz var ıĢık yoksa yine 
görmez.  

 
Evet, ıĢık var göz yoksa yine görmez. Göz, insanın içinde ki fıtrattır. 

IĢık ise, Allah‟ın insana gelen hidayeti, vahyi, mesajıdır. Onun için Allah 
insanı sapıklık içinde bırakması, aslında insanın hakikati görecek gözünü 
alması anlamına gelmiyor. Göz verir, herkese peĢinen vermiĢtir ama 
ıĢığından mahrum eder,  

 
O etmez aslında kiĢi gözünü kapatır, ya da perdesini çeker. Aynen 

yarasalar gibi davranırsa, güneĢe küfretmeye baĢlarsa, elbette ki güneĢi 
sorumlu tutamazsınız. Orada sorumlu olan, gözünü kapayandır. Gözünü 
kapayan, dünyayı kendisine zindan eder. 

 
ve men yudlilillahu felen tecide lehu sebiyla; Evet, Allak kimi 

sapıklık içinde bırakırsa artık ona bir çıkıĢ yolu bulamazsın. 
 
Bu ayetin Mekki ya da Medeni olduğu yolunda bir takım ihtilaflar 

var. Sebebi nüzulü konusunda da bir yığın rivayet var. Onun için oraya 
girmiyorum. Ama Ġbn. Abbas‟a göre bu ayet Mekki‟dir. Mekke tipi 
münafığı tasvir etmektedir. 

 
Nasıl biri Mekke tipi münafık? Yarım gönüllüler. Yukarıdaki ayetle 

birlikte düĢündüğünüzde, nifak‟ın tabiatını da görüyorsunuz değerli 
dostlar. Hemen 87. ayetle birlikte düĢünün, orada Allah‟ın tek olduğu, 
Allah‟tan baĢka ilah olmadığı dile getirilmiĢ ve ahirete dikkat çekilmiĢti. 

 
Aslında her münafığın temelde yatan problemi, sorunu, Allah‟a ve 

ahirete iman konusunda ki problemidir. Çünkü Ġki yüzlülük yapmak için 
öncelikle Allah‟ın gördüğüne emin olmaması lazım. Allah‟ın kendisini bir 
bütün halinde gördüğünden emin olmaması lazım. Yani dıĢarıdakine 
içinde ki duygulardan farklı davranırken, içindekini gören birinin olduğuna 
iman etmemesi lazım. Eğer buna iman etse münafıklık yapabilir mi. 
Onun için; 

 
Ġnnel munâfikîne fîd derkil esfeli minen nâr.. (Nisa/145) Münafık, 

cehennemin en alt tabakasındadır. Yani bir nevi kafirden daha aĢağıdır 
anlamı burada yatıyor. 

 



Tabii ki neden böyledir diye soracak olursak özellikle Mekke tipi 
münafığın, Mekke de genel yargı, Mekke de münafık yoktu biçiminde bir 
yargı var. Ama tefsirlerin bize naklettiğine göre, orada Resulallah‟a 
hayran olan birileri var yine Mekke de iken. Lakin, Resulallah‟ın yanında 
görünmek istemiyor. Problemi de Ģu;  

 
“Ev ne olacak. Çocuklar ne olacak. ġimdi benimle de bunlar 

savaĢırlarsa altından nasıl kalkacağım.” 
 
Yani bedel ödemeye yanaĢmıyor. Resulallah‟a hayran ama, bedel 

ödemeye yanaĢmıyor. BaĢına gelecek bir takım sıkıntıları çekecek bir 
inancı yok. Onun için de Resulallah‟a hayranlığını içinde saklayıp yine 
müĢriklerle beraber davranmak istiyor. Böyle bir münafık tipi. Tersine 
münafık tipi, belki öyle söylemek lazım. Yarım gönüllülerde denilebilir 
bunlara. Ki Ģu ayette bunlar biraz daha açılıyor. 

 
 
89-) Veddû lev tekfürune kema keferu fetekunune sevaen fela 

tettehızû minhüm evliyae hatta yühaciru fiy sebiylillâh* fein tevellev 
fehuzûhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm* ve la tettehızû 
minhüm veliyyen ve la nasıyra; 

 
Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da 

beraber olasınız, onun için onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar 
içlerinden dost edinmeyin, yok aldırmazlarsa o vakit bulduğunuz yerde 
kendilerini tutun ve öldürün, ve onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı 
edinmeyin. (Elmalı) 

 
Onlar, (kendileri) hakikati inkâr ettikleri gibi sizin de inkâr etmenizi 

ve (böylece onlarla) eĢit olmanızı arzu ettiler... O hâlde (onlar) Allâh 
uğruna zulüm ve kötülük diyarını terk edinceye kadar onlardan kimseyi 
dostlar edinmeyin... Eğer dönerlerse (düĢmanlık için), onları yakalayın ve 
bulduğunuz yerde öldürün... Onlardan velî ve nasîr (yardımcı) edinmeyin. 
A.Hulusi) 

 
 
 
Veddû lev tekfürune kema keferu fetekunune sevaeOnlar 

kendilerin inkar ettikleri gibi sizinde inkar edip kendileri ile aynı seviyeye 
düĢmenizi istiyorlar. 

 
Ġlginçtir, Yani; “iyisiniz, hassınız ama, ne olur Ģu davaları 

bıraksanız da bizimde baĢımızı sıkıntıya sokmasanız..! Ben sizi 



aslında seviyorum bakın. Ama Ģunu, Ģunu sizde yapmasanız olmaz 
mı..!” Onlar öyle davrandıklarında zaten onlar da iki yüzlü olmuĢ olurlar. 
Yani muhataplarını da kendileri gibi iki yüzlü olmaya çağırıyorlar. 
Kendileri gibi sıkıntıya girmemeye, riske atmamaya kendilerini, bedel 
ödememeye çağırıyorlar.  

 
“Siz de bizim gibi davranın, Ģu adamlarla olmayın, eh iĢte 

putlarına dokunmayın, tanrılarına dokunmayın. Dinlerine, 
inançlarına, hayat tarzlarına. Siz de bizim gibi idare edin bunları.” 
Diyen bir tiple karĢı karĢıyayız. Kur‟an burada o tipi ele alıyor. Kendileri 
ile aynı seviyeye düĢmenizi istiyorlar diyor. 

 
fela tettehızû minhüm evliyae hatta yühaciru fiy sebiylillâh Ki 

Ġbn. Abbas‟ın görüĢünü bu ayet doğruluyor, O halde Allah yolunda hicret 
edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Allah yolunda hicret. 
Kötülük diyarını terk edinceye kadar. 

 
Hicret, maddi olarak kötülük ve zulüm diyarını terk. Tabii ki yapacak 

hiçbir Ģey kalmamıĢ ve bir iyilik diyarı varsa alternatif olarak. Manevi 
olarak hicret, kötülükten ve günahtan, iyiliğe ve sevaba hicrettir. 

 
fein tevellev fehuzûhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm 

Eğer düĢmanlığa yönelirlerse onları nerede bulursanız yakalayın, 
öldürün. ve la tettehızû minhüm veliyyen ve la nasıyra; ve onlardan 
kimseyi ne dost, ne de yardımcı tutun. 
 

Ayet açık, ayet bize Ģunu söylüyor; Pirincin içindeki beyaz taĢ, 
daha tehlikelidir. Ayetin bize verdiği mesaj; pirincin içindeki siyah taĢlarla 
beyaz taĢlar arasında eğer bir tehlike orantısı kuracak olursanız, pirincin 
içindeki beyaz taĢ daha tehlikelidir. Mesajını veriyor. 

 
Tabii burada hicret, kötülük diyarından göç,inançla inkar arasındaki 

tercihle eĢitleniyor. Siz neyi tercih ediyorsunuz, çıkarınızı mı tercih 
ediyorsunuz, yoksa yüce değerleri mi tercih ediyorsunuz. Ġnsan neyi 
tercih ederse, onun yanında yer alır. Eğer ortada bir kötülük, bir de iyilik 
diyarı varsa, bir iman beldesi, bir de küfür beldesi varsa, insanın tercihini 
ne taraftan yana koyması gerektiğini söylüyor ayet. 

 
Tabii bunu da arka planında aslında kiĢisel olarak ahlaki bir tavır 

yatıyor. Bu ahlaki tavırda ya çıkarınızı, bencil çıkarlarınızı tercih 
edeceksiniz, yani çocuklar ne olacak, ev ne olacak, bark ne olacak..! Ya 
da değerlerinizi tercih edeceksiniz. Yani burada Ģu. Eğer değerlerinizi 
tercih edecekseniz, mutlaka yine bir bedel ödeyeceksiniz. Ama bu bedel, 



geri kazanılması mümkün olan bedel. Fakat eğer çıkarınızı tercih 
edecekseniz, yine bir bedel ödeyeceksiniz. Lakin geri kazanılması 
mümkün olmayan, daha doğrusu geri dönüĢü mümkün olmayan bitimsiz 
bir bedel. 

 
 
90-) Ġllelleziyne yesılune ila kavmin beyneküm ve beynehüm 

miysâkun ev câuküm hasıret suduruhüm en yukatiluküm ev yukatilu 
kavmehüm* ve lev ĢaAllahu leselletahüm aleyküm felekateluküm* 
feinı'tezeluküm felem yukatiluküm ve elkav ileykümüs seleme, fema 
cealAllahu leküm aleyhim sebiyla; 

 
Ancak böylelerine dokunmayın ki sizinle aralarında mis yak olan bir 

kavme vasıl olmuĢ bulunurlar, yahut ne size harp etmeği ne de kendi 
kavimlerine harp etmeği havsalarına sığdıramayarak size gelmiĢlerdir, 
eğer Allah dilese idi bunları üzerinize musallat kılardı da sizinle harp 
ederlerdi, o halde sizi bırakıp bir tarafa çekildikleri ve sizinle harp etmeyip 
sulha yattıkları takdirde de Allah aleyhlerinde size bir yol vermemiĢtir. 
(Elmalı) 

 
Ancak (Ģunlara dokunmayın)... Ya sizinle onlar arasında mîsak 

(anlaĢma) olan bir kavme sığınanlar yahut ne sizinle ne de kendi 
kavimleri ile savaĢmak istemediklerinden sadırları (içleri) sıkılarak size 
gelenler... Eğer Allâh dileseydi, elbette onları size musallat ederdi de 
(onlar da) sizinle savaĢırlardı... Eğer (onlar) sizden uzaklaĢırlar, sizinle 
savaĢmazlar ve size barıĢ beyan ederlerse, artık Allâh onlara zarar 
vermenize müsaade etmez. (A.Hulusi) 

 
 
Ġllelleziyne yesılune ila kavmin beyneküm ve beynehüm 

miysâkun De ki sizinle aralarında anlaĢma bulunan bir topluma 
sığınanlar, ev câuküm hasıret suduruhüm en yukatiluküm ev 
yukatilu kavmehüm ya da, yani anlaĢmalı olduğunuz bir topluma 
sığınanlar.  

 
Burada sosyal anlaĢmalar, toplumsal sözleĢmelere Kur‟an ın 

verdiği önem vurgulanıyor. Ama Ģu ikinci cümle daha önemli, ev câuküm 
hasıret suduruhüm en yukatiluküm ev yukatilu kavmehüm ya da 
sizinle veya kendi toplumlarıyla savaĢma fikrinden içleri daralarak size 
baĢvuranlar. 

 
ve lev ĢaAllahu leselletahüm aleyküm felekateluküm eğer Allah 

dileseydi onları sizin baĢınıza musallat eder ve onlar da sizinle 



savaĢırlardı. Bu cümleden de anlıyoruz ki, biraz önceki ifade edilen 
zümre, kiĢiler aslında dost değiller, fakat savaĢmak istemiyorlar. Tarafsız 
kalmak istiyorlar. Gerek yenilme korkusu ile, gerek güçsüzlük 
gerekçesiyle ne kendi toplumlarının yanında, yani kendi inançlarının 
yanında yer alıyorlar, ne de müminlerin yanında yer alıyorlar. SavaĢta 
tarafsız kalan zümrenin can güvenliğinin korunması ile ilgili bir ibare bu. 
Yani tarafsız kalıyorlarsa birileri, siz yine de onların can güvenliğini 
koruyun ve onlara tarafsızlıklarından dolayı saldırmayın deniliyor. 

 
Tabii bu ibareden anlaĢılan bir Ģey daha var, bu tarafsız kalanların 

aslında her hangi bir tarafın inancının daha değerli olduğunu düĢünerek 
değil, yani müminlerin inancının daha değerli olduğunu düĢünerek değil, 
fakat bir takım güç hesapları yaparak tarafsız kaldıkları, fakat eğer güç 
hesaplarında üstün çıkacaklarına inansalar tarafsız kalmayıp küfür 
yanında yer alacak olan kimseleri ima ediyor ayet. 

 
feinı'tezeluküm ama onlar sizi bırakır, felem yukatiluküm size 

karĢı savaĢmaz, ve elkav ileykümüs selem ve size barıĢ teklif 
ederlerse, fema cealAllahu leküm aleyhim sebiyla; iĢte o zaman Allah 
onlara zarar vermenize razı olmaz. Yani burada özellikle Ģu sayılan 
zümreler, yani sizin yakanızı bırakan, size saldırmayan, burada özellikle 
savaĢın savunma savaĢı olduğu dile getiriliyor. Yani saldırıya karĢı 
meĢru bir savunmadır müminlerin savaĢı.  

 
SavaĢ, kendi baĢına savaĢtan söz ediyoruz. Ama cihat savaĢtan 

çık daha geniĢ çok daha çaplı bir Ģey. Burada özellikle savaĢtan söz 
ediliyor. Kıtal yani. 

 
 
91-) Setecidune ahariyne yüriydune en ye'menuküm ve 

ye'menu kavmehüm* küllema rüddu ilel fitneti ürkisu fiyha* fein lem 
ya'teziluküm ve yulku ileykümüsseleme ve yeküffu eydiyehüm 
fehuzûhüm vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm* ve ülaiküm ce'alna 
leküm aleyhim sultanen mübiyna; 

 
Diğer bir takımlarını bulacaksınız ki hem sizden emin olmak hem 

de kavimlerinden emin kalmak isterler, fitneye sevk edildikçe de döner 
döner içine atılırlar, eğer bunlar sizden çekinmezler ve sulha yatıp 
taarruzdan ellerini çekmezlerse kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın 
ve öldürün, iĢte bunlar aleyhinde size açık bir ferman verdik. Elmalı) 

 
Diğer taraftan bazılarını da göreceksiniz ki, hem sizden hem de 

kendi kavimlerinden emin olmayı dilerler... Her sınav objesi olayla 



karĢılaĢtırıldıklarında onda baĢ aĢağı olurlar... ġayet sizden uzak 
durmazlar, sizle barıĢa yanaĢmazlar ve sizden ellerini çekmezlerse; 
onları yakalayın ve ele geçirdiğiniz yerde öldürün... ĠĢte bunlar var ya, 
onlara karĢı size apaçık bir güç meydana getirdik. (A.Hulusi) 

 
 
Setecidune ahariyne yüriydune en ye'menuküm ve ye'menu 

kavmehüm siz, hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak 
isteyen, küllema rüddu ilel fitneti ürkisu fiyha fakat ne zaman sınava 
tabi tutulsalar hemen tam tersi bir tavra bürünenler de rastlayacaksınız. 
Sanırım anlaĢıldı. Yani hem sizden hem de kendi toplumlarından emin 
olmak isteyen bir zümre var. Yani ĢiĢi yakmak, ne kebabı söndürmek, ya 
da bir baĢka ifade ile hem davuluna hem kasnağına vurmak isteyen bir 
zümre var. Hiçbir yana yanaĢmıyorlar. Bunlar üstelik ne zaman sınava 
tabi tutulsalar, tam tersi bir tavra bürünmeye de hazırlar. Yani bunlar hala 
içlenin en değerlilerinde, kötüye eğilim taĢıyan insanlar. 

 
Burada fitne ibaresi geçiyor. Fitne, ya da turnusol kağıdı 

diyebilirsiniz siz ona. Mihenk taĢı da diyebilirsiniz. Fitne biliyorsunuz 
altının hasını posasından ayırmak için Altının, madenin eritildiği o kaba 
verildiği gibi, bu eritme iĢlemine de verilir Arap dilinden. ĠĢte böyle bir 
hası posasından ayırma iĢlemi. 

 
Tabii ki maskelerin düĢtüğü, gerçek yüzlerin göründüğü zamanlar 

zor zamanlardır. Kolay zamanlarda maskelerin arkası görünmez. Onun 
için nimet zamanlarında maskelilerin gerçek yüzünü göremezsiniz. Ama 
bela zamanlarında, acı ve zor zamanlarda maskeleri düĢüverir. Onları 
asıl o zaman öğrenirsiniz. ĠĢte fitne bu. Zor zaman, maskelerin 
düĢürüldüğü zor zamanlar. 

 
KiĢinin ana dilini öğrenmenin en emin yolu, onun canını yakmaktır. 

Birkaç dil konuĢan birinin, birkaç dili ana dili gibi konulan birinin asıl ana 
dilini öğrenmek istiyorsanız canını yakın. Mesela ayağına bir taĢ 
bırakıverin. Oy anam..! ı ana dilinde söyleyecektir. Yani Allah kiĢinin 
içinde yatan aslanın kimliğini zor zamanlarda imtihana tabi tutarak 
öğrenir. Eğilimi nereye doğru. Onun için zor zamanlar sınav 
zamanlarıdır. Sınav olmasaydı maskeliler maskesizlerden nasıl 
ayrılacaktı. 

 
Burada da iĢte aslında yüreğinde yatan kötü eğilimin nasıl insanın 

hayatına yansıyacağını ima ediyor ayet, yani imtihanla. Onu sınava tabi 
tutarak içinde yatan o kötülüğü dıĢına vurduğunu ima ediyor. 

 



Fein lem ya'teziluküm iĢte o zaman onlar sizi bırakmaz. ve yulku 
ileykümüsselem sizinle barıĢa yanaĢmaz. Yukarıdakilerin tam tersi. ve 
yeküffu eydiyehüm ve ellerini yakanızdan çekmezlerse fehuzûhüm 
vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm onları da gördüğünüz her yerde 
yakalayın ve öldürün. Yani eğer sizin için büyük bir tehlike taĢıyorlar, 
ama bu tehlikeyi de sütre ile perdelemeye çalıĢıyorlarsa, yani pirincin 
içine girmeye çalıĢan beyaz taĢlarsa sizin için çok daha tehlikelidirler. 
Onun için onları tespit edin ama. Bu tespitte de hangi ölçüleri kullanın, 
burada söylüyor. Eğer onlar sizi bırakmazlarsa, sizinle barıĢa 
yanaĢmazlarsa, sizin yakanızdan ellerini çekmezlerse diyor. Ölçüleri de 
böyle koyuyor. Yani düĢmanlıklarını açıkça sürdürürlerse, bunun anlamı 
budur. 

 
ve ülaiküm ce'alna leküm aleyhim sultanen mübiyna; ĠĢte 

kendileri aleyhine açıkça savaĢmak için izin verdiklerimiz bunlardır. 
 
Bu cümle önemli. Bu cümle yukarıdan itibaren ele alınan tüm 

ayetlerinde hükmünü ortaya koyuyor. Savunma amaçlı savaĢ izni 
buradan açıkça anlaĢılıyor. Savunma amaçlı savaĢa izin veriyor ayet. 

 
Pasajın son ayetiydi bu. Ġnsan hayatı ile ilgili toplumsal hükümlerin 

ardından, yine insan hayatı ile ilgili bireysel hükümlere geçiyor Ģimdi 
ayet. Ama yine savaĢ ortamı çerçevesinde. 

 
 
92-) Ve ma kâne li mu'minin en yaktule mu'minen illâ hataen, 

ve men katele mu'minen hataen fetahriyru rakabetin mu'minetin ve 
diyetün müsellemetün ila ehlihi illâ en yassaddeku* fein kâne min 
kavmin adüvvin leküm ve huve mu'minun fe tahriyru rekabetin 
mü'minetin, ve in kâne min kavmin beyneküm ve beynehüm 
miysâkun fediyetün müsellemetün ila ehlihi ve tahriyru rekabetin 
mu'minetin, femen lem yecid fesıyamu Ģehreyni mütetabi'ayni, 
tevbeten minAllahi, ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; 

 
Bir müminin bir mümini öldürmesi olamaz meğerki hatâ ola ve kim 

bir mümini hata ile öldürürse mümin bir esir azat etmesi ve ölenin 
vârislerine teslim edilecek bir diyet vermesi lâzım gelir, meğer ki vârisler 
tasadduk edeler, eğer öldürülen kendi mümin olmakla beraber size 
düĢman bir kavimden ise o zaman öldürenin bir esir azat etmesi lâzım 
gelir, ve eğer kendileriyle aranızda bir misak bulunan bir kavimden ise o 
zaman vârislerine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir esir azat 
etmek lâzım gelir, bunlara gücü yetmeyen de Allah tarafından tevbe sinin 



kabulü için ardı ardına iki ay oruç tutmak lâzım gelir, Allah alîm, hakîm 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
YanlıĢlık hariç, bir iman eden için, diğer bir iman edeni öldürmesi 

olacak Ģey değildir... YanlıĢlıkla bir iman edeni öldürenin, iman eden bir 
köleyi hürriyetine kavuĢturması ve öldürülenin ailesine diyet ödemesi 
gerekir. (Vârislerin, diyeti katile) bağıĢlamaları müstesna... Eğer 
(öldürülen) iman eden olmakla beraber, size düĢman olan bir kavimden 
ise, (o zaman katilin) iman eden bir köleyi hürriyetine kavuĢturması 
gerekir... ġayet (öldürülen) sizinle aralarında anlaĢma bulunan bir 
kavimden ise, (o zaman katilin) öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi ve 
iman eden bir köleyi hürriyetine kavuĢturması gerekir... Kim (diyet 
bedelini) bulamazsa, Allâh'tan bir tövbe olmak üzere, iki ay kesiksiz oruç 
tutmalıdır... Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve ma kâne li mu'minin en yaktule mu'minen illâ hataen Hata 

hariç bir mümin bir mümini kasten öldüremez. 
 
Yukarıda ki ayetlerle ne alakası var demeyiniz lütfen, o günü göz 

önüne getiriniz. Aileler parçalanmıĢ , aynı ailenin içinde bir kiĢi mümin 
öbürü kafir. Darmadağın olmuĢ, kentler parça bölük, bir kentte çoğunluğu 
bazen müminler oluĢtururken bir obada diyelim, bir aĢirette, bir kabilede 
bir boyda, bölgede, özellikle bu ayetin ilk muhatapları açısından. Birkaç 
çadır mümin, ya da hepsi mümin, içlerinde birkaç aile imana ulaĢmamıĢ. 
Böyle durumlarla karĢı karĢıya kalıyorlar. 

 
Müminler bir yere savaĢ açıyorlar, düĢmanlıkları ile meĢhur bir 

kabile üzerine, ama o kabile içerisinde fert olarak bir takım insanlar var ki 
imana gelmiĢler fakat açıklayamamıĢlar. ĠĢte böyle zor bir durum var 
ortada, sosyal bir problem. Bu problemi çözmek için Kur‟an ilkeler 
koyuyor. ĠĢte bu hükümler bu problemi çözme yönünde atılmıĢ hükümler. 

 
Ve ma kâne li mu'minin en yaktule mu'minen illâ hataen Hata 

hariç asla bir mümin bir mümini kasten öldüremez. Mutezile, 93. ayetle 
birlikte, yani bir sonraki ayetle birlikte, düĢünerek, kasıtlı cinayeti küfür 
olarak nitelendirmiĢ. Ama tabii ki çoğunluk bu görüĢte değil, bu görüĢ 
doğru da değil. Yani günah ne kadar büyük olursa olsun sahibini mutlak 
manada kafir olarak nitelendirmeyi gerektirmez. 

 
Ayetin sebebi nüzulü hakkında çeliĢik bir çok rivayet var onun için 

geçiyorum. 
 



Ve men katele mu'minen hataen bir mümini hata ile öldüren kiĢi, 
fetahriyru rakabetin mu'minetin bir mümini özgürlüğe kavuĢturur. Ne 
kadar harika bir ilke değil mi? Yani birini madden öldürüyorsa, hata ile 
üstelik. Buradaki hata, bire bir hata o çağdaki. Ġman ettiğini bilmeden fark 
etmeden, bir kafir toplum içerisinde yaĢadığı için kendisine savaĢ açılmıĢ 
bir toplumda, yani hataya kurban gidiyor. Bilmemenin, cehaletin 
sonucunda hataya kurban gidiyor. Böyle bir olay dikkate alındığında ayet 
anlaĢılacaktır. 

 
ĠĢte burada böyle, hata ile bir müminin canına kıyılmıĢsa bunun 

karĢılığında manen bir mümine can vermek gibi olan özgürlükten söz 
ediliyor. Yani fiili tevbe den söz ediliyor. 

 
Kur‟an insan hayatına verdiği önemin bir ifadesidir bu. Evet. O 

zamanki karıĢık toplum dikkate alındığında bu ayet tabii ki daha iyi 
anlaĢılır. 

 
Tahriyru rakabe bir insana karĢılık, bir insanın özgürlüğü. Nedir? 

O zaman için düĢünürsek, kölelerin özgürlüğü, savaĢ esirlerinin 
özgürlüğe kavuĢturulması. Kölelikle mücadeledir bu aslında. Yani aynı 
zamanda da bir tevbedir. Telafi etmektir. Hatanızın karĢılığını bir insanı 
manen dirilterek telafi etmektir. 

 
Ve diyetün müsellemetün ila ehlihi ve maktulun yakınlarına da 

diyet öder. illâ en yassaddeku eğer onlar diyeti bağıĢlarlarsa o baĢka. 
 
fein kâne min kavmin adüvvin leküm ve huve mu'minun 

Maktulü üye olduğu halde size düĢman olan bir topluma mensupsa fe 
tahriyru rekabetin mü'minetin o zaman mümin birini özgürlüğüne 
kavuĢturmak yeterlidir. Yani yukarıdaki durum ne idi? Maktul mümin ise. 
DüĢman bir kavimde oturuyorama mümin ise, düĢman bir kavme 
mensup bir mümin ise, iki karĢılık var. Hata ile öldürülme sonucunda; 

 
1 – Bir mümini özgürlüğüne kavuĢturmak,  
 
2 – Onun ailesine diyet ödemek. 
 
Ama eğer fein kâne min kavmin adüvvin eğer o düĢman bir 

topluma mensupsa, -yukarıdaki düĢman bir topluma mensup olmayan- 
bir müminin hata ile öldürülmesi, buradaki ise fark düĢman bir topluma 
mensup. Sizinle savaĢ halinde demektir aslında buradaki düĢmanlık. ve 
huve mu'minun üstelik mümin ise fe tahriyru rekabetin mü'minetin 
ona tek bir karĢılık yetiyor. O da bir mümin köleyi özgürlüğe 



kavuĢturmak. Bu güne taĢıdığımızda belki bir mümin mahkumu demek 
lazım, özgürlüğe kavuĢturmak, onunla aynı Ģeye tekabül edebilir.  

 
Yani bu da nasıl olur? Örneğin bir takım parasal problemlerden, ya 

da paraya döndürülecek, döndürülmesi mümkün olan bir ceza ile 
mahkum olan bir mümini, eğer onun o cezasını ödeyerek hürriyetine 
kavuĢturursanız sanırım buna tekabül etse gerektir. Ki ReĢit Rıza‟nın da 
ima ettiği gibi. 

 
ve in kâne min kavmin beyneküm ve beynehüm miysâkun Ama 

o sizinle arasında anlaĢma olan bir topluma mensupsa, fediyetün 
müsellemetün ila ehlihive tahriyru rekabetin mu'minetin bu durumda 
da mümin birini özgürlüğüne kavuĢturmak ve yakınlara diyet ödemek 
gerekir. 

 
Burada ki diyet miktarı konusunda ihtilaf etmiĢ ulema, tabii ki gelen 

rivayetlerden doğan bir ihtilaf; Deveden 100 tane, arlından bin altın, Bin 
dinar mesela, Elbiseden 200 elbise, sığırdan yine 200 sığır verilir 
denilmiĢ. Yine hadislere, haberlere dayanarak. Tabii ki bunu nasıl 
verecek diye bir Ģey aklınıza gelebilir. 100 deve, nasıl verilebilir, bir 
kiĢinin gücü nasıl yeter..!  

 
Bir kiĢi vermiyor. Akıle diye tanımlanan, Ġslam‟da akıle diye 

tanımlanan akrabalar grubu veriyor. Tabii ki alınan diyeti de onlar 
paylaĢıyor. Yani diyet alınınca kimler paylaĢacaksa, diyeti de yine o akıla 
ismi verilen akraba grubu. Bir tür akraba dayanıĢması bu. Onun için 
sadece hataen insan öldüren vermiyor. Ama yine bu surenin, nisa 
suresinin baĢında da ifade ettiğim gibi Ġslam‟ın uzun sürede yayarak 
köleliği nasıl bitirdiğinin ilginç bir örneği de burada gözüküyor iĢte. Yani 
kölelik Ġslam‟ın uzun bir süreç içerisinde bitirmeye çalıĢtığı, daha doğrusu 
vahyin bitirmeye çalıĢtığı bir olumsuz gelenek. Lakin bu geleneği, vahyin 
sürecini de aĢan, vahyin iniĢ sürecinden daha sonraya tekabül eden bir 
tedbir ile Kur‟an aĢama aĢama sıfırlıyor. 

 
femen lem yecid fesıyamu Ģehreyni mütetabi'ayn Buna imkan 

bulamayanlar peĢ peĢe iki ay oruç tutmalıdırlar. tevbeten minAllah bu 
Allah tarafından tevbenin kabulünün bir karĢılığıdır. Böyle çevireyim ben. 
Tevbenin kabulünün, yani kefaretidir. 

 
Ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; Zira Allah her Ģeyi bilendir, 

rahmetle muamele edendir. Edip eyleyendir. 
 



Tabii mesela öldürülen bir Hıristiyan, bir Yahudi olsa bunun diyeti 
ne olur sorusu gelebilir akla, Resulallah döneminde Hulefa-i raĢidin ve 
mürĢidin döneminde hep aynı diyet verildiği Beyhaki‟den gelen bir 
rivayette ifade ediliyor. Ancak ilk defa gayri Müslimlere, müminin yarım, 
diyetinin yarısını verip, yarısını da hazineye aktarma geleneğini 
Muaviye‟nin baĢlattığı yine Beyhaki‟nin bize naklettiği aynı rivayette yer 
alıyor. 

 
 
93-) Ve men yaktül mu'minen müteammiden fecezauhu 

cehennemü haliyden fiyha ve ğadıbAllahu aleyhi ve leanehu ve 
eadde lehu azâben azıyma; 

 
Her kim de bir mümini müteammimden öldürürse artık onun cezası 

Cehennemde hulûddur, Allah ona gadab etmiĢ. Lânet etmiĢ azîm bir 
azap hazırlamıĢtır. (Elmalı) 

 
Kim bir iman edeni kasıtlı olarak öldürürse onun karĢılığı, sonsuza 

dek kalmak üzere, cehennemdir. Allâh ona gazap etmiĢtir; lânetlemiĢtir 
ve feci bir azap hazırlamıĢtır. (A.Hulusi) 

 
 
Ve men yaktül mu'minen müteammiden Kimde bir mümini 

kasten öldürürse fecezauhu cehennemü haliyden fiyha onun cezası 
cehennemde süresiz kalıĢ olacaktır. 

 
ve ğadıbAllahu aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azâben 

azıyma; Ve o Allah‟ın gazabına, lanetine uğrayacak, onun için korkunç 
bir azap hazırlayacaktır. 

 
Bu gerçekten de çok keskin, çok korkunç bir hitap, itap daha 

doğrusu. Azar, Tabii ki bu azarın keskinliğine bakarak Mutezile baĢta 
olmak üzere bazıları, kasten bir mümini öldüren, cinayet iĢleyen kimsenin 
ebediyen cehennemli olduğu sonucuna varmıĢlar ki bunlar arasında, Hz. 
Ömer‟in, Zeyt bin Sabit‟in olduğu da söylenir. Tevbesi kabul değildir 
demiĢler. Ama çoğunluk bu görüĢte değil, kaldı ki Kur‟an ın da 
genelinden çıkarılan sonuç bu değil. Çünkü Allah‟ın Ģirk dıĢındaki tüm 
günahları affedeceğini, af edebileceğine dair ayet açıktır.  

 
ĠnnAllahe la yağfiru en yüĢreke BiHĠ ve yağfiru ma dune zâlike 

limen yeĢa'.. Nisa/48 
 



Allah kendisine ortak koĢulması, ya da tanrılığı bir baĢkasına 
yakıĢtırmak dıĢındaki her günahı affedebilir. Kaldı ki Kur‟an da yine bir 
baĢka ayet; 

 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Kul ya ıbadiyelleziyne esrefu alâ enfüsihim la taknetu min 

rahmetillah..innAllahe yağfiruzzünube cemiy'a inneHU "HU"vel 
ĞafururRahıym ;Zümer/53 

 
De ki ey hayatını harcayan kullarım. Aslında buradaki harcama 

cinayette dahil hayat harcamak, bir baĢkasının hayatını harcayan, kendi 
hayatını harcamıĢ olur. O da dahil her türlü büyük günaha delalet eder. 
Hayatını Allah yolunun dıĢındaki yollarda kullanmaya delalet eder. Ey 
hayatını israf eden, hayat harcayan kullarım. la taknetu min 
rahmetillah.. Allah‟ın rahmetinden ümit kesmeyin. innAllahe 
yağfiruzzünube cemiy'a Allah günahların tamamını affedebilir, affeder. 
Cemiy‟a hepsi. inneHU "HU"vel ĞafururRahıym; Çünkü o çok 
bağıĢlayan ve rahmet menbaı olandır.  

 
Bu ayeti hatırlayacaksınız Resulallah; VahĢi, Allah ben de affeder 

mi diye haber gönderdiğinde, amcası Hz. Hamza‟nın katili olan VahĢi‟ye 
bu ayeti yazmıĢ göndermiĢti Resulallah. Bak Allah seni de affedebilir 
diyerek.  

 
Onun için tabii ki bu ayetlere dayanarak bir mümini kasten 

öldürenin de Allah dilerse affedebileceğini düĢünebiliriz ama, çok büyük 
bir günah olduğu zaten ortada. 

 
 
94-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ darabtüm fiy sebiylillâhi 

fetebeyyenu ve la tekulu limen elka ileykümüs Selâme leste 
mu'minen, tebteğune 'aradal hayatid dünya* fe 'ındAllahi meğanimü 
kesiyratün, kezâlike küntüm min kablü femennAllahu aleyküm fe 
tebeyyenu* innAllahe kâne Bi ma ta'melune Habiyra; 

 
Ey o bütün iman edenler! Allah yolunda adım attığınız vakit iyi 

anlayın dinleyin size Ġslâm selâmı veren kimseye -Dünya hayatının geçici 
metaına göz dikerek- sen mümin değilsin demeyin, Allah yanında çok 
ganimetler var, önce siz de öyle idiniz, Allah kerem buyurdu da sizleri 
iman ile tanıttı onun için iyi anlayın dinleyin, muhakkak ki Allah ne 
yaparsanız habîr bulunuyor. (Elmalı) 
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Ey iman edenler... Allâh için sefere çıktığınızda iyice araĢtırın ve 
size selâm verene (anlaĢmak isteyene), dünya hayatının geçici 
menfaatini arayarak, "Sen iman eden değilsin" demeyin... Allâh indînde 
çok ganimetler var... Daha önce siz de öyle idiniz de Allâh size lütufta 
bulundu... O hâlde iyice araĢtırın... Muhakkak ki Allâh yapmakta 
olduklarınızın yaratanı olarak Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ey iman edenler, siz ey iman edenler. 

izâ darabtüm fiy sebiylillâhi fetebeyyenu Allah yolunda sefere 
çıktığınızda son derece sorumlu davranın. 

 
Ve la tekulu limen elka ileykümüs Selâme leste mu'minen, 

tebteğune 'aradal hayatid dünya Evet, Allah yolunda sefere 
çıktığınızda son derece sorumlu davranın. Fetebeyyenu’ yu böyle 
çevirdim. Çok iyi araĢtırıp soruĢturun manasına gelir harfiyen, ama 
sorumlu davranın daha yerine oturuyor. Ve size karĢı barıĢ teklif edene 
bu dünya hayatının geçici zevkine göz dikerek; “sen mümin değilsin” 
demeyin. fe 'ındAllahi meğanimü kesiyratün çünkü asıl ganimet Allah 
katındadır. Allah‟ın katında ganimet çoktur. Ganimet uğruna bir adamın 
canına kıymayın demek istiyor.  

 
Kezâlike küntüm min kabl siz de daha önce aynı durumdaydınız. 

Unutmayın. Yani karĢınızdaki insana Ģefkat gösterin. femennAllahu 
aleyküm fakat Allah‟ın lütfuna nail oldunuz. Sizde aynı durumdaydınız. 
Siz de bir zaman öyleydiniz. Ġkircikli idiniz, bir dönem tereddüt geçirdiniz, 
ondan sonra iman ettiniz. Ondan sonra pekiĢti imanınız. Yani ilk günden 
böyle değildiniz. Hayatınızın belli bir döneminde siz de ayağı kaymıĢ 
olarak yaĢıyordunuz. Allah‟tan habersiz yaĢıyordunuz, hakikatten ayrı 
yaĢıyordunuz. Onlarda Ģu an öyle.  

 
fe tebeyyenu o halde artık çok dikkatli davranın. Ġnsanları 

harcarken dikkatli davranın, öyle kolay harcamayın. 
 
innAllahe kâne Bi ma ta'melune Habiyra; Zira Allah tüm 

yaptıklarınızdan haberdardır. 
 
Yani bu ayette tarihsel olarak bir Ģeylere tekabül eden bir geri plan 

olduğunu anlamıĢsınızdır. Ama bu geri planın ne olduğu konusun da 
farklı rivayetler var. Mesela Buhari‟de nakledilen bir rivayete göre;  

 
Burada bir savaĢ sırasında bir mümin karĢısındaki insanı tam 

öldürecekken o insan barıĢ güvencesi vermiĢ, selam vermiĢ, ya da 



kelime i Ģahadet getirmiĢ. Farklı farklı rivayetler var. Ve o mümin sen 
bunu bize Ģirin görünmek için, canını kurtarmak için yapıyorsun diyerek 
yine de savaĢ Ģartları gereği öldürmüĢ. Yani bu olaya benzer bir olaya, 
Üsame VBin Zeyd. R.A. için anlatılır. O da böyle bir olay yaĢamıĢ 
karĢısındaki insanı tam öldürecekken, Ģahadet getirmiĢ, Allah‟a teslim 
olduğunu söylemiĢ, ama o korktu da söyledi gerekçesi ile onu yine savaĢ 
Ģartları gerekçesiyle öldürmüĢ. 

 
Yine bu olayların tümünde olayın devamı Ģöyle: Olay Resulallah‟a 

geliyor, Resulallah karĢısındakini azarlayınca; “ama o korktuğu için 
böyle söyledi.” Cevabını alıyor. Resulallah‟ın cevabı ise; 

 
- Hel lâ Ģekaktekalbehu..! 
 
ġimdi sen onun kalbini açtın da, yardın da içine4 mi baktın. Oluyor.  
 
Ve Resulallah‟ın yine böyle bir olayın arkasından söylediği; 
 
- Lem ab as em eĢukka ala kulubinnas 
 
  Ben insanlarım göğsünü açıp ta bakmak için gönderilmedim. 

Ġfadesi çok manidar. 
 
Burada söylenen Ģudur dostlar, insanlara Ģefkat gösterin. Ġnsanları 

telef etmek için değil, insanları kazanmak için çalıĢın. Çok iyi araĢtırın, 
yani çok hassas davranın. Fetebeyyenu ibaresi bu. KarĢınızdaki insanı 
kazanmaya çalıĢın. Bir adem, bir alem deyin. Bir yürek kazanın, bir yürek 
fethedin. Eğer böyle bir mantıkla yola çıkarsanız bin toprak 
kazanmaktan, bir insan kazanmanın hayırlı olduğunu görürsünüz.  

 
O zaman anlarsınız siz. Anadolu‟nun gerçek fatihi ve Anadolu 

halkında efsane olarak bilinen Battal gazi‟nin, yani Abdullah el Battal‟ın 
bĢir gayri müslimin kazanılmıĢ çocuğu olduğunu.  

 
O zaman anlarsınız Afrika‟nın fatihi Musa bin Nusayr‟ın, bir gayri 

müslimin torunu, bir yetim olduğunu. 
 
O zaman anlarsınız Endülüs‟ün fatihi Tarık bin Ziyad‟ın bir berberi 

çocuğu, babası Ġslam‟a karĢı savaĢta ölmüĢ bir berberi çocuğu olduğunu, 
ya da dedesi. 

 
Yine o zaman anlarsınız Ġslam‟ın en büyük hukukçularından Ebu 

Hanife Ġmam Azam‟ın dedesinin Ġran ordusunda gayri Müslim bir asker 



olarak Ġslam‟a karĢı savaĢıp esir düĢen Zota olduğunu. Böyle bir esirin 
torunundan Ġslam‟ın en büyük müçtehidini çıkardığını o zaman 
anlarsınız. ĠĢte bu Ģefkatle yaklaĢırsanız. 

 
 
95-) La yestevil ka'ıdune minel mu'miniyne ğayru üliddarari vel 

mücahidune fiy sebiylillâhi Bi emvalihim ve enfüsihim* faddalellahul 
mücahidiyne Bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdiyne dereceten, ve 
küllen veadAllahul Hüsna* ve faddalellahul mücahidiyne alel 
kaıdiyne ecren azıyma; 

 
Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlar ve Allah yolunda 

mallarıyla, canlarıyla cihat edenler müsavi olamazlar, Allah, mallarıyla ve 
canlarıyla mücahit olanları oturanların derece itibariyle üzerine geçirdi, 
gerçi Allah ikisine de hüsnayı (Cenneti) vaat buyurmuĢtur, bununla 
beraber Allah mücahitlere oturanların fevkinde azîm bir ecir ihsan 
etmiĢtir. (Elmalı) 

 
Mazeretsiz, evde oturup seferden kaçan iman edenler ile Allâh 

yolunda mallarıyla, nefsleriyle mücahede edenler, eĢ değerde olmazlar... 
Allâh, mallarıyla ve nefsleriyle mücahede edenleri, oturup kalanlardan 
derece olarak üstün kıldı... Hepsine Allâh en güzeli vadetmiĢtir... (Ancak) 
Allâh, mücahitleri, oturup kalanların üzerine büyük bir mükâfat ile üstün 
kılmıĢtır. (A.Hulusi) 

 
 
La yestevil ka'ıdune minel mu'miniyne ğayru üliddarari vel 

mücahidune fiy sebiylillâhi Bi emvalihim ve enfüsihim Müminlerden 
bir mazereti olmaksızın mücadeleden kaçınanlarla, Allah yolunda 
mallarıyla ve canlarıyla çaba gösterenler bir olmaz. Yani yatanlarla 
koĢanlar bir olmaz diyor Kur‟an. Lafzen oturanlar, mücadeleden kaçıp 
ahlaki sorumluluğunu yerine getirmeyenler. Toplumsal diriliĢe ve 
dönüĢüme katkıda bulunmayanlar. Ki 85. ayetteki iyiye ve doğruya 
aracılık edenlerle birlikte düĢünmek gerekiyor. 

 
faddalellahul mücahidiyne Bi emvalihim ve enfüsihim alel 

kaıdiyne dereceten Allah, mallarıyla ve canlarıyla elinden gelen çabayı 
sarf edenleri, yani mücadeleden kaçınmayanları, mücadeleden 
kaçınanlardan daha yüce bir mertebeye yerleĢtirmiĢtir.  

 
ve küllen veadAllahul Hüsna Allah bütün müminlere nihai 

güzellikler vaat etti. Yani bu peĢin, hepimize, imanınızı koruduğumuz 
sürece cenneti vaat etti. 



 
ve faddalellahul mücahidiyne alel kaıdiyne ecren azıyma; Fakat 

yalnız yolunda tüm çabasını sarf edenlere vereceği muhteĢem ödül ile, 
onları mücadeleden kaçınanlardan, yani geride kalanlardan, yatanlardan 
üstün kılmıĢtır. 

 
 
96-) Derecâtin minhü ve mağfireten ve rahmeten, ve kânAllahu 

Ğafûren Rahıyma; 
 
Tarafından derece derece rütbeler, ve bir mağfiret ve rahmet... 

Öyle ya; Allah bir gafur, rahîm bulunuyor. (Elmalı) 
 
Tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet (bağıĢlamıĢtır). Allâh 

Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
Derecâtin minhü ve mağfireten ve rahmeten Katından yüce 

mertebelerle mağfiret ve rahmetle üstün kılmıĢtır. 
 
ve kânAllahu Ğafûren Rahıyma; Zaten Allah çok bağıĢlayandır, 

rahmet membaıdır, kaynağıdır. 
 
Cihat yüce amaçlar gözetilerek, yüce değerler uğruna harcanan 

çabanın tamamıdır. Bir baĢka ifadesi ile cihat; Ġnsanla Ġslam arasındaki 
engeli kaldırmak için verilen mücadeledir. 

 
Ayet 76 da iman edenler Allah yolunda savaĢır, Ġnkar edenler tağut 

yolunda diyordu değil mi? ĠĢte burada savaĢmayan yani bir değer uğruna 
mücadele etmeyen adam değildir. 

 
O halde ne uğruna mücadele veriyorsunuz ey insanlar. Ona bakın 

ve Allah katındaki değerinizi oradan yola çıkarak tespit edin. 
 
“Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 

 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NĠSA SURESĠ (97-126)(34)  
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde insan- insan iliĢkileri ile 

ilgili ayetleri iĢlemiĢtik. Daha genel anlamda insanın mutluluğunu konu 
alan Kur‟an ın, vahyin, bu mutluluğun sağlanmasında bir unsur olarak 
gördüğü cihadı iĢlemiĢtik. Ve bu çerçevede bireysel katilleri, kiĢisel 
öldürmeleri, hata ile insan öldürme, ya da kasıtlı cinayet konusunda 
Kur‟an ın getirdiği hükümleri görmüĢtük. Ve onun ardından da Allah 
yolunda cihadın önemini vurgulayan ayetleri tefsir etmiĢ, oturanlarla, yani 
insani bir takım problemlere kaygısız kalanlarla, bu problemleri dert 
edinen ve bu uğurda fedakarlıkta bulunanların bir olmayacağını söyleyen 
Kur‟an ın sesine kulak vermiĢtik. 

 
ġimdi dersimize kaldığımız yerden Nisa suresinin 97. ayetinden 

devam ediyoruz. 
 
 
97-) Ġnnelleziyne teveffahümül Melaiketü zalimiy enfüsihim 

kalu fiyme küntüm* kalu künna müstad'afiyne fiyl Ard* kalu elem 
tekün Ardullahi vasi'aten fe tühaciru fiyha* fe ülaike me'vahüm 
cehennem* ve saet mesıyra; 

 
O kimseler ki nefislerine zulmetmekte iken melekler canlarını 

aldılar, «ne iĢte idiniz» dediler, «biz dediler: Bu arzda zebun idik», «ya, 
dediler: Allahın arzı geniĢ değil mi idi oraya hicret etseydiniz ya?» ĠĢte 
bunların me'vaları Cehennemdir, ona gidiĢ de ne fena Ģeydir. (Elmalı) 

 
Muhakkak ki melekler, nefslerine zulmeder hâlde vefat ettirilen 

kimselere, "Ne iĢte idiniz (niye nefsinize zulüm olan Ģu Ģartlar 
içindesiniz)?" dediler... (Onlar da) dediler ki: "Biz Arz'da zayıf, 
çaresizdik"... (Melâike de) dedi ki: "Allâh Arz'ı geniĢ olmadı mı, orada 
hicret etseydiniz?"... ĠĢte bunların ulaĢacağı yer cehennemdir... O ne 
kötü sondur! (A.Hulusi) 

 
 
Ġnnelleziyne teveffahümül Melaiketü zalimiy enfüsihim kalu 

fiyme küntüm Melekler kendi öz benliklerine zulmedenlerin canlarını 
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alırken soracak; “Sizin neyiniz vardı.” Diyecekler. Neyiniz vardı da 
bugün cehenneme giriyorsunuz..! Çünkü suçu olmayanın burada iĢi yok. 
Sizi cehenneme sokacak ne suç iĢlediniz diye soracak. 

 
Kalu künna müstad'afiyne fiyl Ard Onlar hemen savunmaya 

geçecekler adeta mazeretçi bir tavırla kendilerine sorulan sorunun 
gerçek cevabını değil, hiç alakası olmayan bir mazeret ileri sürecekler ve 
diyecekler ki; “Biz yeryüzünde güçsüzdük, zayıftık, mustazaftık, 
ezilenlerdendik.” Diyecekler. 

 
Kalu elem tekün Ardullahi vasi'aten fe tühaciru fiyha Melekler 

de cevap verecek; “Allah’ın arzı sizin hicret edeceğiniz kadar 
yeterince geniĢ değimliydi.” “Ya da “Allah’ın arzı yeterince geniĢ 
değimliydi, orada hicret etseydiniz ya.” Diyecekler. fe tühaciru fiyha 
orada hicret etmek ya da hicret..!  

 
Aslında sevgili dostlar hicret, tıpkı cihat gibi hem maddi hem de 

manevi boyutu olan bir kavram. Cihadı nasıl sadece maddi olarak 
savaĢmaya indirgeyemezsek, hicreti de sadece bir yerden bir yere göç 
etmeye, intikale, çıkmaya, gitmeye indirgeyemeyiz. 

 
Cihadın manevi bir boyutu var, mücahede. KiĢinin kendi öz 

benliğine, kendi ayartıcı güdülerine, kendi iç güdülerine, kendi nefsine 
karĢı verdiği savaĢ ta cihadın bir parçası.  

 
Ahlaki davranıĢta direnmekte cihadın bir parçası olduğu gibi iĢte 

hicrette kiĢinin kötülükten iyiliğe, batıldan hakka, zulümden adalete, 
küfürden imana dönüĢü, sığınıĢı da hicretin bir boyutudur. 

 
Bugün özellikle ayeti kerimede ifade edilen bir toplum grubundan 

söz ediliyor ki içinde yaĢadığımız toplumda bu tiplere rastlamak mümkün. 
Bunlar kendi sorumluluklarından kaçmak için haklarından vazgeçmeye 
hazır olan tipler. Hani daha önce iĢlemiĢtik hatırlayacaksınız, sanırım bir 
önceki dersimizde 75. ayeti iĢlerken, bu surenin 75. ayetini, 3 tip 
mustazaftan, ezilen gruptan söz etmiĢtik. Biri Allah‟ın övdüğü 
mustazaflar. Ki onlar; 

 
Ve nüriydü en nemünne alelleziynestud'ıfu fiyl Ardı ve 

nec'alehüm eimmeten ve nec'alehümül varisiyn; (Kasas/5) 
 
Biz yeryüzünde ezilenleri, yeryüzünde altta kalanları imamlar 

yapalım, önder edelim, rehber ve öncü kılalım istiyoruz. Anlamına gelen 



bir müjdeyi dile getirmiĢtik Kur‟an ın müjdesini. ĠĢte onlar övülen 
mustazaflar. Övülen ezilenler. 

 
Bir de nötr mustazaflar vardı, onlar doğal olarak güçsüz olanlar. -ki 

hemen bir sonraki ayette burada da iĢleniyor, orada da iĢlenmiĢti-. Zayıf 
erkekler, güçsüz kadınlar, çocuklar, yaĢlılar. Ama bir de yerilen 
mustazaflar var ki, iĢte bu ayette ifade edilen onlar. Onlar kimler? Onlar 
zulme rıza gösterenler. Zulme karĢı hiçbir tavır almayanlar. Niçin yaparlar 
bunu diye soracak olursanız ben bunu toplumsal bir maraz, hastalık 
olarak görüyorum. Ġnsanın ahlaki davranıĢındaki bir zaaf olarak 
görüyorum.  

 
Onu da Ģöyle ifade ediyorum; Sorumluluğundan kaçmak için 

hakkından vazgeçenler. Sorumluluğu yerine getirmek bedel ister. Bedel 
ödeyeceksiniz. Çünkü hak savunmak kolay değil. Bu bedeli göze 
almayanlar, alamayanlar, haklarından da peĢinen vazgeçiverirler ve 
dönerler bir de ezilen olmaktan dolayı mazeret ifade ederler. Gücümüz 
yoktu derler. Oysaki mevcut güçlerini hiç kullanmayı denememiĢlerdir. 
Onlar güçsüzlüklerini ne insanlara ne de Allah‟a karĢı bir mazeret olarak 
ileri süremezler. ĠĢte bu ayette ifade edilen de bu. Bu tipler. 
Sorumluluğunu yerine getirmemek için hakkından peĢinen vazgeçen ve 
bunu da mazeret olarak ileri süren tipler. 

 
ĠĢte bu tiplere Kur‟an diyor ki; Hicret etseydiniz. Zulüm diyarını terk 

etseydiniz ya. Burada aslında söylenmek istenen Ģu; Siz Ģunu iddia 
ediyorsunuz; Hiçbir Ģey yapamazdık biz orada diyorsunuz. Çünkü 
gücümüz yoktu. O zaman diyor Kur‟an siz kendi özgürlüğünüzü temin 
edeceğiniz yeni bir yer seçemez miydiniz.  

 
ĠĢte hicretin mantığı da burada gizli. Eğer bir yer ki, bir zulüm diyarı 

ki, orada yapılacak her Ģey yapılmıĢ ve insan özgürlüğü son sınırına 
kadar gasp edilmiĢ ve artık yapılacak ta hiçbir Ģey kalmamıĢ. Bir adım 
ileri gidecek bir nokta yoksa, dönecek manevra alanı bulamıyorsanız, 
iĢte o zaman yapılacak tek Ģey kalmıĢtır. Yeni bir mekan aramak. Yani 
özgür olacağınız bir adalet beldesi kurmak. 

 
ĠĢte hicretin olmazsa olmaz Ģartı budur. Yani hicretin meĢru 

olabilmesi için mutlaka bir adalet beldesi kurmanız lazım. Yoksa hicret 
kaçıĢ olur. Oysa ki hicret kaçıĢ değildir. Nedir hicret, Hicret bir Medine 
arayıĢıdır. Hicret bir kurum arayıĢıdır. Hicret bir medeniyet arayıĢıdır. 
Hicret bir devlet arayıĢıdır. Hicret bir kaçıĢ yolu değil, bir çıkıĢ yoludur. 
Hicret geri dönmek için bir Medine seçmek, ya da ileriye sıçramak için 
geriye gerilmektir. Onun için hicreti maddi olarak böyle algılamak lazım. 



 
Manevi olarak hicret; "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"aslında 

manevi bir hicret parolasıdır. KovulmuĢ olan Ģeytanın Ģerrinden Allah‟a 
sığınmak. Hicret bir Allah‟a sığınıĢtır. 

 
Kul e'uzü BiRabbil felak;. Felak/1 
 
Kul e'uzü BirabbinNas; Nas/1 Aslında birer manevi hicret emridir. 

Kaç kendinden sığın Allah‟a. Fefirru ilallah, eyne’l-mefer diyorsanız, 
nereye kaçmalı diyorsanız eğer, Kur‟an ın ifadeleri ile konuĢalım. Nereye 
kaçmalı diyorsanız Kur‟an yine cevap veriyor. Fefirru ilallah  (Zariat/50) 
Allah‟a kaçın. ĠĢte manevi hicrette budur. 

 
fe ülaike me'vahüm cehennem iĢte sorumluluğunu yerine 

getirmemek için hakkından vazgeçen ve gönüllü zulmü seçen, zalimlere 
gönüllü boyun eğen bu tipler. Ki bu tipleri siz çok daha garip hallerde 
görürsünüz. Bu tipler zalimini savunurlar. Cemil Meriç‟in çok çarpıcı 
ifadesi ile affınıza sığınarak tam yeri geldiği için burada dile getirmek 
istiyorum; “Efendisinin bevlini” diyor, “Ģifa niyetine içen aptal uĢak..!”  

 
ĠĢte kendisine zulmedenlerin ayağını yalamak. Niçin yaparlar 

bunu? Bunu, kendi sorumluluklarını kimse kendilerine hatırlatmasın diye 
yaparlar. Daha doğrusu kendi kendilerine yaptıkları zulmü örtmek için, 
baĢkalarının kendilerine yaptığı zulme mazeret bulurlar. Zalimlerden 
önce bu tip mazlumlar, kendi zalimlerine mazeret üretirler. Onun için tarih 
boyunca tüm zalimler, bu tür, sorumluluğunu yapmamak için hakkından 
vaz geçen zalimlere iktidar borçludurlar. Ġktidarlarını bu zalimlere 
borçludurlar. Onun içinde fe ülaike me'vahüm cehennem iĢte bu tiplerin 
varacağı yer cehennemdir. 

 
Ve saet mesıyra; Ne kötü varıĢ yeridir orası. 
 
 
98-) Ġllel müstad'afiyne minerRicali ven nisai vel vildani la 

yestetıy'une hıyleten ve la yehtedune sebiyla; 
 
Ancak hakikaten zebun olanlar: Hiç bir çareye gücü yetmeyen ve 

hicret için yol bulamayan erkekler, kadın, çocuklar müstesna. (Elmalı) 
 
Ancak hicrete imkânı olmayan güçsüz, çaresiz erkekler, kadınlar ve 

çocuklar bundan müstesnadır. (A.Hulusi) 
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ĠĢte biraz önce söylediğim nötr mustazaflar, yani gerçekten güçsüz 
olanlar, gerçekten mazereti Allah katında kabul edilecek olanlar 
bunlarmıĢ. Ne ki; Erkek kadın ve çocuklardan hiçbir gücü olmayan ve yol 
göstericisi de bulunmayan kimseler bundan müstesnadır. Allah onları 
sorumlu tutmayacak, çünkü onlar gerçekten güçsüzdür. Gerçekten bir 
Ģey yapamazlar. Onun için de onlar mazurdurlar. 

 
Burada özellikle ve la yehtedune sebiyla ifadesi, yol göstericisi 

bulunmayan, biraz da mesajı yeterince alamayan anlamına gelir. Yani 
henüz daha neyin ne olduğunu kavrayamamıĢ, henüz daha hidayeti tam 
olarak algılayamamıĢ, henüz daha kendisine ulaĢan mesajı 
kavrayamamıĢ olan kimseler, iĢte kavrayıncaya kadar mazurdurlar. Diye 
de anlaĢılabilir. 

 
 
99-) Feülaike 'asallahu en ya'füve anhüm* ve kânAllahu 

Afüvven Ğafûra; 
 
Çünkü bunlardan Allahın o günahı af buyurması memuldür, Allah 

affı çok bir gafur bulunuyor. (Elmalı) 
 
ĠĢte Allâh'ın onların suçlarını affetmesi beklenir. Allâh Afüvv'dur, 

Ğafûr'dur. (A.Hulusi) 
 
 
Feülaike 'asallahu en ya'füve anhüm ĠĢte bunları da Allah‟ın 

affetmesi umulur. ve kânAllahu Afüvven Ğafûra; zira Allah çok 
affedicidir, çok bağıĢlayıcıdır. 

 
 
100-) Ve men yühacir fiy sebiylillâhi yecid fiyl Ardı mürağamen 

kesiyren veseaten, ve men yahruc min beytihi muhaciren ilAllahi ve 
RasuliHĠ sümme yüdrikhül mevtü fekad veka'a ecruhu alellah* ve 
kânAllahu Ğafûren Rahıyma; 

 
Her kim Allah yolunda hicret ederse yer yüzünde gidecek çok yer 

de bulur, geniĢlik de bulur ve her kim Allaha ve Peygambere hicret 
kastiyle evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetiĢirse muhakkak ki 
onun ecri Allaha düĢer, Allah bir gafur, rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
Kim Allâh yolunda (zulüm gördüğü yerden, ya da {'Allâh'a firar 

edin', âyetince} özüne doğru) hicret ederse, arzda pek çok gidilecek 
geniĢlik bulur... Kim Allâh'a ve O'nun Rasûlüne (irsâl olanın açıkladığı 



hakikate) muhacir olarak evinden çıkar, sonra da ona ölüm yetiĢirse, 
artık onun mükâfatı Allâh üzerinedir... Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(Burada zâhir yanı sıra bir iç anlama da dikkat çekmeye çalıĢtık. A.H.) 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve men yühacir fiy sebiylillâhi yecid fiyl Ardı mürağamen 

kesiyren veseaten Kimde Allah yolunda hicret ederse. Kendisine bir çok 
alternatif mekanlar fiyl Ardı mürağamen ve imkanlar bulur. Veseaten. 

 
Mürağamen;Bunu alternatif mekanlar diye tercüme ettim, 

Rağım‟da buradan gelir. Birilerine rağmen seçilen mekan. Siz böyle mi 
yaptınız. Siz bize yer yüzünü dar getirmeye mi kalktınız..! Biz de size 
rağmen özgürlüğümüzü son sınırımıza kadar kullanacağımız ve Allah‟a 
hayatımızı adayacağımız bir alternatif mekan oluĢtururuz.  

 
Ne yaparız? Evimizi bu hale getiririz. Siz sokakları bize dar mı 

ettiniz, biz evlerimizi Allah‟a adarız. Oraları birer Medine haline getiririz. 
Evlerimize hicret ederiz. Siz okulları bize dar mı getirmeye kalktınız, 
inancımızı yaĢamakta zorlandığımız, inancımızı yaĢayamadığımız bir 
cehenneme mi çevirmeye çalıĢtınız..! O zaman biz, evlerimizi bir cennet 
haline getiririz. Mahallelerimizi cennete dönüĢtürürüz. O zaman alternatif 
mekanlar üretiriz. Ġmanımızla üretiriz demektir bu mürağamen. 

 
ve men yahruc min beytihi muhaciren ilAllahi ve RasuliHĠ 

sümme yüdrikhül mevt ve her kim Allah‟a ve peygamberine hicret 
etmek üzere evinden çıkarda, ardından ölüm gelip onu bulursa, fekad 
veka'a ecruhu alellah artık onun ödülü Allah‟a kalmıĢtır, Allah‟a aittir. 
Allah onun ödülünü mutlaka verecektir. Onun ödülü Allah‟a düĢer. 

 
Ve kânAllahu Ğafûren Rahıyma; Zaten Allah çok bağıĢlayıcıdır, 

rahmet mebaıdır. 
 
 
101-) Ve izâ darebtüm fiyl Ardı feleyse aleyküm cünahun en 

taksuru mines Salati, in hıftüm en yeftinekümülleziyne keferu* innel 
kafiriyne kânu leküm adüvven mübiyna; 

 
Sefer ettiğiniz vakit o küfredenlerin size bir fenalık yapmalarından 

korkuyorsanız namazdan kısmanız artık size bir günah olmaz muhakkak 
ki kâfirler size açık bir düĢman bulunuyorlar. (Elmalı) 

 



Yeryüzünde seferdeyken, hakikati inkâr edenlerin size bir zarar 
vermesinden korkarsanız, salâttan (namaz) kısaltmanızda sizin için bir 
sakınca yoktur. Muhakkak ki o hakikati inkâr edenler veya örtenler, sizin 
için apaçık düĢmandır. A.Hulusi) 

 
 
Ve izâ darebtüm fiyl Ardı yeryüzünde sefere çıktığınız da, feleyse 

aleyküm cünahun en taksuru mines Salati, in hıftüm en 
yeftinekümülleziyne keferu inkarda direnenlerin aniden size zarar 
vermelerinden korkarsanız, namazlarınızı kısa kılmakta, kısa tutmakta, 
ya da kısaltmakta herhangi bir beis yoktur. innel kafiriyne kânu leküm 
adüvven mübiyna; zira, inkarında direnen kafirler size açıktan 
düĢmanlık yapmaktadırlar. 

 
Ayet bazı alimler tarafından namazın seferde kısaltılması, yolculuk 

sırasında kısaltılması konusuna tahsis edilmiĢ. Bu yolculuğun özellikle 
harp yolculuğu olup olmadığı konusunda farklı yorumlar yapılmıĢ, fakat 
bu ayetin içinde bulunduğu pasaj, hemen bir sonra gelecek ayette zaten 
açıkça bunu bize veriyor. Harp sırasında yapılan sefer. Ancak ilginçtir 
ayette; fiy sebiylillâh kaydı yok. Yani; Ve izâ darebtüm fiy 
sebiylillâh,fiyl Ardı fiy sebiylillâh. Bu kayıt yok. Yani sadece Allah 
yolunda ya da cihad için, ya da insani ve Ġslami değerleri savunmak 
maksadıyla yapılan yolculuk kast edilmiyor. Genel bir ifade kullanılmıĢ. 
Buradan yola çıkarak bu ayetin tüm yolculukları kapsadığı düĢünülmüĢ. 
Ki bu doğru bir yaklaĢım.  

 
Ayet savaĢla ilgili dedik, fakat yolculuğu sınırlamıyor sadece. Ama 

buna itiraz edenler olmuĢ. Ayetin sadece savaĢ yolculuğu, ya da hacc 
yolculuğu, ya da ibadetle ilgili bir yolculuk olması gerektiği namazın 
kısaltılabilmesi için. Bunun dıĢındaki yolculuklarda namazın 
kısaltılamayacağını düĢünen bazı isimler de olmuĢ enderde olsa. Ama 
Resulallah‟tan bize kadar gelen rivayetler gösteriyor ki, Resulallah tüm 
yolculuklarında namazı kısaltmıĢ. 

 
KısaltmıĢ diyoruz ama buda aslında tartıĢılabilecek bir Ģey, 

kısaltmıĢ mı, yani sefer sırasında 4 rekatlı öğlenin, ikindinin ve yatsının 4 
rekatlı farzlarını 2 kılmıĢ. ĠĢte namazı kısaltmaktan maksadımız bu. 
Yalnız bunun kısaltma olup olmadığı gerçekten ihtilaflı bir konu. 

 
Ebu Hanife diyor ki; Hayır bu bir kısaltma değil, yolcunun namazı 

zaten iki rekat farzdır diyor ve aslı üzeredir diyor. Ġmam-ı Azam Ebu 
Hanife‟yi destekleyen de çok güçlü rivayetler görüyoruz. Hz. AyĢe‟den 
gelen rivayette; Namazın aslında müminlere 2 rekat olarak farz 



kılındığını önce, daha sonra hazer zamanında, yani barıĢ zamanlarında 
Resulallah bunları ümmete 4 olarak gösterdiğini, 4 olarak vasiyet ettiğini 
söylüyor. Onun için burada Ġmam Ebu Hanife‟nin görüĢü gerçekten de 
güçlü bir görüĢ. Yani seferde namaz kısaltılmıyor, aslı üzere kılınıyor. 2 
rekat. Aslında hazerde yani barıĢ zamanında namaz uzatılmıĢ oluyor. 
Daha doğrusu takviye edilmiĢ oluyor. Resulallah‟ın bize bıraktığı, benim 
çok farklı bir isim verdiğim, farz olan sünnet dediğim Ģey. 

 
Ancak burada, tabii bu görüĢ, Ġbn. Abbas ve Süddi‟den gelen görüĢ 

aynı zamanda. Sadece Ebu Hanife böyle düĢünmüyor. Kur‟an ın 
tercümanı diye bilinen Ġbn. Abbas‟ın görüĢü de bu. 

 
ĠĢte burada dedim bir problem daha var. Ayette; en taksuru dan, 

kısaltmadan kasıt nedir. Ġki tür kısaltma var. 
 
1 – Kemmiyet kısaltması, yani kantitatif bir kısaltma, 
 
2 – bir de keyfiyet kısaltması.Kalitetif bir kısaltma. 
 
Kemiyyet kısaltması, sayıdan kısaltmadır. 4 rekatlı farzı 2 ye 

indirme. Ama bir de keyfiyet kısaltması var ki, onun da gündeme geldiği 
çok olmuĢtu asr-ı saadette, namazı çok hızlı kılmak. Bazı rükünlerini 
namazın, terk etmek. Örneğin ayakta kılmak tehlikeli ise oturarak kılmak. 
Rüku ve secde yapmak tehlikeli ise, rüku ve secdeyi ima ile yapmak. 
Hatta bu noktada müçtehitten müĢtehide değiĢen, tabii ki asr-ı saadetteki 
uygulamalarından çıkarak, değiĢen görüĢler var. 

 
Ġmam Ebu Hanife her zaman olduğu gibi namaz çok formel 

yaklaĢmıĢ. Onun için de ona göre; sıcak çatıĢma anında namaz ertelenir. 
Buna delil olarak ta Resulallah‟ın hendek savaĢı günü 4 vakti yatsıdan 
sonra sırasıyla kıldırmasını gösteriyor. Hendek günü, Resulallah‟ın 
hayatın da tek olarak o gün 4 vakit namaz, sıcak savaĢtan dolayı 
ertelenmiĢ. Ölüm kalım, varlık ve yokluk problemi haline gelmiĢti o gün 
Müslümanlar için savaĢ. Ve Resulallah sırası üzere hepsini bir kıldırmıĢtı 
ve lanetlemiĢti savaĢ açanları. “Bize namazımızı geçirttiler” diye. Yani 
bize savaĢ açtı diye lanetlemeyen Resulallah, namazdan dolayı onlara 
lanet okumuĢtu. Çok ilginç..! Namazın önemi üzerinde biraz sonra 
duracağım. 

 
Bu noktada Ġmam ġafi, en serbest davranan olmuĢ, düĢük 

yoğunluklu bir savaĢ sırasında aynı zaman da at ya da deve üzerinde 
hatta savaĢırken gözü ile namaz kılabilir diyor. 

 



Tabii bu noktada yapılan bir takım yorumları ayrıntıları ile aktarmak 
istemiyorum, ne kadar mesafede yolculuk namazı olur, yani namaz 2 
rekata düĢer diye sorulacak olursa bunun da cevabı çok farklı farklı 
verilmiĢ. 

 
Ġmam Malik, 24 saatlik, gece gündüz yapılan yolculuk müddetince, 

mesafesince diyor ki, 48 mile tekabül eder bu.  
 
Hz. Ömer bir günlük yol diyor. 
 
Hasan Basri ve Ġmam Yusuf, 2 günlük yol diyor. 
 
Ġma-ı Azam 54 millik yol diyor. Ki yaklaĢık 90 Km. tekabül eder.   
 
Yani en doğrusu hangisi diye sorulabilir, kiĢi kendisini yolculukta 

hissedebileceği, kendi içinde yaĢadığı çağda, yolculuk denilebilecek bir 
sefere çıktığında namazları seferi olarak kılabilir. Ki aslında Büyük 
müfessir Elmalılı Ahmed Hamdi Yazır‟ın modern aletlerle araçlarla, uçak 
gibi, gemi gibi, hızlı giden araçlarla yapılan kısa yolculukların, isterse 
yolculuğun mesafesi uzun olsun, seferi namaz kılmanın mazereti 
olamayacağını söyler.  

 
Ama tabii ki bu görüĢ bence doğru değil, hatta namazı kısaltmanın 

gerekçesi olarak Hz. Ömer, yolculuğun, seferin zahmetini göstermiĢti. 
Onun için de zahmetsiz seferlerde namazı kısaltmadan kılmıĢtı da 
Resulallah Ona;  

 
- Sadakatun, tasaddukullahi biha aleyküm fakbilu adagatehü. 
 
Allah’ın size verdiği bir sadakadır, bir ikramdır. Allah’ın 

sadakasını, ikramını reddetmeyin. BuyurmuĢtu. 
 
Onun için Resulallah bunu Allah‟ın bir ikramı olarak gördü. O 

nedenle bu noktada Ebu Hanife‟nin vacip olarak ki bazı rivayetlerde 
görmesi, azimette değil ondan da öte bir Ģey vacip olarak görmesi 
kısaltmayı, çünkü aslı üzere olarak yorumladığı için seferde namazı 
vacip olarak görmesi, kısaltmanın vücubiyetine kail olması.  

 
ġafi‟nin ise tam tersine bunu bir mazeret olarak görüp doğru ve 

evla olanın tam olarak kılınması gerektiği sonucuna varması ikisi de biraz 
bu hadise göre uç bir görüĢ olarak gözüküyor. Bu hadis, bunu Allah‟ın bir 
ikramı olarak değerlendirmemiz gerektiğini, ancak bundan öte, bunu 
herhangi bir sabit görüĢ olarak görmemek gerektiğini, dileyenin, arzu 



edenin, arzu ettiği Ģekilde, yani ister hazerde, barıĢta olduğu gibi 4 , 
isterse seferde olduğu gibi 2 kılabileceğini Hz. AiĢe‟den gelen 
rivayetlerden de anlıyoruz.  

 
Resulallah hep kısaltıyordu, ben de tam kılıyordum. Diyor Hz. AiĢe. 
 
Resulallah dönüp bana gülüyordu, Allah kabul etsi AiĢe. diyordu. 

Yani tasvip ediyordu benim yaptığımı. Diyor. 
 
ġimdi, yine konu ile bütünlük arz eden ama salat-ul Havf, korkulu 

bir durumda nasıl namaz kılınacağını ifade eden bir önceki ayetin daha 
bir açılımı ve ayrıntısına geçiyor Kur‟an. 

 
 
102-) Ve iza künte fiyhim feekamte lehümüs Salate feltekum 

taifetün minhüm meake vel ye'huzü eslihatehüm* feizâ secedu 
felyekûnu min veraiküm* velte'ti taifetün uhra lem yusallu fel 
yusallu meake velye'huzü hızrehüm ve eslihatehüm* veddelleziyne 
keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emti'atiküm feyemiylune 
aleyküm meyleten vahıdeten, ve la cünaha aleyküm in kâne Bi küm 
ezen min metarin ev küntüm merda en teda'u eslihateküm* ve huzû 
hızraküm* innAllahe e'adde lil kafiriyne azâben mühiyna; 

 
Ve o vakit sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığında 

içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun, silâhlarını da 
yanlarına alsınlar, bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda 
beklesinler, sonra o namaz kılmamıĢ olan diğer kısım gelsin seninle 
beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar ve silâhlarını yanlarına alsınlar, 
kâfirler arzu ederler ki silâhlarınızdan ve eĢyanızdan bir gafil bulunsanız 
da size birdenbire bir baskın bassalar, eğer yağan yağmurdan bir eziyet 
varsa veya hasta iseniz silâhları bırakmanızda beis yoktur, bununla 
beraber ihtiyatı elden bırakmayın çünkü Allah kâfirler için mühiyn bir 
azap hazırlamıĢtır. (Elmalı) 

 
(Rasûlüm, korkulu bir durumdayken) onların içlerinde olup da 

onlara salâtı ikame ettirdiğinde, onlardan bir grup seninle beraber 
silahları da yanlarında olarak namaza dursun... Secde ettiklerinde 
(diğerleri) sizin arkanızda (koruyucu) olsunlar... (Sonra) salâtı edâ 
etmemiĢ diğer grup gelsin, seninle birlikte salâtı ikame etsin... (Onlar da) 
tedbirlerini ve silahlarını alsınlar... O hakikat inkârcıları arzu ederler ki, 
keĢke siz silahlarınızdan ve eĢyalarınızdan gâfil olsanız da, ani bir 
baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan dolayı bir sıkıntı varsa yahut 
hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda bir mahzur yoktur... (Bununla 



beraber) tedbirinizi alın... Muhakkak ki Allâh, hakikati inkâr edenler için 
alçaltıcı bir azap hazırlamıĢtır. (A.Hulusi) 

 
 
Ve iza künte fiyhim sen de onların arasında iken feekamte 

lehümüs Salate kendilerine imamlık yapacağın zaman feltekum 
taifetün minhüm meake vel ye'huzü eslihatehüm sadece bir kısmı 
silahlarını kuĢanmıĢ olarak seninle namaza dursunlar. SavaĢta, bir fiil 
savaĢ var, düĢman karĢısında, Resulallah‟a doğrudan hitap ama bu tüm 
müminlere, kıyamete kadar gelecek tüm müminlere, onların reislerine, 
komutanlarına, liderlerine bir hitaptır. Bu zaten müsellem bir hakikattir. 

 
SavaĢta korku durumunda daha doğrusu müteyakkız bir halde, 

olağanüstü bir durumda namaz kılınıyorsa eğer, silahlarını kuĢanmıĢ 
olarak çıkartmadan diyor namaza dursunlar arkanda. 

 
feizâ secedu felyekûnu min veraiküm Onlar secdeye 

vardıklarında diğerleri öyle anlaĢılıyor ayetten, senin ardında dursunlar. 
velte'ti taifetün uhra lem yusallu gerçi; felyekûnu min veraiküm aynı 
zamanda mecaz olarak senin arkanda dursunlar, yani seni korusunlar, 
gözetsinler anlamına da gelebilir. Anti parantez onu da belirteyim. velte'ti 
taifetün uhra lem yusallu bu kez namazlarını eda etmemiĢ olan diğer 
grup gelsin, fel yusallu meake velye'huzü hızrehüm ve eslihatehüm 
Her türlü tehlikeye karĢı müteyakkız ve silahlarını kuĢanmıĢ bir halde 
seninle birlikte namaza dursunlar. 

 
Burada anlatılan açık aslında. Ġmamın arkasında, olağanüstü bir 

savaĢ sırasında, fiili bir çatıĢma sırasında ordunun bir kısmı geliyor, 
komutanın, baĢ komutanın arkasında namaza duruyor. Ayetten, özellikle 
literal olarak, zahiri olarak anladığımız Ģu; Bir rekat kılıp ayrılıyorlar, bu 
kez geride kalan grup geliyor, bir rekatta onlar kılıyor. Ġmam iki rekat 
kılmıĢ oluyor, ama ordu birer rekat kılmıĢ oluyor. Ayetten anlaĢılan açık 
Ģey bu. 

 
Demek ki kısaltma bu aslında. Yani seferi namaz, aslı hazeri 

namaz, mutlu olarak kılınan namaz. Takviyelisi, korku durumunda kılınan 
bu namaz ise kısaltılmıĢı. 

 
Gerçi bazı müçtehitler daha sonra birer rekat daha ilave etmeleri 

gerektiğini söylemiĢler. Bu içtihadı yaptılarsa da, bunun dayandığı çok 
sağlam deliller bulunmamakta ve sahabeden gelen bu namazın asrı 
saadette kılınması ile ilgili rivayetlerde, bu ayetten anladığımız Ģeyi 
destekliyor. 



 
Hanefiler dediğim gibi namazı formel olarak görüyorlar. Onun için 

de fiili çatıĢmada Ebu Hanife namazı ertelemek gerektiğini söylüyor. 
Ama, mesela Ġmam Malik ve Süfyan Servi ki, Süfyan Servi de müstakil 
bir müçtehittir ve bir mezhep imamıdır. Müntesibi daha sonra kalmamıĢtır 
o baĢka. Rüku ve secdesiz ima ile namaz kılınır diyor bu halde. Yine 
biraz önce söylediğim gibi ġafi‟ de namazla birlikte düĢük yoğunluklu bir 
savaĢa izin veriyor. Ki burada Hendek savaĢını delil gösterdiğini Ġmam‟ı 
azamın daha önce söylemiĢtim. Ama biz ayetten savaĢ namazının tek 
rekat olduğunu anlıyoruz. 

 
Asıl benim üzerinde duracağım Ģey Ģu; Neden varlık ve yokluk 

kavgasında dahi, bir savaĢta dahi namazdan söz ediyor Kur‟an. Neden 
bu kadar önemli namaz. Ġma ile de olsa, hatta bazı rivayetlerde bazı 
müfessirler, çok ciddi ve çok fiili sıcak bir çatıĢma eğer sürekli ise insan 
bineğinin üzerinde, atının, devesinin, bugün tankın, uçağın üzerinde iki 
kez “elhamdülillah” ya da 2 kez tekbir alarak, “Allahuekber, 
Allahuekber” demekle namazı eda edeceğini söylüyorlar. Neden bu 
kadar önemli. Asıl bence bu ayetlerde verilen Ģey bu. Namazın 
fonksiyonu nedir. Namazın insan hayatındaki önemi nedir. Burada 
söylenmek istenen Ģey Ģu dostlar; 

 
Allah için savaĢacaksınız, ama Allah‟ı unutacaksınız..! Bu olmaz. 

Yani amaç araca feda edilemez. Gaye vasıtaya feda edilemez. Namaz 
neyi temsil ediyor diye sormak lazım. Kul – Allah iliĢkisini temsil ediyor.  

 
“Ġki elin kanda da olsa ey insan, bensiz yapamazsın. Randevuma 

gelmelisin.” Diyor. Budur. Ġki elin kanda da olsa, ölümle burun buruna da 
olsan mutlaka ilahi randevuya yetiĢecek ve ben buradayım diyeceksin. 
Tekmil vereceksin.”  

 
“Ya rabbi, ben sana söz verdiğim yerdeyim. Sözümden 

olağanüstü zamanlar vızdır diyorum. Sadece olağan zamanlarda 
değil, olağandıĢı zamanlarda da sana kulluğuma, ve sözüme riayet 
ediyorum.”  

 
Budur iĢte burada verilen Ģey. Çünkü cihat sosyal görev, namaz ise 

bireysel görev. Cihat, kul hakkını korumak. Namaz ise Allah hakkını 
korumak. Siz insan hakkını koruyacağım diye Allah hakkını gasp 
edemezsiniz. Allah hakkını koruyacağım diye de insan hakkını gasp 
edemezsiniz. ĠĢte bir mümine çift kanatla uçması gerektiği öğütleniyor. 
Tek kanadını kıramazsın deniyor.  

 



Bakınız savaĢı bırak ne olursa olsun namaza git demiyor. Çok 
ilginç. Bırak ta git namaza demiyor. Ama diğerini de demiyor. Bir Ģekilde 
Allah‟la olan randevuna yetiĢ. aslolan, formel olarak o Ģekiller değil. O 
Ģekilleri kısaltabilirsin, hatta kaldırabilirsin. Eğer ayakta durman tehlikeli 
ise, oturarak, eğer secdeye varman tehlikeli ise ima ile yapabilirsin bunu. 
Ama mutlaka randevuya yetiĢmelisin, ilahi randevuya. 

 
 Onun için cihat yatay fetihken namaz dikey fetih. Bunları 

birbirinden ayıramazsın diyor. Sosyal vazifenle bireysel vazifeni, görevini 
birbirine karĢı kullanamazsın diyor. Biz bunu böyle anlayacağız. Ve ayet 
devam ediyor. 

 
veddelleziyne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve 

emti'atiküm Küfürde direnenler sizi silahsız ve teçhizatsız yakalamak 
isterler ki, feyemiylune aleyküm meyleten vahıdeten ani bir baskınla 
sizi gafil avlayabilsinler. 

 
ve la cünaha aleyküm in kâne Bi küm ezen min metarin ev 

küntüm merda en teda'u eslihateküm Fakat yağmur dolayısıyla zorda 
kalır, ya da hastalıktan muzdarip olursanız, -tabii ki namaz sırasında- 
silahlarınızı bırakmanızda bir beis yoktur. ve huzû hızraküm Yine de siz 
tehlikeye karĢı uyanık olun. 

 
innAllahe e'adde lil kafiriyne azâben mühiyna; Elbette Allah 

inkarında direnenler için alçaltıcı bir azap hazırlamıĢtır. 
 

[Ek bilgi; NAMAZ, YOLCULUKTA DAHĠ KISALTILAMAZ! 

ĠĢte bu, Seferilik Allah‟ın emri ise Kur‟an da olması lazım, nerede 

var bu? Bunun yeri belli. 2 tane ayet var bununla ilgili Kur‟an ı kerim de 

Nisa/101-102 ayetler. BaĢka yok. O ayetler de Allah‟ın böyle bir emri asla 

yok, o ayetlerde Allah yolculuğu savaĢ yolculuğu diye tanımlıyor, savaĢ 

yolculuğunda da cephede bulunma halinde namazı 1 rekâta indirmek 

olarak belirliyor. Üstelik indirirseniz bir sorumluluğunuz yoktur diyor. 

Ġndirmeyebilirsiniz de anlamını ifade ediyor. 

ġimdi siz de yolculuğa çıkıyorsunuz, hemen daha Ġstanbul 

sınırlarına çıkmadan baĢlıyor adam, “seferiyiz”. Nasıl oluyor da seferi 

oluyorsun, ne oluyor yani? Araba senin istediğin yerde durursun, su 

abdesthane, mescit, hiçbir sıkıntı çekmiyorsun. Farzlar için indiriyorsun, 

sünnetlerde indirim yapmıyorsun. Yani Allah indiriyor, peygamber 

müsaade etmiyor. Bu nasıl bir Ģey? 



Kim yapıyor bunu ? Bizim gibi dini anlatanlar. Neye dayanarak 

yaptığını söylüyor? Kur‟an a. Seferilikten söz edenler hiçbir ayet 

okumazlar dikkat edin, okuyamaz, çünkü onu destekleyen ayet yok, o 

konuda bir tane ayet var, o da Ģu; 

Ve izâ darebtüm fiyl Ardı yeryüzünde sefere çıktığınız zaman 

diyor Allah. “sefere çıktığınız zaman” Araba ile pikniğe çıktığınız zaman 

değil, tatil keyfi değil. Sefer hangi sefer? SavaĢ yolculuğu. Çünkü Darabe 

fiyl ile kullanıldığı zaman savaĢ yolculuğu anlamına gelir. Ne olur? 

Ayetin nefasetine bakın; (Nisa/101) feleyse aleyküm cünahun size bir 

sorumluluk yoktur en taksuru mines Salati namazdan kısaltmanız 

konusunda size bir sorumluluk yoktur. Yani kısaltabilirsiniz. Kısaltın 

demiyor, mutlaka kısaltın demiyor, kısaltırsanız size bir sorumluluk 

yoktur. Ama bir Ģart cümlesi getiriyor, Ģu Ģartla diyor. Hangi Ģartla? in 

hıftüm eğer korkarsanız. Neden? en yeftinekümülleziyne keferu 

kâfirlerin sizin baĢınıza bir fitne vermesinden, sizi öldürmesinden 

korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir sorumluluk yoktur. Burada ki 

namazı kısaltmanın gerekçesi nedir? Kâfirlerin ölüm tehdididir, baĢka bir 

gerekçe yoktur. 

Ondan sonra dönüyorsunuz 102. Ayete, bakalım nasıl oluyormuĢ 

bu iĢ. (Nisa/102) Ve izâ künte fiyhim sen onların içindeysen eğer, hani o 

savaĢ yolculuğunda peygamberimize diyor Cenab-ı Hakk. Sen de onların 

içindeysen feekamte lehümüs Salate ve onlara namaz kıldırıyorsan 

sen, feltekum taifetün minhüm meake onlardan bir grup seninle 

beraber namaza dursun vel ye'huzü eslihatehüm silahlarını da ellerine 

alsınlar. feizâ secedu onlar secdeye gittiklerinde felyekûnu min veraiküm 

silahlar onların ellerinde bulunsun, ya da namaz kılmayanlar onların 

önlerinde bulunsun. velte'ti taifetün uhra lem yusallu. Sonra namaz 

kılmayan diğer grup gelsin fel yusallu meake seninle beraber namaz 

kılsınlar velye'huzü hızrehüm ve eslihatehüm onlarda silahlarını, 

miğferlerini ellerine alsınlar. 

Neyi anlatıyor bu? Siz Ģimdi Ġstanbul‟dan Trabzon‟a, Rize‟ye veya 

Samsun‟a gittiğiniz yolculukla alakası var mı? Allah‟ı telâ baĢka nasıl 

anlatacaktı bunun savaĢla ilgili olduğunu? Ne yapacaktı yani. 



Hani böyle dediğiniz zaman cevap hazır, “Bunu bu zamana kadar 

kimse görmedi de sen mi gördün” Haydi bakalım. Bunu bu zaman kadar 

kimse anlamadı da sana mı düĢtü bu. 

Kimin anladığı mühim değil, ne dediğine bak sen adamın, söylediği 

doğru mu yanlıĢ mı sen buna bak. Doğruysa doğru, yanlıĢsa yanlıĢ. 

Kur‟an bizim için hayatın parametrelerini veren, sınırlarını belirleyen, 

hayatı nasıl yaĢamamız gerektiğini bize öğreten ilkelerle doldurulmuĢ ve 

bize gönderilmiĢtir. (M.Okuyan- NAMAZ, YOLCULUKTA DAHĠ 

KISALTILAMAZ!] 

 
103-) Feizâ kadaytümüs Salate fezkürullahe kıyamen ve 

ku'uden ve alâ cünubiküm* feizetme'nentüm feekıymus Salate, 
innesSalate kânet alel mu'miniyne kitaben mevkuta; 

 
O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta ve gerek 

otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah‟ı zikredin, derken 
korkudan itminan buldunuz mu o vakit namazı tam erkânıyla eda edin 
çünkü namaz müminler üzerine muayyen vakitlerle yazılı bir farz 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
(EndiĢeli ortamda) salâtın edâsından sonra, ayakta veya otururken 

ya da yanlarınız üzere uzanmıĢken (sürekli) Allâh'ı zikredin. 
Zikrettiğinizle doyuma ulaĢtığınızda salâtı ikame edin (yaĢayın - yöneliĢin 
tam hakkını verin, zikirle girmiĢ olduğunuz hissediĢ ile). Kesinlikle salâtın, 
belli vakitlerde yaĢanması, iman edenlere yazılmıĢtır. (A.Hulusi) 

 
 
Feizâ kadaytümüs Salate namazınızı eda ettiğinizde, yani bu 

Ģekilde namazı bitirdiğinizde fezkürullahe kıyamen ve ku'uden ve alâ 
cünubiküm Dikkat edin dostlar, ilginç. Yukarıda yaptığım tefsiri 
doğrulayan ayet. Ayaktayken, otururken ve uzanmıĢ bir halde iken Allah‟ı 
anın. Namaz bittikten sonra.  

 
Bu ne demek? Namazla namaz dıĢındaki anı bıçakla kesilmiĢ gibi 

iki alana ayırmayın. Ġbadet Allah‟a, onun dıĢındakiler bana diyemezsiniz. 
Ġbadet dıĢında ben dünyevi alana dönerim. Onun için manevi alan, maddi 
alan diyemezsiniz. Namaz bitince de Allahlı olun. Burada söylenen 
budur. Neden ayakta, otururken ve yatarken. Çünkü insan bir ömrü bu 3 
halde geçirirde onun için.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zTk7Kh2f2eY
https://www.youtube.com/watch?v=zTk7Kh2f2eY


Bunun anlamı nedir peki? Hayatın tüm düzlemlerinde Allah‟tan 
bağımsız davranmayın. Bu budur. Yoksa yatmak oturmak, ayaktayken..! 
Bunu dile getirmesi Kur‟an ın, hayatınızın tümünde Allah‟sız 
davranmayın. Allah‟tan bağımsız hareket etmeyin. Allah‟a muhtaç 
olduğunuzun bilincinde olun demektir. 

 
feizetme'nentüm feekıymus Salate Ve tabii güvenliğinize 

kavuĢtuğunuzda namazınızı eksiksiz eda edin. 
 
innesSalate kânet alel mu'miniyne kitaben mevkuta; Çünkü 

namaz bütün müminler için belirli zamanlarda sabit bir vecibedir. 
 
Burada namaz vakitlerine iĢaret eden ayetleri not aldım, Hemen 

onları söyleyeyim ve geçeyim, üzerinde durmayacağım; 
 
Bakara/233, Hud/114 Ġsra/78, Taha/130, Rum/17-18. ayetler ve 

tabii ki bu ayet namazın vakitlerine Kur‟an da iĢaret eden ayetlerdir. 
 
 
[Ġlgili ayet Bakara/233 değil de 238 olmalı;  
 
"Salât"lara(namaz - Allâh'a yöneliĢ), özellikle orta "salât"a (ikindi - 

Ģuurda her an bunu yaĢamaya) dikkat edin. Kanitîn (tam teslim olmuĢlar) 
olarak, Allâh için yaĢayın.(A.Hulusi) 

 
Hud/114 -Gündüzün iki tarafında ve geceden zülfelerde(gündüze 

yakın saatlerinde)salâtı ikame et... Muhakkak ki hasenat (Hakikatini 
yaĢamak - kiĢiden açığa çıkan güzel yaĢantı)seyyiatı(hakikati örtme ve 
nefsaniyetten kaynaklanan suçların getirisini)giderir... Bu, idrak 
sahiplerine bir öğüttür. (A.Hulusi) 

 
Ġsra/78 - GüneĢ'in, batıda gözden kaybolmasından gecenin 

kararmasına kadar ki süreçte salâtı ikame et. FECĠR KURÂN'ını da 
(sabah salâtını da)... Muhakkak FECĠR KUR'ÂN OKUMAsı 
ĢahitlendirilmiĢtir (A.Hulusi) 

 
Taha/130 - Onların dediklerine sabret... GüneĢ'in doğuĢundan önce 

de, batıĢından önce de Rabbinin Hamdi olarak (sende Hamd'i açığa 
çıkaranı hissederek) tespih et! Gecenin bir kısmında (yatsı) ve gündüzün 
ortasında (öğle) da tespih et (hakikatinin yaĢanması iĢlevini açığa 
çıkararak) ki; rıza (seyir) hâlini yaĢayasın. A.Hulusi) 

 
Rum/17 - Subhan'dır Allah, akĢamınızda da sabahınızda da! 



18 - Ki, semâlarda ve arzda Hamd O'na aittir... GüneĢin tam tepede 
olduğu ya da kaybolmaya yüz tuttuğu süreçte! (A.Hulusi)] 

 
 
104-) Ve la tehinu fibtiğail kavm* in tekûnu te'lemune 

feinnehüm ye'lemune kema te'lemun* ve tercune minAllahi ma la 
yercun* ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; 

 
DüĢmanınız olan kavmî takip etmekte zaaf göstermeyin, eğer siz 

elemleniyorsanız Ģüphe yok ki sizin elemlendiğiniz gibi onlar da 
elemleniyorlardır, kaldı ki siz Allah dan onların ümit edemeyecekleri 
Ģeyler umuyorsunuz Allah da alîm, hakîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
(DüĢman) topluluğunu takip etmekte gevĢeklik göstermeyin... ġayet 

siz acı duyuyorsanız, onlar da tıpkı sizin gibi acı duyuyorlar... (Üstelik siz) 
Allâh'tan onların umamayacağı Ģeyleri umuyorsunuz... Allâh Aliym'dir, 
Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
Ve la tehinu fibtiğail kavm DüĢmanı takip etmekte ürkek 

davranmayın in tekûnu te'lemune feinnehüm ye'lemune kema 
te'lemun eğer siz bir sıkıntı çekiyorsanız, onlarda sıkıntı çekiyor sizin 
gibi. Siz bir bedel ödüyorsanız, onlar da ödüyor. Çok önemli..! Sizinle 
onlar arasında duygu farkı var. Hedef farkı var. Sizin ahiretiniz var, siz iki 
dünyalısınız, onlar tek dünyalı. Ġki dünyalı iken siz onların en az iki katı 
bedel ödemeyi göze almanız gerekirken, onların sizin kadar bedel 
ödemeyi göze almasından hiç mi ibret almıyorsunuz. Onlar tek dünyalı. 
Öte dünyaları yok onların. Buna rağmen sizin kadar bedel ödüyorlar. 
Hatta bazen sizden ağır bedel ödüyorlar. 

 
Bazen onlar can verebiliyor tek dünyalılar, ama iki dünyalılar can 

veremiyorlar. Tek dünyalıların yaptığı fedakarlığı, çift dünyalılar nasıl 
yapamıyor. Sizin gibi hem bu dünya, hem öbür dünyası olanlar, sadece 
bu dünyası olanlar kadar fedakarlık yapmıyorsa, siz Allah‟a ne yüzle 
bakacaksınız. ĠĢte bu. 

 
ve tercune minAllahi ma la yercun Tam da geldi. Fakat siz, 

onların Allah‟tan umut edemediklerini umut ediyorsunuz. Yani onların 
cennet beklentisi yok. Ama sizin bu beklentiniz var. Onların ahiret 
beklentisi yok, ama sizin ahiret beklentisi var. Fakat hiçte ahiret 
beklentisi, cennet beklentisi olan insan gibi davranmıyorsunuz. 

 
ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; Zira Allah her Ģeyi bilendir, 

hikmetle edip eyleyendir. 



 
Pasaj burada bitti.Tabii ki Kur‟an ın tümünde olduğu gibi yine birbiri 

ile bağlantılı, dolaylı da olsa bağlantılı, fakat o dönemde olmuĢ örnek bir 
olay çerçevesinde geliĢen bir baĢka pasaja giriyoruz Ģimdi. 

 
 
105-) Ġnna enzelna ileykel Kitabe Bil Hakkı li tahküme 

beynenNasi Bi ma erakellah* ve la tekün lil hainiyne hasıyma;  
 
Elhak biz sana bihakkın kitap indirdik ki insanlar arasında Allahın 

sana gösterdiği veçhile hüküm edesin; hâinlere müdafaa vekili olma. 
(Elmalı) 

 
Kesinlikle biz inzâl ettik sana hakikat bilgisini, Hak olarak insanlar 

arasında Allâh'ın gösterdiği ile hüküm vermen için. Hainleri savunma! 
(A.Hulusi) 

 
 
Ġnna enzelna ileykel Kitabe Bil Hakkı li tahküme beynenNasi Bi 

ma erakellah Biz sana insanlar arasında Allah‟ın sana gösterdiği gibi 
hüküm verebilesin için, hakikatin ifadesi olan bu vahyi indirdik. Yani vahyi 
indirmemizin amacı, insanların hayatını bu vahiyle düzenle. Bu vahyin 
hakim olduğu bir hayat modeli kur. Sosyal bir model kur. Kur‟an ın 
hedeflerini gerçekleĢtirecek politik bir toplum oluĢtur. Ve bu toplumda 
Allah‟ın iradesi tecelli etsin. 

 
ve la tekün lil hainiyne hasıyma; Fakat sakın hainlere taraftar 

olma. 
 
ĠĢte özel bir olaydan yola çıkarak dünyanın en genel ilkesi böyle 

konuyor. O özel olay nedir ki olayı anmadan tüm tefsirlerin ittifakla rivayet 
ettiği, fakat ayrıntılarında farklı farklı varyantlar gösterdiği o özel olay Ģu; 

 
Ubeyrik oğullarına mensup Ebu Ta‟me isimli biri yeni Müslüman 

olmuĢ Rifa‟a isimli ensardan bir sahabinin ya da bir baĢkasının Çünkü 
farklı rivayetler var. Un çuvalı içine sakladığı zırhını ve kılıcını çalıyor. Bu 
Ubeyrık, kardeĢleri de var. Ubeyrık oğulları diye bilinen Ebu Ta‟me, 
kardeĢi BeĢir var. Diğerleri var. Bunlar süfli bir aileden geliyorlar. Cahil ve 
bir takım olumsuz davranıĢlarla tanınan insanlar. Çaldığı zırh ve kılıcı 
önce evine saklıyor, sonra aranma korkusuyla bir Yahudi‟ye rehin 
bırakıyor. O dönemde banka sayabileceğimiz, o dönemin Medine sinde 
banka fonksiyonu gören bir Yahudi‟ye rehin bırakıyor. 

 



Zırhı çalınan Rıfa‟a‟nın kabilesine mensup insanlar, dökülen unu 
takip ederek Ebu Ta‟me nin evine varıyorlar. Arıyorlar fakat bulamıyorlar. 
Ama izlerin de orada, orayı gösterdiği açık. Onun için sıkıĢtırıyorlar. Ebu 
Ta‟me de sıkıĢınca Yahudi‟yi, gammazlıyor, ona iftira atıyor.  

 
“Gidin isterseniz arayın evinde bulacaksınız.” diyor.  
 
Tabii sormuyorlar sen ne biliyorsun onun evinde olduğunu. 

Tereddüt taĢıyorlar hepside. Yahudi‟nin evinden çıkıyor. Fakat Yahudi 
daha önce kendisine Ebu Ta‟me‟nin emaneten bir zırh ve kılıç getirdiğini 
etrafındaki diğer Yahudilere söylüyor. Olay Resulallah‟a intikal ediyor. 
Ebu Ta‟me‟nin kabilesi taraftarları tümden ayaklanıyorlar. Bunlar 
Müslüman olmuĢ olarak gözüken insanlar Ensar dan. Müslümanlar. Ama 
karĢı tarafta Yahudi. 

 
Yahudi diyor ki “Hayır, bana rehin getirdi. Ben daha önce bunu 

falana, falana, falana söyledim.” Onlar da Ģahitlik yapıyorlar. Ama 
hepsi Yahudi. Ebu Ta‟ma‟nin taraftarları da diyor ki; Yok biz 
Müslüman’ız..! ġunu demeye getiriyorlar en sonunda. “ġimdi biz 
Müslümanken bizim lafımıza değil de bir Yahudi’nin sözüne mi 
itimat edeceksin Ya Resulallah.” Yani bir Müslüman‟ı bir Yahudi‟ye 
kurban mı edeceksin. ĠĢi bu noktaya getiriyorlar. ĠĢi duygusal planda 
örtmeye çalıĢıyorlar. Daha doğrusu Hakkı ve hakikati değil, biz ve sizi 
model olarak ortaya koyuyorlar.  

 
ĠĢte o noktada vahiy imdada yetiĢiyor ve Resulallah‟a da bir uyarı 

olmak üzere; ve la tekün lil hainiyne hasıyma; sakın hainlere taraftar 
olma, uyarısı geliyor. Ki bu uyarı, demek ki ortadaki delil yokluğundan 
dolayı Resulallah karĢı tarafında gayri Müslim olması hasebiyle 
Müslüman‟ların iman taĢıması, zahiren de olsa iman taĢıması dolayısıyla 
iki tarafta delil göstermiyor. Ġki tarafın da Ģahitleri var zaten. Ama kim 
yalancı Ģahit, kim değil tabii ki bilinmiyor. Bu durumda Resulallah Ebu 
Ta‟me lehine hüküm verecekmiĢ gibi bir eğilim sergilerken olay ayet 
tarafından aydınlatılıyor.  

 
ĠĢte örnek olayımız bu. Tabii bu örnek olaya takılıp kalmadan bu 

evrensel ilkeleri algılamak ve okumak durumundayız. Fakat iyi 
anlamamız için örnek olayı da göz önünde bulundurmak zorundayız. 

 
105 ve 115. ayetler arasındaki bu pasaj, iĢte bu olay dolayısıyla 

iniyor. Yani böyle bir arkta planla ilgili. Fakat 105 – 115 arasındaki bu 
ayetlerin leyk motifi, bir dip akıntısı gibi sürekleĢiyor. Kim olursa olsun 
mazlumdan yana kim olursa olsun zalime karĢı. 



 
 
106-) Vestağfirillah* innAllahe kâne Ğafûren Rahıyma; 
 
Ve Allaha istiğfar eyle, çünkü Allah gafur, rahîm bulunuyor. (Elmalı) 
 
Allâh'tan mağfiret dile. Muhakkak Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 

(A.Hulusi) 
 
 
Vestağfirillah ve Allah‟tan af dile. 
 
innAllahe kâne Ğafûren Rahıyma; Çünkü Allah çok 

bağıĢlayandır. Rahmet menbaıdır. 
 
 
107-) Ve la tücadil anilleziyne yahtanune enfüsehüm* innAllahe 

la yuhıbbu men kâne havvanen esiyma; 
 
Nefislerine hıyânet edip duranlar tarafından mücâdeleye kalkıĢma, 

çünkü Allah vebal yüklenen, hıyanet kar olan kimseleri sevmez. (Elmalı) 
 
Nefslerine ihanet edenleri savunma! Muhakkak ki Allâh nefsine 

ihanet suçuna ısrarla devam edeni sevmez. (A.Hulusi) 
 
 
 
Ve la tücadil anilleziyne yahtanune enfüsehüm Kendi 

benliklerine ihanet edenleri de savunma. Hiç kimse sevgili dostlar kendi 
kendisine ihanet etmeden baĢkasına ihanet etmez. Aslında Allah‟a 
ihanet, insanın kendine ihanettir.  

Hiç kimse kendi kendisine yalan söylemeden baĢkasına yalan 
söyleyemez.  

Hiç kimse kendi kendisine zulmetmeden baĢkasına zulmedemez.  
Ġnsanın öz benliğine ihaneti, fıtratına yabancılaĢmasıdır. Vicdanının 

sesini boğmasıdır.  
ĠĢte küfür de budur, nifakta budur. Vicdanın üstüne örtülen kalın bir 

perdedir küfür. Küfür örtmek demektir kelime manası.  
Vicdanın üzerini örttüğünüz zaman fıtratın sesini duyamaz 

olursunuz. Artık vicdanla iliĢkiniz kesilir. Vicdan bağırır yapma diye ama, 
siz onu dinlemezsiniz. Çünkü; 

 
Summun bükmün umyün fehüm la yerci'ûn;Bakara/18 



 
Sağırsınız, dilsizsiniz ve körsünüz artık. Tabii manen. Yoksa gözü 

olmayana kör demez Kur‟an. Asıl kör, yüreğinin gözünü, vicdanının 
gözünü örtendir. 

 
innAllahe la yuhıbbu men kâne havvanen esiyma; Hiç Ģüphesiz 

Allah, kendisine ihaneti meslek edinip boğazına kadar günaha batanları 
sevmez. 

 
 
108-) Yestahfune minen Nasi ve la yestahfune minAllahi ve 

HUve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl* ve kânAllahu 
Bi ma ya'melune muhıyta; 

 
Ġnsanlardan gizlemeğe çalıĢırlar da Allah dan gizlemeği 

düĢünmezler, halbuki onun razı olmayacağı tezviratı tertib ederlerken o 
yanı baĢlarında, hem Allah her ne yaparlarsa muhît bulunuyor. (Elmalı) 

 
(Münafıklar - ikiyüzlüler) insanlardan gizleyebilirler ama Allâh'tan 

asla! Oysa O beraberdi (tasavvufî anlayıĢla mâiyet sırrı - Allâh'ın, kulun 
her zerresini Esmâ'sıyla varetmesi hakikati) onlarla gece boyu, Allâh'ın 
hoĢlanmadığı Ģeyleri kurgularlarken. Allâh yapmakta olduklarına 
Muhiyt'tir! )A.Hulusi) 

 
Yestahfune minen Nasi Onlar yaptıklarını insanlardan 

gizleyebildiler diyelim. Haydi böyle diyelim. ve la yestahfune minAllahi 
fakat Allah‟tan gizleyemezler ki. Allah‟tan nasıl gizleyecekler. Hadi 
insanlardan gizleyebildiler. 

 
ve HUve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl Çünkü 

gece karanlığında Allah‟ın razı olmadığı bir söylemi tasarladıkları her an 
Allah onların yanı baĢında idi. Allah onları görüyordu. Bir insan, 
insanların görüp görmediğini merak ederek bir günah iĢliyor ve iĢlediği 
günahı insanların gözlerinden kaçırmaya çabalıyorsa, bu insanın Allah 
inancında bir problem var demektir. Çünkü o insan Allah‟ın gördüğü 
konusunda imani bir kuĢku taĢıyor demektir. ĠĢte ona bir atıf burada. 

 
ve kânAllahu Bi ma ya'melune muhıyta; Zira Allah onların yaptığı 

her Ģeyi çepeçevre kuĢatmıĢtır. 
 
 



109-) Hâ entüm haülai cadeltüm anhüm fiyl hayatid dünya 
femen yücadilullahe anhüm yevmel kıyameti emmen yekûnü 
aleyhim vekiyla; 

 
Haydi siz öyle yaptınız: bu Dünya hayatta tuttunuz taraflarından 

kim mücadele edecek? Veya üzerlerine kim vekil olacak? (Elmalı) 
 
Hadi siz dünya yaĢamında onları savundunuz; ya kıyamet 

sürecinde kim savunacak onları veya vekiylleri kim olacak! (A.Hulusi) 
 
Hâ entüm haülai cadeltüm anhüm fiyl hayatid dünya hadi siz bu 

dünya hayatında onları savundunuz diyelim. Herkese, Resulallah‟ta dahil 
hepimize. Yani bizden, hem Ģehrimiz, bizim kamptan, bizim kesimden, 
bizim dinden hatta, bizim kabileden bizim soydan, bizim köyden, bizim 
boydan diye haksız olduğunu bildiğiniz halde savunduğunuz insanlar için 
söylüyor. 

 
Hadi siz bu dünya hayatında bunları savundunuz diyelim. femen 

yücadilullahe anhüm yevmel kıyameti emmen yekûnü aleyhim 
vekiyla; Ya kıyamet günü Allah‟a karĢı onların savunmasını kim 
üstlenecek? Ya da onları kim koruyacak, kim? Allah‟a karĢı bir baĢka 
sığınak, barınak, tutamak var mıdır. En yakınlarını dahi, Resuallah;  

 
- Ey fûlan, nefsini, Allah’ın elinden satın al, Vallahi kıyamet 

günü senin içinde bir Ģey yapamam. Diye uyarıyordu. 
 
Böyle bir durumda böyle bir gerçekle yüz yüze iken bir insan 

Allah‟a ihanet edenleri nasıl savunabilir ki..! Allah‟a rağmen, Allah‟a karĢı 
nasıl savunabilir ki? 

 
Ahirette savunamayacağımız Ģeyleri dünyada savunmamamızı 

istiyor Kur‟an. Allah‟ın huzurunda savunamayacaksanız, onu dünyada da 
savunmayın diyor. Dünya da savunuyorsanız onu ahirette de 
savunabilin, destekleyebilin, Allah‟ın huzurunda da onu savunabilin diyor. 
Tabii ki Allah‟ın savunduklarını savunur, Allah‟ın savunmadıklarını 
savunmazsanız bunu yapabilirsiniz. 

 
 
110-) Ve men ya'mel suen ev yazlim nefsehu sümme 

yestağfirillahe yecidillahe Ğafûren Rahıyma; 
 
Halbuki kim bir kötülük yapar veya nefsine zulüm eder de sonra 

Allahın mağfiretine sığınırsa Allah‟ı bir gafur, rahîm bulur. (Elmalı) 



 
Kim bir suç iĢler ya da nefsine zulmederse (benliği yüzünden - 

benliğini Allâh'a Ģirk koĢarsa); sonra (suçunu idrak edip) Allâh'a istiğfar 
ederse, Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir (bağıĢlayıcıdır ve rahmetinden 
kaynaklanan güzellikleri yaĢatandır)...  (A.Hulusi) 

 
 
Ve men ya'mel suen Fakat kim kötülük yapar, ev yazlim nefsehu 

ya da öz benliğine zulmeder, ihanet eder sümme yestağfirillah ama 
ardından Allah‟tan af dilerse yecidillahe Ğafûren Rahıyma; Allah‟ı çok 
bağıĢlayıcı ve rahmet menbaı olarak bulacaktır. Cenabı Hak, yol da 
gösteriyor. Yani itmiyor, atmıyor, iliĢkisini kesmiyor. Kuluna, bir annenin 
evladına olan Ģefkatinden daha Ģefkatli davranıyor ve yöneleceği kapıyı 
gösteriyor.  

 
Hata yapman değildir diyor asıl ihanet. Hatanda ısrar etmen ve 

hatanı savunman diyor. ġeytanı Ģeytan eden Ģey. Adem de hata yaptı, 
Ģeytan da ama, Adem hatasını itiraf etti, Ģeytansa ısrar etti. Onun için 
Ģeytan oldu. 

 
 
111-) Ve men yeksib ismen feinnema yeksibuhu alâ nefsih* ve 

kânAllahu Aliymen Hakiyma; 
 
Mamafih kim bir vebal kazanırsa onu sırf kendi aleyhine kazanır, 

Allah alîm, hakîm de bulunuyor. (Elmalı) 
 
Kim bir suç iĢlerse, bunun getirisi kendinedir (baĢkasına değil)! 

Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 
 
 
Ve men yeksib ismen feinnema yeksibuhu alâ nefsih Zira 

kötülük iĢleyen kimse ancak kendi aleyhine iĢlemiĢ olur. ve kânAllahu 
Aliymen Hakiyma; Allah ise her Ģeyi bilendir, hikmetle edip eyleyendir. 

 
 
112-) Ve men yeksib hatıy'eten ev ismen sümme yermi Bihi 

beriy'en fekadıhtemele bühtanen ve ismen mübiyna; 
 
Her kim de bir cinayet veya bir vebal kazanır da sonra onu bir 

bîgünahın üzerine atarsa Ģüphesiz bir bühtan ve açık bir vebal daha 
yüklenmiĢ olur. (Elmalı) 

 



Kim bir kabahat veya suç iĢler de onu masum birinin üstüne atarsa, 
gerçekten açık bir iftira ile büyük bir suç yüklenmiĢ olur. (A.Hulusi) 

 
 
Ve men yeksib hatıy'eten ev ismen kimde bir hata yapar ya da 

günah iĢler sümme yermi Bihi beriy'en ardından da onu suçsuz bir 
kimsenin üzerine atar iftira ederse, fekadıhtemele bühtanen ve ismen 
mübiyna; ĠĢte o zaman korkunç bir iftira etmiĢ ve aĢikar bir günaha 
girmiĢ olur. 

 
 
113-) Ve levla fadlullahi aleyke ve rahmetuHU lehemmet 

taifetün minhüm en yudılluke, ve ma yudıllune illâ enfüsehüm ve ma 
yedurruneke min Ģey'in, ve enzellAllâhu 'aleykel Kitâbe vel Hıkmete 
ve 'allemeke mâ lem tekün ta'lem* ve kâne fadlullâhi aleyke azıyma; 

 
Allahın fazl-ü rahmeti üzerinde olmasaydı onlardan bir taife seni 

bile hükümde haktan ĢaĢırtmayı kurmuĢlardı, mamafih onlar yalnız 
kendilerini ĢaĢırırlar, sana hiç bir zarar edemezler, nasıl edebilirler ki 
Allah sana kitap ve hikmet indirmekte ve bilmediklerini sana 
bildirmektedir, hem Allahın senin üzerinde fazlı çok büyük bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
Eğer senin üzerinde Allâh fazlı ve "HÛ"viyetinin rahmeti olmasaydı, 

onlardan bir taife seni saptırmaya elbette yeltenirdi... (Oysa) onlar ancak 
kendilerini saptırırlar! Sana hiçbir zarar veremezler! Allâh sana Kitabı 
(Hakikat bilgisini) ve Hikmeti (Din ilmini, Sünnetullah marifetini) inzâl 
etmiĢ (Esmâ boyutundan bilincine ulaĢtırmıĢ) ve bilmediğini sana 
öğretmiĢtir... Allâh'ın sana lütfu Aziym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve levla fadlullahi aleyke ve rahmetuHU Allah‟ın sana lûtfu ve 

rahmeti olmasaydı eğer, lehemmet taifetün minhüm en yudılluke 
onlardan bazısı seni saptırmaya çalıĢır, saptırmak için gayret ederdi. 

 
ve ma yudıllune illâ enfüsehüm ve ma yedurruneke min Ģey'in 

Fakat onlar kendilerinden baĢka kimseyi saptıramazlar ve sana hiçbir 
zarar da veremezler. 

 
Örnek olayı hatırladığınızda, aslında örmek olayımız bu ayetlerin 

tamamını tefsir ediyor. Burada söylenmek istenen, Ģu son ayette; Eğer 
seni aldatsalardı dahi, ki mümkündür. Hakim söylediğinizle hükmeder. 
ġahit gösterirsiniz, yemin edersiniz, o onunla hükmeder. Dolayısıyla iĢin 



gerçeğini Allah bilir. Eğer siz hakimi aldatsanız ve hakimden hakkınız 
olmadığı halde kendi lehinize bir karar çıkartsanız, aldığınız Ģey size 
helal olur mu? 

 
Peygamberimiz cevap versin: 
 
- Siz muhakemeleĢiyorsunuz. Davanız oluyor bana 

geliyorsunuz ve kiminizin çenesi kiminizden güçlü olduğu için 
sunduğunuz delillere, yemininize göre ben karar veriyorum. Eğer 
ben, birinizin hakkı olmayan bir Ģeyi ona, sizin getirdiğiniz delillere 
istinaden veriyorsam o ateĢtir. Ondan sonra ister alsın, ister atsın. 

 
Sahih bir haber. Buhari ve Müslim‟in naklettiği bu meĢhur hadiste 

de Resulallah dahi hüküm vermiĢ olsa bir Ģeyin özünü değiĢtirmiyor. 
 
Burada aslında Ģu gerçeğe dikkat çekiliyor. Kitabına uydurulmuĢ 

her iĢ kitaba uymaz. Yani kitabına uydurduk diye Allah‟ın kitabına uygun 
olduğu sonucuna varmazsınız. Yargıcın kararı, devletin kanunu, alimin 
fetvası yanlıĢı doğru yapmaz. Haksızı haklı kılmaz. Zalimi mazlum 
yapmaz. Kötüyü iyi yapmaz. O konuda bir yasanın olmuĢ olması Allah‟a 
karĢı sizin mazeretiniz olabilir mi, Alimden aldığınız bir fetva, tabii ne 
söyleyerek aldınız onu bilemem, eğer o öyle değilse, sizi Allah‟a karĢı 
mazur kılar mı? Peygamberden almıĢ dahi olsanız mazur kılmayacağını 
görüyorsunuz. Eğer onu yanıltmıĢsanız, yanılttığınıza bir zarar vermez. 
Bu ayetten bunu anlıyoruz. Fakat yanıltan zarar görür. Allah ondan sorar 
hesabını. 

 
Onun için burada söylenmek istenen Ģu; Bir Ģeyin niteliğini özü 

belirler özü. Onun için onun dıĢında verilen bir karar değil. Özü itibarıyla 
zulüm olan bir Ģey, herkes ona zulüm değildir dese dahi zulümdür. Özü 
itibarıyla haksızlık olan bir Ģey, toplum ona haklı gözü ile baksa dahi 
haksızlıktır. Özü itibarıyla batıl olan bir Ģey, toplum ona hak olarak baksa 
dahi batıldır. Söylenmek istenen budur. 

 
ve enzellAllâhu 'aleykel Kitâbe vel Hıkmete ve 'allemeke mâ 

lem tekün ta'lem Zira Allah bu kitabı sana indirmiĢ, hikmeti ve sana 
bilmediklerini öğretmiĢtir. ve kâne fadlullâhi aleyke azıyma; Çünkü 
Allah‟ın sana olan lûtfu gerçekten büyüktür. 

 
Buradaki hikmet, Allah‟ın indirdiği vahyi hayata uygulama 

ameliyesi. Yani muhakeme yeteneği. Doğruyu bulmak için muhakeme 
yeteneği. ĠĢte hikmet bu. Allah peygamberlere bu muhakeme yeteneğini 
vermiĢtir. Buna rağmen eğer yanlıĢ bir karar söz konusu olursa, Allah 



orada müdahale etmiĢtir. Onun için peygamberimizden gelen meĢhur bir 
haberde; 

 
- Hakimin verdiği isabetli bir karara Allah iki sevap verir. Ġsabetsiz 

karara, eğer bütün çabasını sarf ettikten sonra son karar isabetsiz dahi 
olsa o zaman da bir sevap verir.  

 
Buyuruyor, ki bu aslında kaçınılmaz olan bir sonucu, o sonuca 

ulaĢmaktaki gayreti ödüllendirmektir. Yoksa kimse yargıçlık yapamazdı. 
Çünkü tüm davalarda gerçeği bildiğini kimse iddia edemez Allah dıĢında. 

 
 
114-) La hayre fiy kesiyrin min necvahüm illâ men emera Bi 

sadakatin ev ma'rufin ev ıslahın beynen Nas* ve men yaf'al 
zâlikebtiğae merdatillahi fesevfe nü'tiyhi ecren azıyma; 

 
Onların fısıldaĢmalarının çoğunda hayır yoktur, ancak sadaka 

vermeyi veya bir maruf iĢlemeyi veya insanların arasını düzeltmeyi 
emreden baĢka, ve her kim bunu Allahın rızasını arayarak yaparsa yarın 
biz ona büyük bir ecir vereceğiz. (Elmalı) 

 
Onların gizli toplanma ve görüĢmelerinin çoğunda hayır yoktur! Ancak bir 
yardımlaĢma veya hayır gereği veya ara düzeltmeyi öngören (bu tür 
hayırlı bir aradalıklar) müstesna. Kim Allâh rızasını isteyerek bunları 
yaparsa, biz ona büyük mükâfat vereceğiz. (A.Hulusi) 
 
 

La hayre fiy kesiyrin min necvahüm Yine örnek olayımızdan yola 
çıkarak ayetler bize genel ilkeler sunuyorlar. Gizli toplantılarının çoğunda 
hayır yoktur. Necva, aslında kulis faaliyeti anlamına da gelir. Gizli 
propaganda demektir. Fısıltı yaymak. Örnek olayın kahramanlarının 
kabilesi Ben-i zafer in, bizden gerekçesiyle hemĢerileri olan hırsızı 
temize çıkarmak için toplantılar yapmalarına gönderme yapıyor, ima 
yapıyor. Toplantı üstüne sabahlara kadar toplantı yapıp bu hemĢerimizi 
nasıl temize çıkarırız amacındalar. 

 
illâ men emera Bi sadakatin ev ma'rufin ev ıslahın beynen Nas 

Ancak yardımlaĢmayı, iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi 
amaçlayan kimselerin yaptığı toplantılar müstesna. Yani onlarda bir beis 
yok. Yeter ki insani amaçlar taĢısın, yeter ki hakkı ve hayrı öne çıkarsın. 

 
ve men yaf'al zâlikebtiğae merdatillah Bütün bu güzellikleri 

Allah‟ın rızasını kazanmak için yapan kimseye, zamanı gelince, fesevfe 



nü'tiyhi ecren azıyma; muhteĢem bir ödül vereceğiz. Bütün bu 
güzellikleri, Allah‟ın rızasını kazanmak için yapan. Yani yaptığınız güzel 
olacak bir, onu güzel bir niyetle yapacaksınız iki. Güzeli çirkin bir niyetle 
yaparsanız, o zaman da sonuç alamıyorsunuz. 

 
 Bu aynen çok ahlaksız ve haysiyetsiz bir adamın, sokağa terk 

edilmiĢ bir kız çocuğunu büyüdüğünde kötü emellerine alet etmek 
niyetiyle alıp, besleyip, giydirip, yedirip büyütmesine benzer. Olaya 
dıĢarıdan baktığınızda olay çok iyi gözüküyor. Çok insani. Ama niyetten 
baktığınızda o kadar kötü ki, o kadar iğrenç ki..! ĠĢte Allah olaya nereden 
baktığını bu ayette ifade buyurmuĢ. 

 
 
115-) Ve men yuĢakıkırRasule min ba'di ma tebeyyene lehül 

hüda ve yettebı' ğayre sebiylil mu'miniyne nüvellihi ma tevella ve 
nuslihi cehennem* ve saet mesıyra; 

 
Her kim de kendisine hak tebeyyün ettikten sonra peygambere 

muhalefette bulunur ve müminler yolunun gayrisine giderse biz onu 
gittiğine bırakırız ve kendisine Cehennemi boylatırız ki o ne fena gidiĢtir. 
(Elmalı) 

 
Kim hakikat apaçık belli olduktan sonra Rasûle karĢı gelir, iman 

edenlerin yolundan gayrına saparsa, gittiği yola terk eder sonunda da 
cehennemi boylatırız! Ne kötü bir yaĢama dönüĢtür o! (A.Hulusi) 

 
 
Ve men yuĢakıkırRasule min ba'di ma tebeyyene lehül hüda 

Fakat kendisine doğru yolu gösterdikten sonra peygamber ile yollarını 
ayıran, peygambere sırt dönen, peygamberden farklı bir yol tutan 
insanlar, ve yettebı' ğayre sebiylil mu'miniyn ve müminlerin 
yollarından baĢka yollara sapan kimseyi nüvellihi ma tevella ve nuslihi 
cehennem kendi tercihi ile baĢ baĢa bırakacak ve onu cehenneme 
sokacağız. ve saet mesıyra; o ne berbat bir ikametgahtır. 

 
HemĢerilik, soy, boy, ırk, kabile, akrabalık, meĢrep, parti, mezhep 

ve hatta din gayreti ile haksızın haksızlığını savunmaya kalkarsanız iĢte 
sonuç Kur‟an ın ifadesi ile bu olur diyor. Taassubunuz sizi zalimi 
savunmak durumuna getirmesin. Mazluma karĢı olmak konumuna 
getirmesin. Mazlum kim olursa olsun onun yanında olun. ĠĢte Yahudi de 
olsa. Onun için mazlumun dini sorulmaz denmiĢtir. Mazlumun inancı 
sorulmaz. 

 



 
116-) ĠnnAllahe la yağfiru en yüĢreke Bihi ve yağfiru ma dune 

zâlike li men yeĢaü, ve men yüĢrik Billahi fekad dalle dalalen 
be'ıyda; 

 
Doğrusu Allah kendine Ģirk koĢulmasını mağfiret buyurmaz, ondan 

berisini ise dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha Ģirk koĢarsa 
hakikatte pek uzak bir dalâle sapmıĢtır. (Elmalı) 

 
Kesinlikle Allâh kendisine Ģirk koĢulmasını bağıĢlamaz! Bunun 

dûnundakileri (derece olarak bunun altındaki suçları) dilediğine bağıĢlar! 
Kim âlemlerdeki her Ģeyi Esmâ'sıyla yaratan Allâh'a ("B"illâhi) Ģirk 
koĢarsa (O'ndan bağımsız bir benlik düĢünür, kabul ederse), gerçekten 
(hakikatten çok uzak) sapık bir inanca sapmıĢtır! (A.Hulusi) 

 
 
ĠnnAllahe la yağfiru en yüĢreke Bihi Allah kendisine Ģirk 

koĢulmasını asla affetmez. ve yağfiru ma dune zâlike li men yeĢaü 
fakat dilediği kimselerin bunun dıĢındaki günahlarını affeder. Küçük 
günahlarını affeder. 

 
ma dune hem bunun altındaki, hem bunun dıĢındaki manasına 

gelir. 
 
ve men yüĢrik Billahi fekad dalle dalalen be'ıyda; zira Allah‟a 

Ģirk koĢan kimseler derin bir sapıklığa gömülüp gitmiĢlerdir. 
 
Burada da yine örnek olaya bir ima var. Çünkü Ġbn. Ta‟me suçu 

ortaya çıktıktan sonra özür dileyeceği yerde, günahını itiraf edip Allah‟tan 
af dilemek yerine daha kötü bir Ģey yaptı. Mekke‟ye kaçtı irtidat etti. 
Dinden çıktı. MüĢriklerin safına girdi. Daha ilginci orada da hırsızlık yaptı. 
Hatta bir duvarı delerken duvar üzerine yıkıldı ama ölmedi. Mekkeliler 
bunun üzerine bu kleptoman, hırsızlık hastalığına yakalanmıĢ. Bu adamı 
Mekke‟den zorla çıkardılar.Bir kafileyle, bir kervanla birlikte bir baĢka 
beldeye giderken, kendisini koruyan kervanı da soydu ve feci bir biçimde 
öldürdüler. TaĢlayarak. Sonuç; Dünyada da berbat, adeta ibreti alem bir 
öykü. 

 
 
117-) Ġn yed'une min duniHĠ illâ inasen, ve in yed'une illâ 

Ģeytanen meriyda; 
 



Onu bırakıp da sade diĢilere tapıyorlar, ve sade yalâbık bir ġeytana 
tapıyorlar. (Elmalı) 

 
O'nun dûnundakilere yönelenler, sadece cansız diĢi putlara 

tapınmaktalar ve böylece de inatçı, hayırsız Ģeytana yöneliyorlar! 
(A.Hulusi) 

 
Ġn yed'une min duniHĠ illâ inasen onlar Allah‟ı bırakıp yalnızca 

cansız nesnelere, diĢi nesnelere sığınıyorlar. Ġki anlam birden verdim 
çünkü inas hem cansız nesne manasına geliyor, Taberi, Ġbn. Abbas‟tan, 
Katade‟den ve Hasan Basri‟den cansız tüm Ģeylere, cahiliye müĢrikleri 
tarafından inas denilirdi. Yalnız, cansız her Ģey değil bu. Kendisine saygı 
gösterilen, tapınmaya konu olan, önünde eğilinen, önünde saygı duruĢu 
yaptıkları müĢriklerin cansız nesneler bu. Yani tapınma sembolü olarak 
kullanılan, saygı sembolü olarak kullanılan cansız nesnelere inas 
deniyor. Ama aynı zamanda diĢi anlamına da gelir. 

 
Onlar nedense tapındıkları sembolleri hep diĢilerden seçiyorlardı. 

Çok ilginçtir diĢilerden seçiyorlardı. Neden diyeceksiniz. Peki Hanım 
demedim, kadın demedim onun için. Ġnas ı kadın olarak çevirmedim. 
Çünkü kadınlara biliyoruz ki saygıları yoktu. Ġttifakla bize gelen 
rivayetlerden anlıyoruz ve biliyoruz ki cahili yenin kadına saygısı yoktu 
zaten. Kadının mülkiyet hakkı yoktu. Kadının seçme hakkı yoktu. Kadının 
eĢ seçme hakkı yoktu, kadının miras hakkı yoktu. Bırakın mirası, kadının 
kendisi bir miras malı sayılıyordu. Hatta yaĢama hakkı çoğu zaman gasp 
ediliyor ve haksız yere öldürülüyordu. Onun için herhalde kadına 
tapıyorlardı diyemeyeceğiz bu durumda.  

 
Peki neydi? DiĢiliğe, cinselliğe tapıyorlardı. Cansız cinselliğe. 

Aynen eski Yunanlıların yaptığı gibi. Afrodit güzellik tanrıçasıydı. Onlar 
da kadının ruhu olup olmadığını tartıĢmıĢlardır en büyük Yunan 
filozofları. Bakınız çok ciddi bir problem yani burada. Aristo‟nun Poetika 
sın da kadının köle ile eşit olup olmayacağını tartışıyordu. Yani köleye 
ulaşabilir mi. Çok ilginç. Bunlar eski Yunan’ın en ünlü filozofları. Onun 
için burada özellikle vurgulamam gereken kendisine saygı duyulan 
cansız eşya, semboller, hem de cinsiyet. Daha doğrusu dişilik. Bu günkü 
batı uygarlığı gibi.  

 
Bugünkü batı uygarlığı gibi kadının insanlığını öne çıkarmıyor. 

Onun için de kadının insanlığına saygı yok. Kadının dişiliğini, kadının 
cinsiyetini sömürüyor. Bunun kadını öne çıkarmak, kadına saygı duymak, 
kadının konumunu yüceltmekle ne alakası var Allah aşkına. Cinselliği 



sömürmektir bu. Kadını yüceltmek değil. İslam işte buna izin vermiyor. 
Tesettürün mantığı da budur zaten. 

 
ve in yed'une illâ Ģeytanen meriyda; Bu Ģekilde onlar inatçı 

Ģeytana sığınmıĢ oluyorlar. 
 
 
118-) Leanehullah* ve kale leettehızenne min ıbadike nesıyben 

mefruda; 
 
Ki Allah onu lanetledi, o da Ģöyle dedi: Celâlin hakkı için kullarından 

bir mukadder pay alacağım. (Elmalı) 
 
(Oysa Ģeytan - bedensel dürtüler) Allâh'ın lânetine uğramıĢtır... 

ġeytan: "Senin kullarından bir mukadder pay alacağım". (A.Hulusi) 
 
 
Leanehullah ki Allah onu lanetlemiĢ. ve kale leettehızenne min 

ıbadike nesıyben mefruda; ġeytan ne demiĢti? Senin kullarından 
payıma düĢeni mutlaka alacağım. DemiĢti Ģeytan. Allah bunun için 
lanetledi onu. 

 
 
119-) Ve leüdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le 

amürrennehüm fele yübettikünne azânelen'ami ve leamürennehüm 
fele yüğayyirunne halkallah* ve men yettehıziĢ Ģeytane veliyyen min 
dunillahi fekad hasira husranen mübiyna; 

 
Ve lâbüd onları sapıtacağım, ve her halde onları ümniyyelere 

düĢürüp olmayacak kuruntularla aldatacağım, ve lâbüd onlara emir 
edeceğim de hayvanların kulaklarını dilecekler ve lâbüd onlara 
emredeceğim de Allahın halkını tağyir edecekler, ve her kim Allah‟ı 
bırakıp ġeytanı veli ittihaz ederse Ģüphesiz açıktan açığa hüsrana 
düĢmüĢtür. (Elmalı) 

 
"Elbette onları saptıracağım, onları boĢ heveslerde (bedensellikte) 

boğacağım; onlara emredeceğim de en'amın (kendilerinden kurban olan 
davarların) kulaklarını kesecekler ve dahi onlara emredeceğim, Allâh'ın 
yarattığını değiĢtirecekler." Kim Allâh'ı bırakır da Ģeytanı (bedensel 
dürtülerini) yönetici edinirse, gerçekten o apaçık bir hüsrana uğramıĢtır. 
(A.Hulusi) 

 
 



Ve leüdıllennehüm ve devam etti Ģeytan, Onları saptıracağım. ve 
le ümenniyennehüm ve kuruntularla oyalayacağım onları. 
Ümenniyennehüm, Ümniyye, ütopya demektir. DüĢ ülke. Yani 
olmayacak kuruntuların peĢine düĢüleceğim, olmayacak hayaller 
kurduracağım ve olmayacak Ģeylerin arkasında ömürlerini harcayacaklar. 
Ümniyye bu demektir. Ütopta, düĢ ülke. Hiçbir zaman gerçekleĢmesi 
mümkün olmayan hayaller. Ham hayaller eskilerin ifadesi ile. 

 
ve le amürrennehüm fele yübettikünne azânelen'ami Onlara 

emredeceğim onlar da develerin kulaklarını kesecekler. Allah‟tan 
bağımsız dindarlık gösterisinin tamamını siz bu ibarenin içine 
sokabilirsiniz. Aslında develerin kulaklarını kesmek sembolik olarak, 
mecazen dile getirilmiĢtir. Yani örnek olarak demek lazım develerin 
kulaklarını. Eğer bu ayet bugün inseydi, türbelere çaput bağlayacaklar 
diye inerdi. Ölüleri kutsallaĢtıracaklar diye inerdi. Ağaçlara çaput 
bağlayacaklar, okunmuĢ yasin satacaklar diye inerdi eğer bugün inseydi. 

 
Türbeleri mescit haline, ibadetgah haline getirirler diye inerdi. Onun 

için siz böyle algılayın. Yani Allahtan bağımsız tüm dindarlık gösterileri 
bu çerçevede değerlendirilir. Ki müĢriklerde bir devenin kulaklarını 
yararlar, kan aka aka o mazlum hayvanı hem hunharlık yaparlar, hem de 
o yara ile salarlardı. Bu Allah‟a ait derlerdi. Yani adamıĢ olurlardı. Ama 
eziyetle. Allah böyle bir Ģey istemediği halde. Çünkü Allah bu yaratıkları, 
insan yararlansın diye yaratmıĢtı. Amacına uygun olmayan bir kullanım 
bu. 

 
ve leamürennehüm fele yüğayyirunne halkallah Yine onlara 

emredeceğim, Allah‟ın yarattığı hilkati tahrif edecekler. 
 
Bu üzerinde çok durulması gereken bir uyarı. Hayvanların kulağına 

kuyruğuna, kadınların kaĢına, erkeklerin saçına indirgenemeyecek kadar 
ciddi ve önemli bir uyarı bu. 

 
Tefsirlerde görüyoruz ki böyle basit, bedeni ve fiziki Ģeylere 

indirgenmiĢ. Yoo..! bu çok daha öte bir Ģey. 
 
Hilkati bozmak, yaratılıĢın doğasına müdahale. Ġnsanın fıtratını 

tahrif etmek. ĠĢte bugün yapılan bu. Bugün insanoğlunun yaĢadığı en 
büyük sapma olarak niteleyebileceğimiz, yalan uygarlığı diyebileceğimiz 
batı modern itesi insanın, Allah‟ın koyduğu kodlarını bozmaya çalıĢıyor.  

 
Fıtratı bozmak, fıtratı bozduğunuzda, Allah‟ın programladığı fıtratı 

bozduğunuzda, aslında insan doğal olarak hakka, hayra, güzele, 



doğruya yöneldiği halde batıla yönelmeye baĢlar. Yaptığı her Ģeyi, kendi 
aleyhine yapmaya baĢlar. Kendi neslinin geleceğini yok edecek Ģeyler 
yapmaya baĢlar. Bugün olduğu gibi. Dünyayı kendisine zindan etmeye 
baĢlar. Her yaptığı buluĢ ve icat, kendi mutluluğunu artıracağı yerde, 
kendi mutluluğunu kendi elleri ile yok edecek bir adıma dönüĢür. 

 
ĠĢte fıtratın bozulması, Allah‟ın kodladığı o ana bilgisayara 

müdahale. Fıtrat; Küllü mevludin yuledu alel fıtratil Ġslam iĢte o her 
doğanın Ġslam fıtratı üzerine doğduğunun söylendiği o temiz doğa. Pak 
doğa. 

 
ve men yettehıziĢ Ģeytane veliyyen min dunillahi fekad hasira 

husranen mübiyna; Fakat Allah‟ı bırakıp Ģeytanı kendilerine rehber 
edinenler apaçık bir ziyana uğramıĢ olurlar. 

 
 
120-) Ye'ıduhüm ve yümenniyhim* ve ma ye'ıduhümüĢ Ģeytanü 

illâ ğurura; 
 
O, onlar vaat verir, ümniyyelere Ümitlere düĢürür fakat ġeytan 

onlara kuru bir aldatmadan baĢka ne vaat eder? (Elmalı) 
 
Onlara vaatlerde bulunur ve onlara umut verip sonu boĢ çıkacak 

arzular peĢinde koĢturur. (Oysa) Ģeytan, aldanıĢtan baĢka bir Ģey 
vadetmemektedir. (A.Hulusi) 

 
Ye'ıduhüm ve yümenniyhim ġeytan onlara boĢ vaatlerde bulunur 

ve kuruntu verir. ve ma ye'ıduhümüĢ Ģeytanü illâ ğurura; Fakat 
Ģeytanın onlara vaat ettiği her Ģey, onlara aldanıĢtan baĢka hiçbir Ģeye 
götürmez. Yani Ģeytan onlara sadece aldanıĢı vaat eder. 

 
 
121-) Ülaike me'vahüm cehennemü ve la yecidune anha 

mehıysa; 
 
ĠĢte onların varacakları yer Cehennemdir, ve ondan halâsa hiç bir 

çare bulamayacaklardır. (elmalı) 
 
Böylelerinin varacakları yer cehennemdir (yanma ortamı)! Ondan 

kurtuluĢ için hiçbir çareleri de yoktur. (A.Hulusi) 
 



Ülaike me'vahüm cehennem ĠĢte böylelerinin varacağı yer 
cehennem olacaktır. ve la yecidune anha mehıysa; oradan kaçıĢ yolu 
da bulamayacaklar. 

 
 
122-) Velleziyne amenû ve amilus salihati senudhılühüm 

cennatin tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha ebeda* va'dAllahi 
hakka* ve men asdaku minAllahi kıyla; 

 
Ġman edip de iyi  iĢler yapan kimselere gelince yarın onları altından 

ırmaklar akar Cennetlere koyacağız, ebediyen onlar da kalacaklar. 
Hakka Allah vaadi, Allah dan daha doğru sözlü kim olabilir? (Elmalı) 

 
Ġman edip imanının gereği davranıĢlarla (sâlih amel) yaĢayanlara 

gelince, onları altlarından nehirler akan cennetlere dâhil edeceğiz... 
Orada sonsuza dek kalırlar (kendilerinde açığa çıkan Allâh Esmâ'sı 
sonucu)... Allâh'ın Hak olan vaadidir! Allâh'tan daha doğru sözlü var 
mıdır? (A.Hulusi) 

 
Velleziyne amenû ve amilus salihati senudhılühüm cennatin 

tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha ebeda Ġman eden, yararlı ve 
doğru iĢler yapan, Salih amel iĢleyen, içlerinden nehirler akan, nehirler 
çağlayan ırmaklara koyacağız bunları. Orada ebediyen kalacaklar. 

 
va'dAllahi hakka bu Allah‟ın gerçekleĢecek bir vaadidir. Yani hiç 

tereddüdünüz olmasın. Eğer Allah‟a inancınız ve güveniniz varsa, 
Allah‟ın size olan vaadine de güvenmeniz gerekiyor. ve men asdaku 
minAllahi kıyla; Hem, kim Allah‟tan daha doğru sözlü olabilir ki. 

 
 
123-) Leyse Bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil Kitab* men 

ya'mel suen yücze Bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la 
nasıyra; 

 
O, sizin kuruntularınızla da değil, ehli kitabın kuruntularıyla de 

değil, kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve Allah dan beride ne bir 
veli bulabilir ne de bir nasîr. (Elmalı) 

 
(Sünnetullah - Allâh sistem ve düzeni) ne sizin kuruntularınıza ne 

de kendilerine daha önce hakikat bilgisi verilmiĢ (de onu 
değerlendirememiĢ) olanların kuruntularına göre değildir! Kim bir kötülük 
yaparsa onun sonuçlarını yaĢar! (Artık bundan sonra da) Allâh dûnunda 
olan ne bir hâmi ne de bir yardımcı bulabilir! (A.Hulusi) 



 
Leyse Bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil Kitab değil ne sizin 

kuruntularınız, ne de ehli kitabın kuruntuları belirleyici değil. Yok öyle 
yağma. Yani Allah‟ın nasıl muamele yapacağını siz 
belirleyemeyeceksiniz. Dahası Allah sizin kendinizi ne olarak tarif 
ettiğinize bakmıyor. Önemli olan Allah‟ın sizi ne olarak gördüğüdür. Sizin 
kendinize ne dediğiniz değil. Siz kendinize her Ģey diyebilirsiniz. Ama 
önemli olan Allah‟ın size ne dediği, daha doğrusu sizin ne olduğunuzdur. 
Bu çok önemli. 

 
Bakara/62 ile karĢılaĢtırılmalı bu ayet.  
 
Ġnnelleziyne amenû velleziyne Hâdû venNesara vesSabiiyne 

men amene Billâhi..  Bakara/62 
 
Ġman edenler, yani kendisini Müslüman olarak niteleyenler. Bu 

manaya gelir. YahudileĢenler, Hıristiyanlar ve sabiler. ĠĢte bunların 
içinden men amene Billâhi iman edenler. ve amile salihan doğru ve 
güzel iĢ iĢleyenler  felehum ecruhum inde Rabbihim onların ücretleri, 
ödülleri Rablerinin katından mutlaka verilecektir. ve la havfün aleyhim 
ve lâ hum yahzenûn; Onlar geçmiĢten dolayı hüzün, gelecekten dolayı 
kaygı duymayacaklar.  

 
Burada söylenen gerçek Ģu dostlar. Takım tutar gibi din tutmaya 

kalkmayın. Sizin mensubiyete yaslanmanız Allah tarafından reddediliyor. 
Amelinize yaslanın, mensubiyetinize değil diyor. Yani mensup olduğunuz 
topluluktan dolayı özel bir muamele göreceğinizi sanmayın. Bu 
YahudileĢmektir iĢte. 

 
Ne diyorlardı onlar? Onlar diyorlardı ki; 
 ..nahnü ebnaullahi ve ehıbbauHU.. Maide/18 
 
Biz Allah‟ın oğullarıyız, akrabalarıyız. Dostlarıyız, sevdikleriyiz 

diyorlardı. Ve onun içinde kendilerine ateĢin sayılı birkaç gün dıĢında 
dokunmayacağını iddia ediyorlardı. Niçin, açıkçası Allah bize torpil 
geçecek demek istiyorlardı. HaĢa. Allah‟a da iftira ediyorlardı. Onun için 
de kendilerini insanlık içinde birinci sınıf, kendileri dıĢındaki goim i, goim, 
Ġbranicesiyle yani hem yabancı manasına gelir goim, hem de kafir ve 
sapık manasına gelir. Kendileri dıĢındakileri ikinci sınıf görüyorlar ve 
Yahudi olmayan, daha doğrusu Ġsrail oğullarına mensup olmayan 
herkesin tek görevinin olduğunu, Yahudilerin amacına hizmet olduğunu 
söylüyorlardı. 

 



Bu ben merkezli bir yaklaĢım. Egosantrik bir yaklaĢım. Irk merkezli 
bir yaklaĢım. Allah bu tip tüm yaklaĢımları reddediyor. Yani takva dıĢında 
bir nesneyi bir olguyu, üstünlük aracı, üstünlük ölçüsü olarak koymayı 
yasaklıyor. ĠĢte yukarıda aslında cinsiyeti farklı bir ölçü olarak 
benimsemeyi dile getirdi dikkat ederseniz. Yine örnek olayımızda, bizden 
gerekçesi ile kimler olursa olsun. Bakınız “Biz Müslüman’ız Ya 
Resulallah, Yahudi’nin lafını mı tutacaksın Ģimdi, onun sözüne mi 
itibar edeceksin.” Gerekçe bu. Aslında bir bütünlük arz ediyor. 

 
Onun için amelinize yaslanın mensubiyetinize değil. Devam 

ediyoruz ki anlaĢılsın; 
 
men ya'mel suen yücze Bihi Kötülük iĢleyen kim olursa olsun 

cezalandırılacaktır. ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la 
nasıyra; Allah‟tan baĢka dost ve yardımcı da bulamayacaktır. 

 
 
124-) Ve men ya'mel mines salihati min zekerin ev ünsâ ve 

huve mu'minun feülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune 
nekıyra; 

 
Gerek erkeklerden gerek diĢi her hangi bir kiĢi de mümin olarak iyi 

iĢlerden bir iĢ tutarsa iĢte böyleler Cennete girerler ve zerrece hakları 
yenmez. (Elmalı) 

 
Ġman etmiĢ olarak erkek veya kadın, kimler hayırlı bir iĢ yaparlarsa, 

onlar cennete girerler, zerrece hakları kaybolmaz. (A.Hulusi) 
 
Ve men ya'mel mines salihati min zekerin ev ünsâ ve huve 

mu'minun feülaike yedhulunel cennete ama erkek olsun kadın olsun 
imanlı olarak doğru ve yararlı iĢ yapan herkes cennete girecek. ve la 
yuzlemune nekıyra; ve zerre kadar haksızlığa uğratılmayacaktır. Siz 
istemeseniz de girecek, isteseniz de girecek. Bunu da Allah belirleyecek, 
siz değil. 

 
 
125-) Ve men ahsenü diynen mimmen esleme vechehu Lillahi 

ve huve muhsinun vettebea millete Ġbrahiyme haniyfa* 
vettehazAllahu Ġbrahiyme haliyla; 

 
Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü Muhsin olarak 

yüzünü tertemiz Ġslâm ile Allaha tutmuĢ ve hanîf (sâde hakka boyun eğer 



muvahhit Müslim) olarak Ġbrahim milletine uymuĢtur, Allah ki Ġbrahim‟i 
Halil edindi. (Elmalı)  

 
Muhsin olarak (varlığının Allâh Esmâ'sının açığa çıkıĢıyla 

yaratıldığının idrakı içinde) vechinin, Allâh için olduğunun teslimiyetinde 
olan ve hanîf olarak (tanrı kavramı olmayan - yalnızca Allâh'a kulluk 
edilmekte olduğunun bilincinde) Ġbrahim milletine tâbi olanın din 
anlayıĢından daha güzeli ne olabilir ki! Allâh, Ġbrahim'i Halîl edindi. (Ona 
"Hullet makamı" yaĢamı ihsan etti. Bu konuda ek bilgi: El Ġnsan-ı Kâmil, 
Abdülkerîm el Ciylî, Abdülaziz Mecdi Tolun çevirisi. A.H.) (A.Hulusi) 

 
 
Ve men ahsenü diynen mimmen esleme vechehu Lillahi ve 

huve muhsinun vettebea millete Ġbrahiyme haniyfa Bütün varlığıyla 
Allah‟a adanan, evet, sürekli iyilik yapan ve Ġbrahim‟in dosdoğru inanç 
sistemine tabi olan kimseden daha güzel dinli biri olabilir mi? 

 
Müslüman‟ın tanımı yapılıyor burada. Müslüman kimdir diye 

sorarsanız iĢte bu tanımı yapıyor. Bütün varlığıyla Allah‟a teslim olan ve 
arkadan da, kim gibi mesela diye sorarsanız diyor, Ġbrahim gibi diyor. O 
örneği gösteriyor. 

 
Ġslam bir takım ya da grup ismi değildir. Buradan bunu anlıyoruz. 

Ġslam kiĢinin Allah‟a karĢı duruĢudur duruĢu. Bireysel duruĢu. Teslim 
olma halidir. Ortak sembol ise Ġbrahim‟dir. Nasıl bir duruĢ diye 
soruyorsanız, Ġbrahim gibi bir duruĢ. Bu teslimiyeti ondan öğrenin diyor 
Cenabı Hakk. Evet..! 

 
vettehazAllahu Ġbrahiyme haliyla; Ki Allah Ġbrahim‟i samimi bir 

dost olarak seçmiĢti. 
 
 
126-) Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve kânAllahu 

Bikülli Ģey'in muhıyta; 
 
Halbukî göklerdeki ve yerdeki hep Allah‟ındır ve Allah her Ģey'i 

muhît bulunuyor. (Elmalı) 
 
Semâlar ve arzda olan ne varsa Allâh içindir (Esmâ ül Hüsnâ'sının 

iĢaret ettiği mânâların açığa çıkması için). Allâh, Ģeyleri Esmâ'sından 
yaratmıĢ olması sonucu Muhiyt'tir. (A.Hulusi) 

 
 



Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard sonuçta, pasajın 
sonuna geldik. Neticede, oradaki vav en sonunda yine ebedi değerlere 
döndük ve varlığın sahibine dikkat çekiyor. 

 
Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard sonuçta göklerde ve 

yerde olan her Ģey Allah‟a aittir. 
 
ve kânAllahu Bikülli Ģey'in muhıyta; Ve Allah her Ģeyi çepeçevre 

kuĢatmıĢtır. Yani bütün bu ayetlerde, bütün bu vahiy içerisinde size 
getirilen emir ve yasaklar, ilahi tavsiyelerden Allah‟ın hiçbir çıkarı yoktur 
ve isteseniz de istemeseniz de onun kudret elindesiniz ve çıkamazsınız. 
Varlığınızı ona borçlusunuz. O halde bütün bu emir ve yasaklar sizin 
mutluluğunuzu amaçlamaktadır. Bunu hala düĢünmeyecek misiniz. 

 
 
“Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NĠSA SURESĠ (127-152)(35)  
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugün dersimize nisa suresinin 127. ayeti ile 

devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi geçen dersimizde Medine de olan 
bir hırsızlık olayının etrafında insanlığın tümünü, tüm zaman ve 
mekanlarda ilgilendiren davranıĢ modelleri, davranıĢ ölçüleri koymuĢtu 
vahiy. Bu olay çerçevesinde adaletin kimliğe bakılmaksızın, kim olursa 
olsun mazlumdan yana, kim olursa olsun zalime karĢı ilkesi uyarınca 
mutlaka gözetilmesi gerektiği ifade edilmiĢti.  

 
O olayla ilgili ayetlerin ardından Ģimdi farklı bir pasaja, müstakil bir 

pasaja giriyor Kur‟an. Özellikle kadın hakları ile ilgili bir takım problemlere 
çözüm getiriyor. 

 
 
127-) Ve yesteftuneke fiyn nisa'* kulillahu yüftiyküm fiyhinne, 

ve ma yütla aleyküm fiyl Kitabi fiy yetamen nisaillatiy la 
tü'tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel 
müstad'afiyne minel vildani ve en tekumu lil yetama Bil kıst* ve ma 
tef'alu min hayrin feinnAllahe kâne Bihi Aliyma; 

 
Bir de senden kadınlar hakkında fetvâ istiyorlar, de ki onlar 

hakkındaki fetvayı size Allah veriyor: YazılmıĢ hakları olan mirası 
kendilerine vermediğiniz ve nikâhlamayı istemediğiniz öksüz kızlar 
hakkında,ve mağdur çocuklar hakkında, ve yetimlere insaf ile bakmanız 
hakkında kitapta yüzünüze karĢı okunup duran âyetler var, daha da 
hayra dâir ne yaparsanız Ģüphe yok ki Allah ona da alîm bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
Kadınlar hakkında senden, haklara dair açıklama istiyorlar... De ki: 

"Onlarla ilgili hükümler hakkında açıklamayı size Allâh veriyor!" 
Onlar için yazılmıĢ hakları kendilerine vermediğiniz ve (üstelik) 
kendileriyle nikâhlamaya (evlenmeye) rağbet ettiğiniz yetim kızlar ile zor 
durumdaki çocuklara ve bir de yetimlere adaleti ikame etmeniz hakkında 
bilgiler yüzünüze okunuyor... Ne hayır yaparsanız, muhakkak ki Allâh 
onu Aliym'dir (çünkü yaptığınız hayrın yaratanı O'dur). (A.Hulusi) 
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Ve yesteftuneke fiyn nisa' Onlar kadınlarla ilgili haklar konusunda 

senden cevap istiyorlar. kulillahu yüftiyküm fiyhinne deki; Bizzat Allah 
onlar hakkında açıklama yapacaktır. 

 
Fetva, istiftanın (istemek. ġeriata ait bir mes'ele hakkında 

salâhiyetli zatlardan hakikati öğrenmek) kökeninde yatan terim. Onunda 
kök kelimesi feta, genç demektir. Neden genç manasına gelen feta ile bir 
konu hakkında bilgi istemek manasına gelen istifta ve fetva aynı kökten 
gelmiĢ. Ne alaka kurabiliriz diye sorulacak olursa adeta Ģu çağrıĢımları 
yapıyor, bilgi insanı diri tutar. Adeta bilgi genci genç yapan o dirilik, o 
canlılık, o hareketlilik ne ise, bilginin insanın manasına, insanın kimliğine 
verdiği canlılık, dirilik, gençlikle aynı Ģeydir anlamını çağrıĢtırıyor. 

 
ve ma yütla aleyküm fiyl Kitabi fiy yetamen nisaillatiy la 

tü'tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel 
müstad'afiyne minel vildani ve en tekumu lil yetama Bil kıst Biraz 
uzunca bir metin fakat kendi içindeki bütünselliği bozmadan mana 
vermeye çalıĢayım.  

 
Kaldı ki onlar için emredileni kendilerine vermediğiniz halde, bir de 

nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve kimsesiz çocuklar ve yetimlere 
karĢı adil davranma yükümlülüğünüz hakkında kitapta size tebliğ edilen 
ayetler vardır. Yani birileri kadın hakları ile ilgili birtakım problemlerin 
hukuki çözümlerini soruyor, Kur‟an ise daha önce bu konuda indirilmiĢ 
ayetleri hatırlatıyor. Hukuki çözümleri hatırlatıyor.  

 
Tabii burada hatırlatılan aslında bu surenin giriĢinde yer alan 1 – 

14. ayetler arasındaki kadınlarla ilgili, özelde yetim çocuklarla, yetim 
kızlarla ilgili. Daha özel de insanların meĢru bir biçimde sahip oldukları 
tüm kadınlarla ilgili hükümlere bir atıftır. 

 
Burada ayetin genelinden, özellikle söz konusu ayetleri surenin 

giriĢindeki ayetleri tefsir ederken naklettiğimi hatırladığım Hz. AiĢe‟den 
gelen bir rivayeti tekrar burada da zikretmek istiyorum. 

 
Hz. AiĢe der ki; Bölge insanı kendilerine emanet edilen 

yakınlarından kalan yetim kızların mallarını yemek için her bahaneye 
baĢvururlardı. Eğer yetim kızlar güzelse hem mallarını yemek, hem de 
onların güzelliklerinden yararlanmak için onlarla evlenmek isterlerdi. Eğer 
güzel değillerse sadece mallarını yemek için onların baĢkalarıyla 
evlenmelerine engel olmaya çalıĢırlardı. Ġzin vermezlerdi ve sürekli onları 
kendi yanlarında tutmak isterlerdi. 



 
ĠĢte böyle çirkin ve gayri adil bir geleneğe bizzat tarihsel olarak atıf 

yapan bu ayet, tabii ki bu sebebi nüzul ile sınırlanamaz. Tüm çağlar, tüm 
zamanlara iliĢkin kadınların, özellikle her çağın aslında ezilen cinsi olan 
kadınların hukukuna dikkat çeker. Bugün dahi bu konuda kadınların nasıl 
bir meta gibi kullanıldıklarına, nasıl haklarının çiğnendiğine, onların 
insanlık onuruna yaraĢmayacak ve yakıĢmayacak birtakım davranıĢlar 
ve muamelelerle karĢı karĢıya kaldıklarına Ģahidiz.  

 
Aslında Kur‟an ın getirdiği bu hükümler sadece belirli bir zaman ve 

mekana iliĢkin hükümler değil. Kur‟an ın getirdiği bu hükümleri siz, zulme 
uğrayan, mağdur edilen, hakkı yenen, onuruna yönelik herhangi bir 
saldırıda bulunulan tüm kadınları bu hükümler kapsamına alabilir ve bu 
ayetleri o zulümlerle iliĢkin bir atıf olarak görebilirsiniz. 

 
ve ma tef'alu min hayrin feinnAllahe kâne Bihi Aliyma; daha da 

hayra iliĢkin ne yaparsanız unutmayın ki Allah onu bilir. 
 
 
128-) Ve inimraetün hafet min ba'liha nüĢuzen ev ı'radan fela 

cünaha aleyhima en yusliha beynehüma sulha* ves sulhu hayr* ve 
uhdıretil enfüsüĢ Ģuhha, ve in tuhsinu ve tetteku fe innAllahe kâne 
Bi ma ta'melune Habiyra; 

 
Ve eğer bir kadın kocasının serkeĢliğinden veya yüz çevirmesinden 

endiĢe ediyorsa bir sulh ile aralarını düzeltmelerinde kendilerine bir 
günâh yoktur, sulh hep hayırdır, nefislerse kıskançlığa hazırlana 
gelmiĢtir, eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız Ģüphe yok ki 
Allah her ne yaparsanız habîr bulunuyor. (Elmalı) 

 
Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirip 

uzaklaĢmasından korkarsa, aralarını düzeltmelerinde kendileri üzerine 
bir mahzur yoktur... AnlaĢıp barıĢma hayırlıdır; benliklerde hırsa meyil 
vardır... Eğer ihsan üzere olur ve korunarak yaĢarsanız, muhakkak ki 
Allâh yapmakta olduklarınızı (yaratanı olarak) Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve inimraetün hafet min ba'liha nüĢuzen ev ı'radan eğer bir 

kadın kocasının kötü muamelesinden, kocasının kendisine karĢı çirkin 
davranıĢından, sadakatsizliğinden, ya da kendisini terk etmesinden 
korkarsa, fela cünaha aleyhima en yusliha beynehüma sulha her iki 
tarafta anlaĢma yoluyla aralarındaki sorunu çözebilirler. Yani öncelikle 
ailenin korunmasına iliĢkin yapılabilecek her çareye baĢvururlar. Çünkü 



bir aile sadece eĢlerden değil, bir de çocuklardan müteĢekkildir. EĢlerin 
ayrılığı sadece kendileri ile sınırlı bir problemi ortaya çıkarmamakta, asıl, 
masum, asıl mağdur olan çocuklar. Tüm yıkılmıĢ ailelerin altında 
kalmakta. Onun için Kur‟an ailenin ayakta durması için tüm çabaların 
harcanmasını, öncelikle zayıfların korunmasına iliĢkin bir tedbir olarak 
görür. 

 
Burada da erkeğin kadına nüĢuzundan söz ediliyor. 

Hatırlayacaksınız 34. ayette tam tersinden söz edilmiĢti. Kadının erkeğe 
nüĢuzu. 

 
NüĢuz; Geçimsizlik, belki Anadolu ifadesi ile söyleyecek olursak, 

dirliksizlik. Ve dahası yuvaya sadakatsizlik. Bu çerçevede nüĢuz‟u hem 
iffet boyutunda bir problem hem de aileyi ayakta tutan geçim konusunda 
bir problem olarak, iki yönlü olarak ele aldığımızda, kadın erkeğe nüĢuz 
edebileceği gibi, erkekte kadına nüĢuz edebilir. Yani Kur‟an bu konuda 
tek taraflı hükümler getirmiyor.  

 
34. ayette kadının erkeğe nüĢüzuyla ilgili probleme dikkat çeken 

Kur‟an, burada, 128. ayette, erkeğin kadına nüĢuzuyla ilgili probleme 
dikkat çekiyor ve bu problemin öncelikle ailenin ayakta kalması için ne 
gerekiyorsa onun yapılması yönünde tavsiye de bulunuyor. Ve diyor ki; 

 
ves sulhu hayrun anlaĢma en iyi yoldur. 
 
ve uhdıretil enfüsüĢ Ģuhha Ama bir Ģeyi daha söylüyor. 

Gerçekten vahyin, insanın bünyesinde yer alan, insan fıtratında yer alan 
zaafları görmesinin en tipik örneği. Bencillik ise insan benliğinde hazır ve 
nazırdır.  

 
Tamam diyor vahiy, kabul ediyorum, insan bencildir. Çıkarcıdır. 

Ġnsan egoisttir. Çoğu zaman kendini düĢünür. Bu insanda negatif kutbun 
bir özelliği olarak var. Var ama, yine de insan anlaĢma taraflısı olsun. 
Yine de baĢkalarına zarar vermemeye çalıĢsın. Yani insan insanlığından 
çıkıp melek olsun  demiyor. Buna çağırmıyor Kur‟an. Dediği; Ġnsan tüm 
insani zaafları ile birlikte onları terbiye etmeye, onlardan baĢkalarının 
zarar görmemesine çalıĢsın, çaba göstersin. 

 
ve in tuhsinu ve tetteku eğer iyilik yapar ve sorumluluk bilincini 

kuĢanırsanız, fe innAllahe kâne Bi ma ta'melune Habiyra; iyi bilin ki 
Allah yaptığınız her bir Ģeyden haberdardır. 

 



Biraz önce de söylediğim gibi ailenin korunması için ne gerekiyorsa 
yapmak hususunda bir atıf bu ayet ve her Ģeyden öte insan 
topluluklarının, geleceği inĢa edebilecek ahlaki bir kaliteye 
kavuĢabilmeleri mutlaka iyi ve örnek ailelerin kurtulmasına bağlı. Bu 
noktada tabir caizse eğer, Allah kendi hatırını ortaya koyuyor. Benim 
hatırıma aileyi yıkmayın diyor adeta. 

 
 
129-) Ve len testetıy'u en ta'dilu beynen nisai ve lev harastüm 

fela temiylu küllelmeyli fetezeruha kelmuallekah* ve in tuslihu ve 
tetteku feinnAllahe kâne Ğafûren Rahıyma; 

 
Kadınlarınız arasında her veçhile âdil davranmaya ne kadar hırs 

besleseniz yine muktedir olamazsınız, bâri büsbütün meyledip de ötekini 
askıda kalmıĢ gibi bırakmayın, ve eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan 
korunursanız Ģüphe yok ki Allah gafur, rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
Ne kadar isterseniz isteyin eĢleriniz arasında adaletli 

davranamazsınız! (Hiç olmazsa) birine aĢırı ilgi gösterirken diğerlerini 
boĢlukta bırakmayın! Eğer aralarında adaletle davranır ve de 
korunursanız, muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve len testetıy'u en ta'dilu beynen nisai ve lev harastüm Ne 

kadar arzu etseniz de eĢleriniz arasında adaleti tam 
gerçekleĢtiremeyeceksiniz. AnlamıĢ olmalısınız bu ayet surenin baĢında 
yer alan çok evlilikle ilgili 3. ayeti tefsir ediyor. O ayetin bir tefsiri. Birden 
fazla eĢ olması durumunda nasıl davranılacağını beyan ediyor. 
Hatırlayalım o ayeti;  

 
..fein hıftüm ella ta'dilu feVahıdeten.. Nisa/3 
 
Orada diyordu ki ..mesna ve sülâse ve ruba'a.. 2, 3, 4 e kadar izin 

veriyordu, bu izin bir ruhsattı. Bu iznin geldiği toplumda 3. ayetin tefsirine 
bakabilirsiniz orada çok evlilikle ilgili sosyal yapıyı ayrıntılarıyla 
açıkladım. Ama burada hemen değinip geçmek istiyorum. 5, 7, 10, 11 
hatta daha fazla evliliklerin olduğu ve kadınların hiçbir hakka sahip 
olmadığı, eĢ seçme, mülk edinme, varis olma, hukuki süreçte yer alma, 
Ģahitlik yapma vs. gibi hiçbir en temel ve doğal insani hakka sahip 
olmadığı bir toplumda böylesine çok evlilik, aslında kadını mağdur eden 
bir sebep olarak ortaya konulup önce evlilik sınırlanıyordu.  

 



Sınırlanıyordu, çünkü bu bir sosyal problemdi. Bu sosyal problemi 
bir kangrene dönüĢtürmek istemedi Kur‟an. Onun içinde bu noktada 
makul bir sınırlama getirdi. Bu sınırlama adaletle, adil davranmakla 
mutlaka ve mutlaka irtibatlandırıldı, eğer adil davranabilecekseniz dendi. 
Ve arkasından dendi ki; 

 
..fein hıftüm ella ta'dilu.. eğer adil davranamayacaksanız, 

feVahıdeten.. bir yeter. ev ma meleket eymanüküm ya da meĢru bir 
biçimde sahip olduklarınızla evlenin. zâlike edna ella te'ulu; bu doğru 
yoldan sapmamanız için daha uygundur. Yani o en az sayı adaletten 
ĢaĢmamanız için daha uygundur Ģeklinde tavsiyede bulundu. 

 
ĠĢte o tavsiyeyi açan bir ayet bu. Yani her ne kadar arzu ederseniz 

edin anlaĢıldı ki siz adil davranamayacaksınız. Belki o hüküm indikten 
sonra sahabe arasında Kur‟an ı hepsi ciddiye alırdı. Kur‟an ın hükümleri 
karĢısında çivi gibi yerlerine çakılıp kalırlardı. Bir adım atmazlardı. Onun 
için Allah‟ın kendisine söyledikleri konusunda oldukça ciddi olduktan 
dolayı bu ayetin hükmünü hayatlarına uygulamak konusunda da sıkıntıya 
girdiler. Yani nasıl adil davranacaklardı. 2 - 3 - 4 eĢi olan yüreğini 
sevgisini nasıl eĢit bir biçimde paylaĢtıracaktı. Ġlgisini nasıl eĢit bir 
biçimde paylaĢtıracaktı. Bu mümkün müydü. Bunu yapmak ne kadar 
olası idi. 

 
ĠĢte bu problemleri düĢünürken sahabe Kur‟an imdatlarına yetiĢti. 

Yani bu adaleti duygusal bir biçimde değil, yani sevgiyi eĢit paylaĢtırmak 
sizin elinizde değil. Bir insan birini çok severken bir baĢkasını az 
sevebilir. O halde burada aslolan mümkün olduğunca onların hukukuna 
riayet ve onlara zulmetmemek yolundaki bir tavsiye. Ki bunu da ayetin 
devamından anlıyoruz; 

 
fela temiylu küllelmeyli fetezeruha kelmuallekah hiç değilse 

sadece birine yönelerek diğerini boĢluktaymıĢ gibi bırakıp dıĢlamayın. 
 
Sevgili dostlar Kur‟an, tüm düĢüncesini insanın mutluluğuna tekzif 

eder. Yani Kur‟an düĢüncesinin ekseni Allah‟ın tanıtımı değildir. Ġnsanın 
mutluluğudur. Dolayısıyla Kur‟an düĢüncesinin merkezinde insan 
bulunur. Ġnsanın ihtiyaçlarına çözümler sunar vahiy.  

 
Tabii ki hayatın doğasını doğru bir biçimde önce dile getirir. Hayatın 

doğasında yer alan hiçbir gerçekliği inkara yanaĢmaz. Kadın cinselliğini 
kaybetmiĢ olabilir, mümkündür. Kadın cinsel cazibesini kaybetmiĢ 
olabilir. Dahası kadın doğurganlığını yitirmiĢ olabilir. Ya kökten, anadan 
doğma yitirmiĢ olabilir, ya sonradan.  



 
Yine kadın aile içindeki görevlerini yapamayacak kadar sakat, 

düĢkün ya da zayıf olabilir. Bütün bunlar ve buna eklenecek yine 
böylesine ciddi gerekçeler sebebiyle erkek ikinci evlilik yapmak 
isteyebilir. Bu durumda erkeğe hayır demek her halde zulüm olacaktı. Bir 
çıkıĢ yolu, bir kapı açıyor aynı zaman da vahiy. KöĢeye sıkıĢtırmıyor 
insanları. KöĢeye sıkıĢan insanlara hayatın içinde bir kapı açıyor. 

 
Tabii bu durumda Ģöyle denilecektir. ġöyle bir soru akla gelecektir. 

Ya aynı Ģey erkek için olursa, erkekte cinselliğini kaybederse, ya da 
cinsel görevini yerine getirmezse. Ya erkekte cazibesini kaybederse, 
dahası kadın için geçerli olan her Ģey erkek için de geçerli. Ya erkekte 
dayanılamayacak, yanında birlikte olunamayacak bir Ģeye müptela 
olursa kadın ona mahkumudur diye sorulabilir. 

 
Bana göre elbette ki hayır. Bir erkeğin ikinci evlilik için gösterdiği 

meĢru mazeretlerin aynısı eğer kadının erkeği için de geçerli olursa, 
kadına göre erkek için de geçerli olursa kadın da onu boĢama hakkına 
sahiptir. Ġsterse, arzu ederse boĢanabilir. Bu karĢılıklı hak ve 
sorumluluktur. Bir taraf mahkum diğer taraf ise alabildiğine sorumsuz 
değildir elbette ki. Çünkü asıl olan adalettir, zulüm değil. 

 
ve in tuslihu ve tetteku ama yine de sonuçta eğer arayı bulur ve 

sorumlu davranırsanız feinnAllahe kâne Ğafûren Rahıyma; Hiç Ģüphe 
yok ki Allah çok bağıĢlayandır, rahmet kaynağıdır. 

 
Bütün bu dile getirdiğim ve getiremediğim problemler olmuĢ olsa 

dahi Allah‟ın arzusu, ailenin ayakta kalması. Allah‟ın arzusu insanların 
birbirlerine sabretmeleri istikametinde. 

 
Bu neyi getirir? Bu erdemi getirir. Bu bencil olmamayı getirir. 

Yukarda bencillikten söz etmiĢti ayet, bu fedakarlığı getirir. Fedakarlık 
neyi getirir? Erden neyi getirir? Ġnsanı yüceltir. Ġnsan kapasitesinin 
sınırlarına böyle çıkar. ĠĢte ahlaki davranıĢın zirvesi budur ve insan 
fedakarlık yaptığı kadar insan olur. Ayetin de Gafur ve rahiym ismiyle 
bitmesi, güzel bir tevafuk. Eğer siz bağıĢlayıcı ve merhamet sahibi 
olursanız, hiç kuĢkunuz olmasın ki size karĢıda rahman ve rahiym, 
Gaffar ve Gafur olan Allah affıyla rahmetiyle davranacak, sizin de 
kendisine olan kusurlarınızı, eksiklerinizi serkeĢliklerinizi, kafa 
kaldırmalarınızı, geçimsizliklerinizi affedecektir. 

 
 



130-) Ve in yeteferreka yuğnillahu küllen min seatiHĠ, ve 
kânAllahu Vasi'an Hakiyma; 

 
Yok eğer ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini diğerinden müstağni 

kılar, Allah kudreti geniĢ bir hakîm bulunuyor. (Elmalı) 
 
Eğer (karı-koca) ayrılırlarsa, Allâh kendi zenginliğinden onların her 

birini geçindirir, birbirine muhtaç bırakmaz. Allâh Vâsî'dir, Hakiym'dir. 
 
 
Ve in yeteferreka yuğnillahu küllen min seatiHĠ Ama bütün 

bunlara rağmen eğer eĢler ayrılırlarsa Allah lûtfuyla her birinin geçimini 
sağlayacaktır. Yani yinede bir kapı açıyor, aralıyor Kur‟an. Mahkum 
etmiyor. Özellikle Hıristiyanlıkta olduğu gibi boĢanmayı yasaklamıyor. 
Öyle olsaydı insanlar birbirlerine yük olurlardı ömür boyu. Çünkü 
boĢanmak en sonunda bir çözüm. Ne olursa olsun bir çözüm. Arzu 
edilmese de, istenmeyen bir durum olsa da bir çözüm.  

 
ĠĢte o çözümü eğer anlaĢmanın hiçbir zemini yoksa, eğer karĢılıklı 

anlaĢma zemini tümden yok olmuĢsa iĢte o çözümü sunuyor. Ve diyor; 
Zulümle elde tutmaktansa gönüllü olarak boĢanmanın daha iyi olacağını 
ima ediyor. 

 
ve kânAllahu Vasi'an Hakiyma; Zira Allah Lûtfun da sınırsızdır, 

hikmet sahibidir. Yani eğer geçimsizlik boĢanma derecesine gelmiĢse bu 
durumda da iyi bilin ki sizin vekiliniz Allah‟tır. O rezzaktır, onun için 
birbirinizin baĢına zorla yük olmaya, geçimsizliğin son sınırınızı 
aĢmanıza rağmen birbirinizin sırtına, bir ölünün bir dirinin sırtına 
yapıĢması ve bir ömür onu taĢımak zorunda kalması gibi. 

 
 
131-) Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve lekad 

vasseynelleziyne utül Kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah* 
ve in tekfüru feinne Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve 
kânAllahu Ğaniyyen Hamiyda; 

 
Allah‟ındır bütün göklerdeki, yerdeki, celalim hakkı için sizden evvel 

kitap verilenlere de tavsiye ettik size de ki Allah dan korkun, ve eğer 
tanımamazlık ederseniz haberiniz olsun ki Allah‟ındır bütün Göklerdeki 
ve Yerdeki, ve Allah bir ganiy, hamîd bulunuyor. (Elmalı) 

 
Semâlarda ve arzda ne varsa Allâh içindir (El Esmâ ül Hüsnâ'sının 

iĢaret ettiği özelliklerin açığa çıkması için)! Sizden önce kendilerine 



hakikat bilgisi verilenlere ve size, "Allâh'tan korunun" diye tavsiye ettik... 
Eğer hakikati inkâr ederseniz, (bilmiĢ olunuz ki) kesinlikle semâlar ve 
arzda ne varsa Allâh içindir! Allâh Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard sonuçta, göklerde ve 

yeryüzünde olan her Ģey Allah‟a aittir. 
 
Bu ibare Kur‟an da sık sık gelir. Farkına varmıĢsınızdır. Hükümleri 

birbiri ardınca sıralayan Hayatın kör düğüm olmuĢ problemlerine çözüm 
getiren Kur‟an en sonunda bu hükümlere niçin uymamızın gerektiğini 
verircesine hep böyle der. Göklerde ve yeryüzünde olan her Ģey Allah‟a 
aittir. Yani ey insan Allah‟ın hükümlerine uymak zorundasın mutlu olmak 
istiyorsan. Çünkü sen varlığını, sen yaĢamını, sen nefesini ona 
borçlusun. Çünkü sen gökler ve yer arasındakiler içerisinde yer 
alıyorsun. O sadece sana değil, senin hayatının bağlı olduğu sebeplere 
de hakimdir. Gerçek sahibidir onların. 

 
ve lekad vasseynelleziyne utül Kitabe min kabliküm ve 

iyyaküm enittekullah Biz hem önceki vahyin emanetçilerine hem de 
size Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun tavsiyesinde 
bulunmuĢtuk. 

 
Ġnsanlar arası iliĢkinin en temeline dikkat çekti bu ibare. Yani 

insanlar arası iliĢkide adalet ve ahlaki davranıĢın hangi zemine oturması 
gerektiğini söyledi. Bu zemin hangisi imiĢ? Takva zemini. Sorumluluk 
bilincini kuĢanmak.  

 
Eğer sorumluluk bilinciniz yoksa niçin adil davranacaksınız ki..! 
 
Eğer hak ve sorumluluklarınızı bilmiyorsanız, sınırlarınızı da 

bilmiyorsunuz demektir. Sınırlarınızı bilmiyorsanız, insanlığınızı 
bilmiyorsunuz demektir. Ġnsanlığını bilmeyen Allah‟ın Allahlığını nasıl fark 
etsin. Onun için en sonunda tüm ahlaki davranıĢların ana temeline atıf 
yaptı bu ibare, ayet ve dedi ki; Eğer bir ömür ahlaki davranıĢa sahip 
olmak istiyorsanız, Allah‟a karĢı sorumluluğunuzu bilin. Çünkü Allah‟a 
karĢı sorumluluğunu bilmeyen, insana karĢı, eĢine karĢı, çocuklarına 
karĢı, toplumuna karĢı, ve kendine karĢı sorumluluğunu nasıl bilsin. 

 
ve in tekfüru feinne Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard Zira 

eğer O‟nu inkar ederseniz iyi bilin ki göklerde ve yeryüzünde olan her Ģey 
Allah‟a aittir. Ġkinci kez geldi. 

 



ve kânAllahu Ğaniyyen Hamiyda; Hem de Allah kendi kendine 
yetendir, sonsuz güvene layık olandır. Hamiyd‟dir. Övgünün tümü O‟na 
aittir. Hamdlerin, senaların, övgülerin ve mutlak iftihar O‟na aittir. 

 
 
132-) Ve Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl' Ard* ve kefa Billahi 

Vekiyla; 
 
Allah‟ındır bütün göklerdeki, yerdeki; dayanılacak (vekil) de Allah 

yeter. (Elmalı) 
 
Semâlar ve arzda ne varsa Allâh içindir (El Esmâ ül Hüsnâ'sının 

iĢaret ettiği mânâların seyri için)! Vekiyl olarak, El Esmâ'sıyla seni 
yaratan Allâh yeterlidir. (A.Hulusi) 

 
Ve Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl' Ard iĢte üçüncü kez geldi; 

Ve göklerde ve yeryüzünde olan her Ģey Allah‟a aittir. ve kefa Billahi 
Vekiyla; Ve güven kapısı olarak Allah yeter. 

 
Ardı ardına Ve Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl' Ard ibaresi 

niçin geldi. Bir kez, bu üç ibarenin de üçü aynı anlama gelmez bağlam 
olarak. Yani vurguları farklıdır. Formları aynıdır. Bir kelime, bir harfi bile 
farklı değildir. Ama vurguları farklı farklıdır. Bunu da bağlamından 
çıkarıyoruz. 

 
Birincisi Allah‟ın Rezzak oluĢuna gönderme yapar. Yukarıdaki;  Ve 

Lillahi ma fiysSemavati ve ma fiyl' Ard 131. ayetin giriĢinde ki Allah‟ın 
Rezzak oluĢuna, tüm yarattıklarının da hayatta kalması için gerekli olan 
Ģeylere sahip oluĢuna. Yarattıklarının rızıklarını verenin de kendisi 
olduğuna bir atıftır. 

 
Ġkincisi; her Ģeyin varlığını sürdürmek için ona borçlu olduğuna bir 

atıftır. Ki aynı ayet içerisinde;  
 
ve in tekfüru feinne Lillahi ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard eğer 

inkar ederseniz diyor. O‟nu inkar ederseniz. Niçin? Onu inkar ederseniz 
iyi bilin ki, varlığınızı sürdürmek için mecbur ve muhtaç olduğunuz mutlak 
bir varlığı inkar ediyorsunuz. Yani inkarınızın zararını yalnız siz 
görürsünüz. Hayatınızı muhtaç olduğunuz bu varlığı nasıl inkar edersiniz, 
bu söyleniyor. 

 



Üçüncüsü ise; eğer güvenmek için bir yere yaslanmak istiyorsanız, 
yani sığınak, barınak, tutamak arıyorsanız size Allah yeter. Ki onun 
anlam alanını bir sonraki ayetle zenginleĢtirebiliriz. 

 
 
133-) Ġn yeĢe' yüzhibküm eyyühenNasü ve ye'ti Bi ahariyn* ve 

kânAllahu alâ zâlike Kadiyra; 
 
Dilerse sizleri giderir de ey insanlar! BaĢkalarını getirir, Allah ona 

da kadîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
Ey insanlar, eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp, baĢkalarını açığa 

çıkarır! Allâh bunu yapmaya muktedirdir! (A.Hulusi) 
 
Ġn yeĢe' yüzhibküm eyyühenNasü ve ye'ti Bi ahariyn ey insanlar 

eğer o dilerse sizi götürüp yerinize baĢkalarını getirebilir. ve kânAllahu 
alâ zâlike Kadiyra; zira Allah‟ın bunu yapmaya gücü yeter. 

 
Ne diyor ayet burada? Eğer o dilerse, yani eğer ona 

güvenmezseniz ve onunda size olan güvenini zedeler, o güvene ihanet 
ederseniz ne yapar? Sizi temizler, sizi siler. 

 
Sevgili dostlar, Allah‟ın demirbaĢı yoktur. Allah‟ın demirbaĢları 

yoktur. Onun için Kur‟an da buna benzer ibareler farklı farklı surelerde 
birden fazla yer alır. 

 
..men yertedde minküm an diynihı fesevfe ye'tillahu Bi 

kavmin.. Maide/54 
 
Kim Allah‟ın hayat nizamından hayat sisteminden yüz çevirirse iyi 

bilsin ki Allah onların yerine baĢka bir toplum getirir. 
 
Ġn yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd; Fatır/16 
 
Eğer dilerse sizi siler süpürür, götürür, yerinize yepyeni bir varlık 

türü getirir. Yani sadece insan değil, insandan daha mükemmel bir varlık 
türü getirebilir. Bi halkın cediyd yepyeni bir varlık türü. Onun için siz 
insan olarak Allah‟ın size mecbur ve mahkum olduğunu mu 
düĢünüyorsunuz. Sizin ırkınıza, fert olarak kendinize, sizin mezhebinize, 
sizin milletinize, sizin devletinize, sizin servetinize, sizin iktidarınıza 
Allah‟ın ihtiyacı olduğunu mu sanıyorsunuz. Sizin imkanlarınıza, hayır. 
Onların tamamını O‟na borçlusunuz zaten. O‟nun verdiklerini nasıl O‟na 
karĢı koz olarak kullanabilirsiniz, kullanmaya kalkarsınız. 



 
Onun için burada kaba bir tabirle; hiçbiriniz bulunmaz Hint kumaĢı 

değilsiniz. Onun için de Allah için vazgeçilmez bir insan, Allah için 
vazgeçilmez bir toplum yoktur. Kendinizi Allah‟ın mecbur olduğu biri gibi 
görmeye kalkmayın.  

 
Tersi geçerli. Siz, sizin kavminiz, sizin milletiniz, ırkınız, sizin 

varlığınız Allah‟a borçludur. 
 
 
134-) Men kâne yüriydü sevabed dünya fe 'ındAllahi sevabüd 

dünya vel ahireti, ve kânAllahu Semiy'an Basıyra; 
 
Kim Dünya sevabı istiyorsa bilsin ki Dünya sevabı da Ahiret sevabı 

da Allahın yanındadır, ve Allah bir semî' basîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
Kim dünya nimetlerini isterse, bilsin ki dünyanın da, sonsuz gelecek 

sürecinin de nimetleri Allâh indîndendir. Allâh Semi'dir, Basıyr'dir. 
(A.Hulusi) 

 
Men kâne yüriydü sevabed dünya fe 'ındAllahi sevabüd dünya 

vel ahireh  Kim bu dünyanın nimetlerini isterse iyi bilsin ki bu dünyanın 
da, öte dünyanın da nimetleri Allah‟a aittir. 

 
Çok açık bir ibare, tefsiri içinde. ve kânAllahu Semiy'an Basıyra; 

ve Allah her Ģeyi iĢiten ve her Ģeyi görendir. 
 
Yani tek dünyalı mısınız, iki dünyalı mısınız. Onu soruyor size. 

Unutmayın ki tek dünyaya talipseniz; 
 
..ve men yürid sevabed dünya nü'tihi minha.. Dünya saadeti 

isteyene biz sadece onu veririz. ve men yürid sevabel ahireti nü'tihi 
minha.. Ahiretin sevabını, ahiretin nimetini isteyene de biz onu veririz. 
(Alu Ġmran/145)  

 
Ama ahiret isteyene yanında tabir caizse promosyon olarak 

dünyayı veririz, verebiliriz. Fakat dünyayı isteyene dünyanın yanında 
promosyon olarak ahiret vermeyiz. Onun için ahireti de dünyayı da aynı 
kapıdan isteyeceksiniz. Siz ahireti Allah‟tan isterken, dünyayı kimden 
istiyorsunuz. Adeta bu soru da gündeme geliyor. 

 
Yine burada; Siz eğer tek dünyalıysanız, Allah‟tan küçük olanı 

istersiniz. Eğer çift dünyalıysanız, Allah‟tan büyük olanı istersiniz. Çünkü 



cennetten aĢağı kendinize fiyat biçmezsiniz. Allah‟ın sizin için biçtiği 
fiyatta cennettir zaten. 

 
 
135-) Ya eyyühelleziyne amenû kûnu kavvamiyne Bil kıstı 

Ģühedae Lillahi ve lev alâ enfüsiküm evil valideyni vel akrabiyn* in 
yekün ğaniyyen ev fakıyren fAllahu evla Bihima fela tettebiul heva 
en ta'dilu* ve in telvu ev tu'ridu fe innAllahe kâne Bi ma ta'melune 
Habiyra; 

 
Ey o bütün iman edenler! Hakkaniyetle durup adaleti yerine 

getirmeğe uğraĢır hâkimler, Allah için Ģahitler olunuz, gerekse 
nefislerinizin, veya ebeveyninizin veya en yakınlarınızın aleyhine olsun, 
gerek zengin ve gerek fakır bulunsun, çünkü Allah ikisinden de akdemdir, 
onun için haktan udul edip de nefsin arzusuna tabi' olmayın ve eğer 
dilinizi eğer veya çekinirseniz Ģüphe yok ki Allah her ne yaparsanız habîr 
bulunur. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler, adaleti uygulamaya aziymli olun! Ana-baba veya 

akrabanız aleyhine de olsa, zengin veya fakir fark etmeksizin Allâh için 
Ģahitlik edin; zira Allâh hakkı, ikisinin de önündedir! O hâlde adaleti 
sağlamada geçersiz kabullerinize tâbi olmayın! Eğer gerçeği 
çarpıtırsanız, muhakkak Allâh yaptıklarınızın yaratanı olarak Habiyr'dir. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler, imanınızda, iman 

iddianızda samimi iseniz eğer, kûnu kavvamiyne Bil kıstı Ģühedae 
Lillahi ve lev alâ enfüsiküm evil valideyni vel akrabiyn kendinizin, 
anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa Allah için hakka Ģahitlik 
yaparak daima adaleti tesis etmeye çalıĢın. Sanırım anlaĢıldı. 

 
Sevgili dostlar, Ġslam‟ın iki ana hedefi vardır. Ġslam insanlığın 

değiĢmez değerlerinin tamamına verilen evrensel isim. ĠĢte bu anlamda 
Ġslam‟ın iki temel değiĢmez değeri ve hedefi vardır. 

 
1 – Akidevi hedef, 
 
2 – sosyal ve politik hedef. Siyasal hedeftir. 
 
Akidevi hedefi Ġslam‟ın Tevhidin gerçekleĢmesidir.  
 
Sosyal ve siyasi hedefi ise adaletin gerçekleĢmesidir. 



 
Tevhid; Ġnsan – Allah iliĢkisinin ideal boyutu, 
 
Adalet ise; Ġnsan – insan iliĢkisinin ideal boyutudur. 
 
Onun içindir ki istese anneniz, isterse babanız olsun adil olmak 

zorundasınız. Eğer onlara ikram etmek istiyorsanız adil olmak 
zorundasınız. Onları kayırmak adına dahi eğer zulme yöneliyorsanız, 
unutmayın ki neticede yer yüzünü ifsad edersiniz. Hayatın doğasını 
bozarsınız. YaĢanmaz hale getirirsiniz toplumu ve bundan korumak 
istedikleriniz de zararlı çıkarlar. Onun için kim olursa olsun mazlumdan 
yana, kim olursa olsun zalime karĢı Ģiarı, Kur‟an ın bir dip akıntısı gibi 
tüm sosyal olaylara iliĢkin getirdiği hükümleri, altından akar durur. 

 
in yekün ğaniyyen ev fakıyren fAllahu evla Bihima O kimse 

zengin olsun fakir olsun Allah‟ın hakkı onların her birinin önüne geçer. 
Öyle değil mi? Zengini malının hatırına kayırmayın. 

 
Belki bu ayet daha önceki derste iĢlediğimiz Ebu Ta‟me olayına da  

bir atıf olsa gerek. Yoksula da acıyarak adaletsizlik yapmayın. O 
yoksuldur, haksız da olsa onu haklı çıkaralım demeyin. Ya da bu vasıldır 
bunun parasının hürmetine onu haklı çıkaralım demeyin. Yani adalet 
mutlak bir biçimde olmalıdır. KarĢınızdaki insanın kimliği, karĢınızdaki 
insanın varsıl ya da yoksul olması, karĢınızdaki insanın size yakın ya da 
uzak olması adil davranmanızı engellemesin. Her durumda, her 
halükarda kararlarınızı verirken adil davranın. 

 
fela tettebiul heva en ta'dilu O halde kendi arzularınıza uymayın 

ki adaletten uzaklaĢmayasınız. 
 
ve in telvu ev tu'ridu fe innAllahe kâne Bi ma ta'melune 

Habiyra; zira, eğer hakkı çarpıtırsanız, Hakkı eğip bükerseniz telvu 
aslında amiyane tabirle kıvırtmak anlamına gelir. Hakkı kıvırtırsanız, 
hatırlayın ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

 
 
136-) Ya eyyühelleziyne amenû Aminu Billahi ve RasuliHĠ vel 

Kitabilleziy nezzele alâ RasuliHĠ vel Kitabilleziy enzele min kabl* ve 
men yekfür Billahi ve MelaiketiHĠ ve KütübiHĠ ve RusuliHĠ vel yevmil 
ahıri fekad dalle dalâlen be'ıyda; 

 
Ey o bütün iman edenler! Allaha ve Resulüne de, Resulüne tenzil 

buyurduğu kitâba da, daha evvel inzâl buyurduğu kitâba da iman getirin, 



her kim Allaha ve Meleklerine ve kitaplarına ve Resullerine ve Âhiret 
gününe kâfirlik ederse uzak pek uzak bir dalâl ile sapmıĢ, sapmıĢ 
gitmiĢtir. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler, "B" harfinin iĢaret ettiği anlam ile iman edin 

Allâh'a, O'nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden 
bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiĢ olduğu hakikat bilgisine... 
Kim Esmâ'sıyla her Ģeyi yaratmıĢ olan Allâh'a, O'nun melâikesine 
(Esmâ'nın iĢaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvvelerine), O'nun 
Kitaplarına (inzâl etmiĢ olduğu hakikat bilgisine), O'nun Rasûllerine ve 
gelecekteki sonsuz yaĢam sürecine kâfirlik ederse (inkâr ederse), 
gerçekten çok uzak bir inanç bozukluğuna sapmıĢtır. (A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler, iman iddianızda 

samimi iseniz, Aminu iman edin. Aminu Billahi ve RasuliHĠ vel 
Kitabilleziy nezzele alâ RasuliHĠ vel Kitabilleziy enzele min kabl 
Allah‟a, peygamberine ve onun peygamberine peyderpey indirdiği ilahi 
kelama ve daha önce indirdiği mesaja iman etmekte sebat gösterin. 

 
Ġlginç değil mi? Ey iman edenler Ya eyyühelleziyne amenû,-  

Aminu iman edin. Bu form. Aslında hasılı tahsil değildir tabii ki amaç. 
Kur‟an bundan münezzehtir. Aynı zaman da Taberi‟nin de dikkatli bir 
biçimde fark ettiği gibi elleziyne amenû formu Kur‟an da sizin kendiniz 
için iddianıza delalet eder. Yani sizin kendiniz için verdiğiniz isme; 
Mü’minun formu ise Allah‟ın sizin için verdiği isme delalet eder. Yani 
elleziyne amenû biçiminde gelen ayetlerde ki iman, sizin kendi 
iddianızdır.  

 
Onun için; Ya eyyühelleziyne amenû ibarelerinin tamamını Ģöyle 

anlamamızda hiçbir sakınca yoktur. Ey iman iddiasında bulunanlar. Eğer 
iddianızda samimi iseniz, arkasından ne geliyorsa; Ģunu Ģunu yapın, ya 
da Ģunu Ģunu yapmayın. ĠnĢai ayetlerdir, ihbari değil Ya eyyühelleziyne 
amenû diye baĢlayan ayetler. 

 
Onun için burada da inĢa var. Emir ve yasakla ilgilidir. Ġnsanın 

hayatına doğrudan hitap eden ayetlerdir. Ve burada da bakara/62 ayeti 
ile bir mutabakat görüyoruz bu konuda. Ġnnelleziyne amenû velleziyne 
Hâdû venNesara vesSabiiyn.. Yani iman iddiasında bulunanlar, 
Yahudiler, Hıristiyanlar, YahudileĢenler daha doğrusu ve sabiler ve vs. 
men amene Billâhi velyevmil'ahiri ve amile salihan, felehum 
ecruhum inde Rabbihim ve la havfün aleyhim ve lâ hum yahzenûn 
(Bakara/62) Kim Allah‟a ve ahirete iman eder ve Salih amel iĢlerse 



bunlardan yani iman iddiasında bulunanları YahudileĢenleri, Hıristiyanları 
ve vs. yi aynı hizaya dizdi ve içinden seçti Kur‟an. Onun için adeta oraya 
bir gönderme var. Ey iman edenler, iman edin. 

 
Taberi diyor ki Yahudi ve Hıristiyanlar içindir diyor bu. Razi buna 

münafıkları da eklemiĢ. Hayır, herkes için. Bunun içine Hıristiyanlar, 
Yahudiler, münafıklar, yarım inananlar, çeyrek inananlar, %95 inananlar, 
%99 inanıp bir inanmayanlar. Ve hatta imanı taklidi olanlar. Tahkike 
dayanmayanlar. Cahilce iman edip bilerek iman etmeyenler. Ġman edipte 
imanlarını hayatlarına geçirmeyenler. Ġman edipte imanlarında kesinti 
yapanlar. Ġman ettikleri halde, iman etmiĢ biri gibi davranmayanlar. Hepsi 
girer.  

 
Onun için iman etmiĢ bir mümine eğer imanı taklidi ise;  
 

 “Ey takliden iman eden mümin, tahkiki olarak yeniden iman et.” 
Demektir bu. 
 
 Ġman etmiĢ bir mümin eğer imanına aykırı davranıyorsa; 
 
 “Ey imanını hayatına uygulamayan, imanını hayatına 
uygulayarak iman et.” Demektir. 
 
 Eğer kendi peygamberine ve kitabına iman etmiĢ bir Yahudi ya da 
Hıristiyan ise; 
 
 “Ey kendi peygamber ve kitabına iman etmiĢ kitap ehli, tam 
iman edin yarım iman etmeyin.” Demektir. 
 
 Eğer dıĢarıdan iman etmiĢ gibi gözüken ama içinde iĢkillenen, 
parçalı iman eden bir münafık, iki yüzlü tipi ise; 
 

“Ey dıĢından iman etmiĢ görünen, içerden de iman et.” 
Demektir.  

 
Hatta hatta, geçmiĢinde iman etmiĢ ama geleceğinde ne olacağı 

belli olmayan her bir insana; 
 
“Ey insan Ģu ana kadar iman etmiĢ olarak geldin, bundan böyle 

de imanını sürdür.” Anlamına gelir. 
 
ve men yekfür Billahi ve MelaiketiHĠ ve KütübiHĠ ve RusuliHĠ 

vel yevmil ahıri Zira kim Allah‟ı, meleklerini, vahiylerini, peygamberlerini 



ve ahiret gününü inkar ederse, fekad dalle dalâlen be'ıyda; ĠĢte o derin 
bir sapıklığı boylamıĢ olur. 

 
 
137-) Ġnnelleziyne amenû sümme keferu sümme amenû 

sümme keferu sümmezdadu küfren lem yekünillahu li yağfire lehüm 
ve la liyehdiyehüm sebiyla; 

 
ġunlar ki iman ettiler, sonra tuttular küfre gittiler, sonra yine iman 

ettiler, sonra yine küfre gittiler, sonra da küfürde ileri gittiler Allah onları 
mağfiret edecek de değil, doğru bir yola çıkaracak da değildir. (Elmalı) 

 
Muhakkak ki, (önce) iman edip de sonra inkâr eden, sonra tekrar 

(geçici olarak) iman edip, sonra (yine) inkârcı olan, (nihayet) küfrü 
arttıranlara gelince; Allâh onları ne mağfiret eder ve ne de onları bir yola 
hidâyet eder. (A.Hulusi) 

 
Ġnnelleziyne amenû sümme keferu sümme amenû sümme 

keferu sümmezdadu küfren Bu ibare çok daha anlamlı. Ġman edip 
sonra inkara yönelen ve tekrar iman eden ve ardından inkara saplanan 
ve en sonunda saplandığı inkara boydan boya gömülenler var ya; Evet, 
iman eden, sonra inkar eden. Ne olacak bunlara; 

 
lem yekünillahu li yağfire lehüm Allah onları affetmeyecek ve 

doğru yola ulaĢtırılmayacaklardır onlar. 
 
ġimdi değerli dostlar, kendilerini ve imanlarını ciddiye almayan 

insanlardan söz ediyor bu ayet.  
 
Dahası, kendisini, imanını ve Allah‟ı ciddiye almayanlardan. 

Kafalarına esince Ġslami bir hükme sarılan, kafalarına esince o hükmü 
terk eden, ya da bir baĢka hükme sarılan ciddiyetsiz insanlardan söz 
ediyor.  

 
Hayatlarının belli bir döneminde Ġslam‟ı referans alırken, yaptıkları 

baĢka iĢlerde Kur‟an ı referans almayıp heva ve heveslerini referans 
alanlardan söz ediyor.  

 
Ġbadetini Kur‟an a göre yaparken, ticaretini ve siyasetini Ģeytana 

göre yapan ciddiyetsizlerden söz ediyor. 
 
ĠĢte parçalı iman edenlerden söz ediyor. Ve onlara diyor ki; 
 



“Siz Allah ile dalga mı geçiyorsunuz. Siz tam iman etmediniz, 
imanınız problemli.” Diyor ve akıbetlerini haber veriyor. 

 
(Eksik kısım; ve la liyehdiyehüm sebiyla; ve ne de onları bir yola 

hidâyet eder. A.H.) 
 
 
138-) BeĢĢiril münafikıyne Bi enne lehüm azâben eliyma; 
 
Müjdele münafıklara ki onlara elîm bir azap var. (Elmalı) 
 
Ġkiyüzlüleri (münafıkları) müjdele, yaĢayacakları feci bir azap ile! 

(A.Hulusi) 
 
Onlara, iki yüzlüsünüz diyor Kur‟an. Ve bu tür iki yüzlülere 

kendilerini can yakıcı bir azabın beklediğini müjdele diyor ve kötü sonu 
haber veriyor. Devam ediyor; 

 
 
139-) Elleziyne yettehızunel kafiriyne evliyae min dunil 

mu'miniyn* eyebteğune ındehümül ızzete feinnel ızzete Lillahi 
cemiy'a; 

 
Onlar ki müminleri bırakarak kâfirlerin velâyetine tutunuyorlar, izzeti 

onların yanında mı arıyorlar? Fakat izzet tamamıyla Allah‟ındır. (Elmalı) 
 
Ġman edenleri bırakıp, hakikati inkâr edenleri dost tutanlar, onların 

yanında Ģerefli olacaklarını mı umuyorlar! Ne var ki izzet tümüyle 
Allâh'ındır. (A.Hulusi) 

 
 
Elleziyne yettehızunel kafiriyne evliyae min dunil mu'miniyn 

Müminleri bırakıp ta kafirlerin velayetini onaylayanlar var ya eyebteğune 
ındehümül ızzete feinnel ızzete Ģeref ve itibarı onların yanında mı 
arıyorlar. 

 
Demek ki yukarıda ki ayetler özellikle politik duruĢla ilgili. Onun 

içinde burada velayetten söz ediyor. Yani politik önderlik, rehberlik, bir 
bakıma otorite. Onun için ayeti bitireyim açıklamaya ondan sonra 
geçeyim; 

 



eyebteğune ındehümül ızzete Ģeref ve itibarı, onuru onların 
yanında mı arıyorlar, feinnel ızzete Lillahi cemiy'a; iyi bilin ki Ģeref ve 
itibar tamamıyla Allah‟a aittir. 

 
Çok dikkat çekici bir uyarı sevgili dostlar. Otoritenin, statükonun 

resmi duruĢun yanında görünerek onurlandırılmayı umanlar. Ġktidara 
yakın durursam itibarım olur diyenler, Allah‟a yakın durmak yerine iktidara 
yakın durmayı, otoriteye yakın durmayı daha kârlı, daha onurlu sayanlar 
ve hatta daha da ötesi oradaki velayeti, en geniĢ en kapsamlı anlamıyla 
alırsak gayri Ġslami hayat tarzını Ġslami hayat tarzına tercih edenler, ve 
tercih sebebi olarak ta toplumda onurlu ve itibarlı durmak amacını 
güdenler. ĠĢte bunlar var ya.! Aslında otoriteyi Allah‟a tercih etmiĢlerdir. Bu 
tipler, bu tiplerin kim olduğunu yukarıda söyledi. Ġki yüzlü tipler.  

 
Bunlar Ģeref ve onuru Allah‟ta aramayanlar. Ve bunlar genellikle 

yaslandıkları ve onur bekledikleri otorite tarafından mutlaka mağdur 
edilirler. Mutlaka yaslandıkları, onur bekledikleri, ona yakın olursam 
yararlanırım dedikleri otoritenin tokadını yerler, ihanetine uğrarlar ve en 
sonunda da bana ihanet etti diye dövünürler. Hakları yoktur aslında. 
Çünkü Allah dıĢında onur kapısı arayanlar, daima ihanete uğramaya 
mahkum olanlardır. 

 
 

140-) Ve kad nezzele aleyküm fiyl Kitabi en izâ semi'tüm ayatillahi 
yükferu Biha ve yüstehzeü Biha fela tak'udu maahüm hatta yehudu 
fiy hadiysin ğayrih* inneküm izen mislühüm* innAllahe cami'ul 
münafikıyne vel kafiriyne fiy cehenneme cemiy'a; 
 

O size kitabında Ģunu da indirmiĢtir: Allahın âyetlerini iĢittiniz mi 
hakları inkâr ediliyor ve onlarla eğleniliyor, artık o heriflerin yanlarında 
oturmayın tâkı baĢka bir lâkırdıya dalsınlar, çünkü o zaman siz de onlar 
gibisinizdir. ġüphesiz ki Allah o Münafıklarla kâfirleri Cehennemde 
toplayacak topunu birden. (Elmalı) 

 
Size inzâl olan bilgide Ģu vardır: Allâh iĢaretlerinin inkâr edildiği ve 

onlar hakkında uygunsuz konuĢulduğu ortamda oturmayın; baĢka bir 
konuya dönülmedikçe! Aksi hâlde kesinlikle siz onların misli (benzeri) 
olursunuz. (Bu uyarıyı "ayna nöronlar" bilimsel bulgusuyla 
bütünleĢtirelim. Bu âyet aslında bir MUCĠZE'dir ancak günümüz bilimsel 
çalıĢmalarıyla tespit edilen bir gerçeği 1400 küsur yıl önce vurgulaması 
nedeniyle. Bu konuda detaylı bilgi www.okyanusum.com adlı sitede 
mevcuttur. A.H.) Allâh ikiyüzlüler (münafıklar) ile hakikati inkâr edenleri 
cehennemde bir araya getirecektir... (A.Hulusi) 

http://www.okyanusum.com/


 
Ve kad nezzele aleyküm fiyl Kitab Allah mesajında size 

duyurmuĢtur ki, en izâ semi'tüm ayatillahi yükferu Biha ve yüstehzeü 
Biha ne zaman Allah‟ın mesajlarının inkâr edildiğini ve onların hafife 
alındığını duyarsanız fela tak'udu maahüm hatta yehudu fiy hadiysin 
ğayrih sözün konusu değiĢinceye kadar onlarla birlikte oturmamalısınız. 
inneküm izen mislühüm ne olur oturursanız? Değilse siz de onlar gibi 
olursunuz. 

 
Çok ilginç bir tespit gerçekten. Daha önce indirilen yani zaman 

olarak bu ayetten önce indirilen En‟am suresinin 68. ayetinde geçen bir 
hükme atıf var. Orada da buna yakın olarak bu uyarı gelir. Aslında uyarı 
açık. Ġnanca hakarete tepkisiz kalmak, hakarete ortak olmaktır diyor 
Kur‟an. Ġnancınıza hakaret etmeden eleĢtiri getiren değil. O ayrı. 
TartıĢırsınız. Ġnancınızı eleĢtirebilir. Hakkı inkar edebilir. Peygamber, 
hakkı inkar edenlere gidiyordu. Ama inancınıza hakaret edemez. Ve siz 
de hiç kimsenin inancına hakaret edemezsiniz. Onu inkar edersiniz. 
Elbette batılı inkar etmek zorundasınız. Ama hakaret doğru bir yöntem 
değildir. Batıla bile hakaret doğru bir yöntem değilse, nasıl hakka ve 
hakikate hakaret ettirmeye izin verirsiniz. Buna sessiz kalırsınız, Hakka 
hakarete tepki göstermezsiniz. Eğer tepki göstermezseniz diyor Kur‟an, 
sizde onlar gibi olursunuz.  

 
innAllahe cami'ul münafikıyne vel kafiriyne fiy cehenneme 

cemiy'a; Nitekim Allah iki yüzlüleri ve inkârcıları hep birlikte cehennemde 
toplayacaktır. 

 
 
141-) Elleziyne yeterebbesune Biküm* fen kâne leküm fethun 

minAllahi kalu elem nekün maaküm ve in kâne lil kafiriyne nesıybün 
kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna'küm minel mu'miniyn* 
fAllahu yahkümü beyneküm yevmel kıyameti, ve len yec'alellahu lil 
kafiriyne alel mu'miniyne sebiyla; 

 
Onlar ki sizi gözetiyorlar: eğer Allah dan size bir feth olursa 

«beraber değil miydik?» diyecekler ve eğer kâfirlere bir nasip düĢerse 
«biz sizden üstün gelmedik mi? sizi müminlerden kurtarmadık mı?» 
diyecekler, artık kıyamet günü Allah beyninizde bir yol verecek değil. 
(Elmalı) 

 
Onlar baĢınıza gelecekleri izliyorlar... Eğer size Allâh'tan zafer 

ulaĢırsa "Biz de sizinle değil miydik?" derler. Hakikati inkâr eden güruha 
bir baĢarı nasip olursa da bu defa "Biz sizden üstün gelmedik mi, iman 



edenlere karĢı sizi korumadık mı?" derler. Allâh kıyamet sürecinde 
aranızda hükmeder. Allâh iman edenler aleyhine fırsat vermeyecektir, 
hakikati inkâr edenlere! (A.Hulusi) 

 
 
Elleziyne yeterebbesune Biküm Onlar ki, demin inancınıza 

hakaret eden iki yüzlüler. Ġki yüzlülerin yeri kafirlerin yanıdır diyor Kur‟an. 
Onları cehennemde birlikte toplayacaktır diyor. Yani dıĢtan inanıyor 
görünmeleri, hatta görünmek ne demek, inanan insanların yaptığı her 
Ģeyi yapıyorlardı. Namaz kılıyorlardı unutmayın. Hem de 5 vakit 
peygamberin arkasına gelerek kılıyorlardı. Üstelik mescit bile 
yaptırıyorlardı. Mescid-i Dırar, ama tescilli münafıklardı.  

 
Allah onlarında yerinin kafirlerin yanı olacağını söylüyor. Çünkü 

eğer iman içinizden gelmiyorsa, yüreğinize oturmamıĢsa, imanı bir 
gömlek, biri geldiğinde çıkarılacak bir ceket, ya da canınızın istediğinde 
çıkarıp atacağınız bir çorap gibi görüyorsanız, iĢte o zaman imana en 
büyük hakareti, hatta kafirden daha büyük hakaret yapıyorsunuz 
demektir. Bunu yapan iki yüzlülerin yeri cehennemin en dip tabakasıdır. 
Bu pasajda gelecek ayette olduğu gibi. 

 
Onlar, sizin baĢınıza gelecek belayı beklerler. Elleziyne 

yeterebbesune Bikümfen kâne leküm fethun minAllahi kalu elem 
nekün maaküm eğer Allah‟tan size bir zafer ihsan edilirse, sizin 
yanınızda değimliydik derler hemen. Münafığın çift yüzlü tabiatına 
gönderme yapıyor. 

 
ve in kâne lil kafiriyne nesıybün kalu elem nestahviz aleyküm 

ve nemna'küm minel mu'miniyn Yok eğer kafirlerin Ģansı yaver giderse 
bu seferde onlara derler ki, üzerinizde baskı kurup sizi teĢvik ederek, ki 
bu manayı nestahvir kelimesinin kökü olan, Havf, atı dört nala kaldırmak 
için üzengilemek anlamına gelen bu kelimden dolayı verdim.  

 
Yani “Sizi teĢvik ederek, Ģu müminlerden kurtarmadık mı? 

Bunlar yakında yenilirler, bunların sayısı zaten az. Biz size 
karıĢmıyoruz. Biz size doğrudan yardımcı olmuyoruz ama, en 
azından biz onlara da yardımcı olmuyoruz.”  

 
Ya da; “Siz direnin direnin,”  
 
El altından; “Bunları gücü zayıf aslında bak, biz bunlardan 

değiliz. Bunlardan gibi görünüyoruz. Diyerek sizi yüreklendirmedik 
mi.” Derler. 



 
fAllahu yahkümü beyneküm yevmel kıyame fakat Allah kıyamet 

günü  aranızda hüküm verecektir. 
 
ve len yec'alellahu lil kafiriyne alel mu'miniyne sebiyla; ve 

inkarcıların müminlere zarar vermelerine asla izin vermeyecektir. 
 
Bu ayet Münafıklığın tipolojisini çok güzel çiziyor. Galip tarafta 

olmak münafığın en tipik vasfıdır. Kazanan kim orada olur. Niçin? Çünkü 
güce iman etmiĢtir. Allah‟a değil. Niçin? Çünkü ganimetçidir. Ganimete 
konmak ister. Elde edilen sonuçtan pay almak ister. O sonucun elde 
edilmesi için bedel ödemez, fakat sonuçtan pay almak ister.  

 
ĠĢte münafığın tipik bir vasfı. Gücün yanında olmak. Galip tarafın 

yanında görürsünüz onları her zaman. Onları her zaman çok olan, 
kalabalık olan yerde görürsünüz. Azların yanında olmazlar. Onları her 
zaman iktidarın yanında görürsünüz. Muhalefetin yanında olmazlar. 
Çünkü  dedim ya pay alacaklar, ganimetçidirler. 

 
Bu ayette çok güzel ifade ediyor. 
 
 
142-) Ġnnel münafikıyne yuhadi'unAllahe ve HUve hadi'uhüm* 

ve izâ kamu iles Salati kamu küsala yüraunen Nase ve la 
yezkürunAllahe illâ kaliyla; 

 
Her halde münafıklar Allaha hud'a yapmağa çalıĢırlar, Allah da 

hud'alarını baĢlarına geçirir, namaza kalktıkları vakit de, üĢene üĢene 
kalkarlar, halka gösteriĢ yaparlar, yoksa Allah‟ı pek az hatıra getirirler. 
(Elmalı) 

 
Ġkiyüzlüler Allâh'ı aldatmaya kalkarlar, (oysa) Allâh, hilelerinin 

sonucunu kendi aleyhlerine oluĢturur! Salâta kalktıklarında üĢenerek 
kalkarlar, insanlara gösteriĢ olsun diye; Allâh'ı da çok az hatıra getirirler. 
(A.Hulusi) 

 
Ġnnel münafikıyne yuhadi'unAllahe ve HUve hadi'uhüm iki 

yüzlüler Allah‟ı aldatmaya çalıĢıyorlar. Oysa ki O, onların aldanmalarını 
sağlıyor. Böyle tercüme edersem daha edip olur, edepli olur. 

 
Hatırlayacaksınız Bakara suresinin 9. ayetini; 
 



Yuhadi'unAllahe velleziyne amenû ve ma yahde'ûne illâ 
enfüsehum ve ma yeĢ'urûn; (Bakara/9) 

 
Onlar Allah‟ı ve iman edenleri aldatmaya çalıĢıyorlar, kandırmaya 

çalıĢıyorlar. Fakat asıl kendilerinden baĢka kimseyi kandırmıyorlar. 
Gerçekte bir kimse kendini aldatmadan hiç kimseyi aldatamaz. Bu, bu 
gerçeğin bir kez daha ifadesidir. 

 
Yine ayet devam ediyor; 
 
ve izâ kamu iles Salati kamu küsala yüraunen Nas Üstelik onlar 

namaza kalktıklarında gönülsüzce, yalnızca insanlar görsün diye, el 
gördülü kalkarlar. ve la yezkürunAllahe illâ kaliyla; Allah‟ı ise pek az 
hatıra getirirler. 

 
Çok ilginç dostlar, yalancının mumu yatsıya kadar yanarmıĢ 

atasözünü hatırlatıyor. Yalancının mumu niçin yatsıya kadar yanarmıĢ, 
münafığın mumu? Çünkü o zaman TV yokmuĢ, insanlar akĢamdan 
yatarlarmıĢ. Yalancı yani münafık namaz kılmadığı halde herkes namaz 
kılıyormuĢ sansın diye pencerenin önüne yanık bırakırmıĢ. Yatsı 
namazını kılmadan yattı demesinler diye. Onun için yalancının mumu 
akĢamdan sönmezmiĢ. Yatsıya kadar, yattığı halde yanık bırakırmıĢ. 
BaĢkaları yatsıyı kılmadan yattı demesinler diye. 

 
Nifakla bir arada duramaz namaz. Sonuna kadar. Evet, namaz 

sonsuza kadar nifakla bir arada duramaz. Kimseler görmeden, kimselerin 
görmediği halde Allah‟la olan randevusuna yetiĢme aĢkı tanıyan bir 
mümin, nifak vartasını atlatmıĢ demektir. Kendi kendisini test etmek 
istiyorsa namazla test etsin. 

 
Ayetin bitiĢi çok daha ilginç. ve la yezkürunAllahe illâ kaliyla; 

Allah‟ı ise pek az hatıra getirirler. 
 
Zikir demiĢtim sevgili Kuran dostları kaygınızdır. Zikriniz 

kaygınızdır. Zikriniz endiĢenizdir. EndiĢesi ve kaygısı Allah olan, Allah‟ı 
hatırından çıkarmaz. Onun için endiĢenizin ne olduğuna, kaygınızın ne 
olduğuna bakın zikrinizi anlarsınız. 

 
 
143-) Müzebzebiyne beyne zâlike, la ila haülai ve la ila haüla'* 

ve men yudlilillahu fe len tecide lehu sebiyla; 
 



Arada müzebzeb bir haldedirler: ne onlara, ne onlara, her kimi de 
Allah ĢaĢırtırsa artık ona sen yol bulamazsın. (Elmalı) 

 
(Ġkiyüzlüler) iki arada yalpalayıp dururlar! Ne bunlara (iman ehli) ne 

de onlara (inkârcılar)! Allâh'ın (bozuk inanca) saptırdıkları için çıkıĢ yolu 
bulamazsın! (A.Hulusi) 

 
Müzebzebiyne beyne zâlik Ġki arada bir derede kalmıĢlardır. Böyle 

tercüme edeyim Türkçe deyimle. Ġki arada bir derede kalmıĢlardır. 
 
la ila haülai ve la ila haüla Ne o tarafa ne de bu tarafa aittirler. 

Yani her taraf olmuĢlardır, bertaraf olmuĢlardır. Çünkü her taraf olmaya 
kalkan, her taraf olamaz. Bertaraf olur. Bitaraf olan bertaraf olur. 
Tarafsızım dediklerine bakmayın, hakikat karĢısında tarafsızlık Ģeytana 
yakıĢır. Bir yerde zalim, bir yerde mazlum var, siz ise tarafsızlığınızla 
övüneceksiniz öyle mi? Siz tarafsız değilsiniz. Siz Ģeytandan tarafsınız. 
Eğer hak ile batıl karĢı karĢıya ise, siz tarafsızlığınızı ilan ediyorsanız, 
kesinlikle siz batıldan yana yazılıyorsunuz demektir. Onun için Hakkın ve 
batılın taraf olduğu, karĢı karĢıya oldu bir yerde tarafsızlık ġeytanın 
ordusuna asker yazılmaktan farksızdır. 

 
ĠĢte burada tam bu tip ifade ediliyor.  la ila haülai ve la ila haüla 

ne o yana aittirler, ne bu yana. Yani onların yeri yoktur. Onların rengi 
yoktur. Bukalemun gibi içine girdikleri kabın rengini alırlar. 

 
ve men yudlilillahu fe len tecide lehu sebiyla; Nitekim Allah‟ın 

saptırdıkları için asla bir çıkıĢ yolu bulamazsın. fe len tecide lehu 
sebiyla yani kesinlikle ebediyen bir çıkıĢ yolu bulamazsın. Len Te‟bi 
ifade eder. 

 
 
144-) Ya eyyühelleziyne amenû la tettehızül kafiriyne evliyae 

min dunil mu'miniyn* etüriydune en tec'alu Lillahi aleyküm sultanen 
mübiyna; 

 
Ey o bütün iman edenler! müminleri bırakıp da kâfirleri baĢlarınıza 

geçirmeyin, ister misiniz ki Allah için aleyhinizde açık bir saltanat husule 
getiresiniz. (Elmalı) 

 
Ey iman edenler, iman edenleri bir yana bırakıp hakikati inkâr 

edenleri dost edinmeyin! (Bu davranıĢınızla) aleyhinize güçlü bir delil mi 
oluĢturmak istersiniz Allâh indînde! (A.Hulusi) 

 



Ya eyyühelleziyne amenû Ey iman edenler, imanınızı ispat etmek 
istiyorsanız, la tettehızül kafiriyne evliyae min dunil mu'miniyn 
Müminleri bırakıp ta kafirleri yoldaĢ edinmeyin. 

 
Dost diye çevirmedim yoldaĢ diye çevirdim ki daha bir iyi anlaĢılsın 

diye. Çünkü yine bu surenin yukarıda tefsir ettiğim 139 ve 141. 
ayetlerinden yola çıkarak buradaki dostluğun politik çıkar dostluğu 
olduğunu, yine yaĢam tarzı birlikteliği olduğunu anlayabiliriz. Yani kendi 
yaĢam tarzınızı onların yaĢam tarzı ile bütünleĢtirmeyin. Politik 
çıkarlarınızı örtüĢtürmeyin. Yukarıdaki ayetlerle birlikte düĢündüğünüzde 
burada ki dostluğun bu anlama geldiğini açıkça anlayabilirsiniz. 

 
etüriydune en tec'alu Lillahi aleyküm sultanen mübiyna; Siz 

kendi aleyhinize Allah‟ın önüne açık bir delilmi koymak istiyorsunuz. 
 
Bu da eğer onlarla dost olursanız, onlarla yoldaĢ olursanız, onların 

hayat tarzını paylaĢırsanız, unutmayınız ki kendi aleyhinize Allah‟a bir 
delil vermiĢ olursunuz. Yani akıbetinizin fena olması o zaman hak olur. 

 
 
145-) Ġnnel münafikıyne fidderkil' esfeli minennar* ve len tecide 

lehüm nasıyra; 
 
Münafıklar hiç Ģüphe yok ateĢin en alt tabakasındadırlar. Artık 

onları buradan kurtaracak bir yardımcı bir halaskâr bulamazsın. (Elmalı) 
 
Muhakkak ikiyüzlüler (münafıklar) ateĢin en dibindedirler! Onlar için 

bir yardımcı da asla bulunmaz! (A.Hulusi) 
 
 
Ġnnel münafikıyne fidderkil' esfeli minennar KuĢkusuz 

münafıklar, iki yüzlüler ateĢ çukurunun en dibini boylayacaklar. 
Cehennemin en dibinde olacaklar. 

 
Gerçekten Allah tüm nifaktan bizleri korusun. Münafığın kafirden 

daha alçak, kafirden daha adi, kafirden daha ağır bir akıbete duçar 
olacağını ifade ediyor bu ayet. Niçin? Niçini basit; Kafir pirincin içindeki 
siyah taĢtır, münafık ise pirincin içindeki beyaz taĢtır. Pirincin içindeki 
siyah taĢ mı, beyaz taĢ mı sizin için daha tehlikelidir deseler cevabınız ne 
olurdu?  Hiç tereddütsüz beyaz taĢ daha tehlikelidir derdiniz değil mi..! 
Çünkü pirinç sanabilirsiniz ve diĢinizi kırarsınız. Siyah taĢı fark edersiniz.  

 



Onun için mümin olmadıkları halde mümin gibi görünenler, küfrünü 
açıklayanlardan çoğu zaman daha tehlikelidirler. ĠĢte onun içindir ki 
Bakara suresinde, müminler için beĢ ayet, kafirler için iki ayet 
ayrılmıĢken hemen giriĢinde münafıklar için tam on dört ayet ayrılmıĢtır. 
Sebebi de budur. Çünkü onlar tanınması daha zor ve tehlikesi daha 
büyük olanlardır. 

 
ve len tecide lehüm nasıyra; Ve sen, onlara yardım eden birini 

bulamayacaksın. Yani hiçbir münafığın yardımcısı olmayacak. Kur‟an 
boyunca bu uyarıları görürsünüz. Resulallah kimisini bir takım 
davranıĢlarından biliyorsa da, bazılarını bilmiyordu. Allah ona haber 
verdi. Tescilli münafıkları, sicili kötü münafıkları, hep resulünü bu konuda 
uyardı. Allah Resulü bu uyarılar istikametinde davrandı. Bu uyarıların 
dıĢında davrandığı da oldu, o zaman hemen ayeti kerime indi. Onların 
mezarında bulunmuĢ, onların kabrine gitmiĢ, onların cenazelerini 
kılmıĢsa Allah bunu hemen engelledi. Bunu reddetti ve bunu bir daha 
tekerrür etmemesini emretti. 

 
Buradan anlıyoruz ki gerçekten de bir toplum içerisinde 

münafıkların tahrip gücü, o toplumun içerisinde yaĢayan kafirlerden çok 
daha büyük olabiliyor. 

 
 
146-) Ġllelleziyne tabu ve aslehu va'tesamu Billahi va ahlesu 

diynehüm Lillahi fe ülaike me'al mu'miniyn* ve sevfe yü'tillahul 
mu'miniyne ecren azıyma; 

 
Ancak tevbe edip hallerini düzelten ve Allaha sarılıp dinlerini Allah 

için hâlis kılan kimseler müstesna, çünkü bunlar müminlerle beraberdir, 
müminlere ise Allah azîm bir ecir verecektir. (Elmalı) 

 
Ancak (yanlıĢını idrak ederek) tövbe edenler, tutumlarını 

doğrultanlar, hakikatleriyle Allâh'a sarılanlar, din anlayıĢlarını Allâh için 
saflaĢtıranlar müstesna... Onlar iman ehli ile beraberdirler. Allâh iman 
ehline aziym mükâfat verecektir. (A.Hulusi) 

 
 
Ġllelleziyne tabu Tabii ki istisnaları da var. Ne ki tevbe edenler, ve 

aslehu gidiĢatını düzeltenler, va'tesamu Billahi Allah‟a sımsıkı 
sarılanlar va ahlesu diynehüm Lillah ve Allah‟a itaatte samimi olanlar 
hariç. Yani münafığın her zaman için kendisini düzeltme imkanı, 
kafirlerde olduğu gibi açık. Allah rahmet kapısını onlar için de açık 



bırakıyor. Eğer dönerlerse, dıĢları gibi içleri de mümin olursa, dıĢlarından 
göründükleri gibi olurlarsa bir problem yok. 

 
Burada va ahlesu diynehüm Lillah dinlerini Allah‟a has kılanlar, 

halis kılanlar diye çevirebiliriz. Dinde ihlas, hayat tasavvurunun 
merkezine Allah‟ı yerleĢtirmektir. Hayatınızın merkezinde Allah olacak ve 
yaptığınız her bir Ģeyi O‟nun için yapacaksınız. ĠĢte bu insanın hayatını 
Allah‟a adaması anlamına gelir. 

 
fe ülaike me'al mu'miniyn ĠĢte bunlar müminlerle beraber 

olacaklar. ve sevfe yü'tillahul mu'miniyne ecren azıyma; ve zamanı 
geldiğinde Allah müminlere muhteĢem bir ödül verecektir. 

 
 
147-) Ma yef'alullahu Bi azâbiküm in Ģekertüm ve amentüm* ve 

kânAllahu ġakiyren Aliyma; 
 
Siz Ģükreder, iman ederseniz Allah size azabı ne edecek? Halbuki 

Allah Ģükrü bilir, bir alîm bulunuyor. (Elmalı) 
 
Eğer Ģükrederseniz ve iman ederseniz Allâh size niye azap etsin! 

Allâh ġakir'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
 
Ma yef'alullahu Bi azâbiküm in Ģekertüm ve amentüm Allah‟ın 

rahmet denizinin coĢtuğunu gösteren müthiĢ bir ifade ile karĢı karĢıyayız. 
Eğer siz iman eder ve Ģükrünüzü eda ederseniz, Ģükrederseniz, Allah 
size azap edipte ne yapsın diyor. Tıpkı, aynen tercümesi bu. Eğer siz 
iman eder, Ma yef'alullahu Bi azâbiküm in Ģekertüm ve amentüm 
eğer siz iman eder ve Ģükrederseniz Allah size azap edipte ne yapsın. 
Niçin azap etsin ki. 

 
ve kânAllahu ġakiyren Aliyma; Zira Allah Ģükredenlerin 

karĢılığını her zaman verir ve her Ģeyi bilendir. Allah‟ın rahmet 
okyanusunun kabardığını görüyorsunuz bu ifade de. Gerçekten rabbimiz 
azap etmekten hiçte zevk almıyor. Aslında Allah azap etmiyor. KiĢi 
kendisine ediyor. 

 
ġükür aslında insan için kullanıldığında teĢekkür, Allah için 

kullanıldığında teĢekkürü kabul etmesi anlamına gelir. Ġnsanın kendisine 
teĢekkürünü. Demek ki insanın amacı Allah‟a teĢekkürmüĢ dostlar. 
Ġbadetlerin tamamı aslında bir teĢekkürmüĢ. Onun için nimete teĢekkür, 
onu amacı uğruna kullanmaktır diyebilirim. 



 
 
148-) La yuhıbbullahul cehre Bissui minel kavli illâ men zulim* 

ve kânAllahu Semiy'an Aliyma; 
 
Allah fena sözün açıklanmasını sevmez, mazlûm olan baĢka, Allah 

semî', basîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
Zulme uğrayan dıĢında, kötü sözün açıktan konuĢulmasını sevmez 

Allâh! Allâh Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
 
La yuhıbbullahul cehre Bissui minel kavli illâ men zulim, Ġllâ 

men zaleme diye de okunmuĢtur. Mechul değil de malum olarak. O 
zaman mana değiĢir tabii, La yuhıbbullahul cehraBissui minel kavli 
illâ men zulim Allah bir kötülüğün ondan zarar gören müstesna, açıkça 
söylenmesini sevmez. 

 
ve kânAllahu Semiy'an Aliyma; Zira Allah her Ģeyi duyandır ve 

her bir Ģeyi bilendir.  
 
Sevgili dostlar ayet iki anlama geliyor. 
 
1 – Münafıkların ve tevbe etmiĢ günahkarların suçlarını yüzlerine 

vurmanın hoĢ görülmediğini söylüyor. Ki Razi‟nin tercihi bu istikamette. 
Yani kötülük yapmıĢ olanlar, bir zamanlar hayatında kötü kesitler 
bulunanların suçlarının yüzlerine vurulması hoĢ değildir diyor. Ki bu 
manayı doğrulayan bir takım delillere de sahibiz.  

 
(2. madde aĢağıda gelecek.) 
 
Resulallah‟ın hayatında örneğin; Ebu Cehil‟in oğlu Ġkrime bin ebi 

Cehl‟e, babasından dolayı hiçbir tacizde bulunulmaması emrini vermiĢtir 
Resulallah.  

 
“Onun babasını, onun duyacağı yerlerde kötülükle anmayın.” 

DemiĢti.  
 
Çok ilginçtir. Gerçekten de Resulallah insanların hassasiyetlerine 

dikkat ederdi. Çünkü bunun hiçbir getirisi olmazdı. Sadece mümin olan, 
samimi bir mümin olan Ġkrime‟yi üzerdi o kadar. O da isterdi elbette. 
Ġstemez miydi.  

 



Ebu Hüzeyfe‟nin Bedir‟de ölen babası gibi. Babası Bedir müĢrik 
ölülerinin içinde idi. Onu da çukura diğer ölülerle birlikte attırınca o da 
orada bekliyordu baya mahsun olmuĢtu.  

 
Resulallah yüzüne baktı, Resulallah‟ın baktığını hissedince;  
 
“Yok ya Resulallah dedi. Ben de arzu ederdim ki babam da 

imana ermiĢ olaydı. Akıllı bir adamdı. Bunu yapmayıĢına 
üzülüyorum.” DemiĢti. Yani;  

 
“Onun buraya gömülmesine ya da Ģu anda gördüğü cesedin 

gördüğü muameleye değil benim üzüntüm. Onun imana 
kavuĢamamasına üzülüyorum.” Çok ilginç..! 

 
 
149-) Ġn tübdu hayren ev tuhfuhu ev ta'fu an suin feinnAllahe 

kâne Afüvven Kadiyra; 
 
Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz 

Ģüphe yok ki Allah affı çok bir kadîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
Bir hayrı açıklar ya da gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz; 

Allâh Afüvv'dur, Kaadir'dir. (A.Hulusi) 
 
Ġn tübdu hayren ev tuhfuhu Ġyiliği açık ya da gizli yapar, ev ta'fu 

an suin kötülüğü de affederseniz, Allah onu da bilir. Yani; kânellâhü 
semîan alîyma idi ya. Allah her Ģeyi iĢitir ve bilirdi. Eğer iyiliği açık ya da 
gizli. Ġyilik yapar ve kötülüğü de affederseniz, Allah onu da bilir. 

 
Yukarıdakinin ikinci maddesini söylememiĢtim. 
 
2 - Haksızlığa uğrayanın savunma refleksi ile ağzından kaçırdıkları 

müstesna tutuluyor. Yani haksızlığa uğrayan bir kimse savunma refleksi 
ile karĢıdakine de dua edebilir mesela. Bu onun hakkı olarak görülüyor 
ayette. Ki nüzul sebebi olarak bir olay anlatılır; 

 
Bir adam Hz. Ebu Bekir‟e sataĢır, kötü söyler. Hz. Ebubekir ona 

karĢılık verir bu sefer. Hz. Peygamber de oradadır. O adam Hz. Ebu 
Bekir‟e sataĢtığında hiçbir tepki göstermeyen Resulallah, Hz. Ebu Bekir 
ona cevap vermeye baĢlayınca yüzünü ekĢitir ve oradan uzaklaĢmak için 
yeltenir, kalkar. 

 
Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir sorar;  



 
- Ya Resulallah o bana hakaret ederken bir Ģey demedin, ama 

ben onun hakaretine cevap verince rahatsız oldun..! 
 
Resulallah‟ın cevabı kendisine yakıĢan bir Ģekildedir. 
 
- O sana hakaret ederken bir melek ona cevap veriyordu. Ama 

ne zaman sen cevap vermeye baĢladın, melek gidiverdi yerine 
Ģeytan geldi. Onun için ben de buradan uzaklaĢmak için yeltendim. 
Der.  

 
Tabii bu çok farklı bir izah tarzı. Lakin Resulallah‟ın Matlub olan 

ideal olan davranıĢın nasıl olduğunu göstermesi açısından ilginçtir. 
 
Devam ediyor; 
 
feinnAllahe kâne Afüvven Kadiyra; Unutmayın ki Allah‟ta çok 

bağıĢlayıcıdır, sınırsız kudret sahibidir. 
 
 
150-) Ġnnelleziyne yekfürune Billahi ve RusuliHĠ ve yüriydune 

en yüferriku beynAllahi ve RusuliHĠ ve yekulune nu'minu Bi ba'din 
ve nekfürü Bi ba'din ve yüriydune en yettehızu beyne zâlike sebiyla; 

 
O kimseler ki ne Allah‟ı tanırlar ne Peygamberlerini, ve o kimseler 

ki Allah‟ı tanımak lâkin Peygamberlerini tanımayıp ayırmak isterler, ve o 
kimseler ki Peygamberlerin bazısına inanırız bazısını tanımayız derler ve 
böyle küfür ile iman arasında bir yol tutmak isterler. (Elmalı) 

 
Allâh ve Rasûllerini inkâr edenler, Allâh ile Rasûllerinin arasını 

ayırmak isterler. "Bazısına iman edip bazısını inkâr ederiz" derler. Arada 
bir yol edinmek isterler. (Ayrıca Ģöyle de değerlendirilebilir: Allâh 
Esmâ'sının açığa çıkması anlamındaki 'Ġrsâliyet' hakikat ve kavramından 
uzaklaĢıp; gökteki tanrı ile yerden seçtiği peygamber anlayıĢını yaymak 
isterler.) (A.Hulusi) 

 
 
Ġnnelleziyne yekfürune Billahi ve RusuliHĠ ve yüriydune en 

yüferriku beynAllahi ve RusuliHĠ Allah ve elçileri arasında ayırım 
yaparak Allah‟ı ve elçilerini inkar edenlerle e yekulune nu'minu Bi 
ba'din ve nekfürü Bi ba'di birine inanır öbürünü inkar ederiz diyerek ve 
yüriydune en yettehızu beyne zâlike sebiyla; Ġman ile inkar arasında 



bir yol tutturmak isteyenler var ya – Ben tamamını birden bir cümle 
olarak kurdum- ĠĢte bunlar var ya..! 

 
 
151-) Ülaike hümül kafirune hakka* ve a'tedna lil kafiriyne 

azâben mühiyna; 
 
ĠĢte bunlar hakka kâfirdirler, biz de kâfirler için mühîn bir azap 

hazırlamıĢızdır. (Elmalı) 
 
ĠĢte onlar gerçeği tümüyle inkâr edenlerin ta kendileridir. Hakikati 

inkâr edenler için aĢağılayıcı bir azap hazırladık. (A.Hulusi) 
 
Ülaike hümül kafirune hakka gerçekten kafir olanlar bunlardır. ve 

a'tedna lil kafiriyne azâben mühiyna; ve biz kafirler için alçaltıcı bir 
azap hazırlamıĢızdır. 

 
Ki Burada akide pazarlık götürmez diyor Kur‟an. Akide de pazarlık 

yapmaya kalkmayın. Birini inkar edip öbürüne iman etmeniz, hepsini 
inkar etmeniz anlamını taĢır. 

 
 
152-) Velleziyne amenû Billahi ve RusuliHĠ ve lem yüferriku 

beyne ehadin minhüm ülaike sevfe yü'tiyhim ücurehüm* ve 
kânAllahu Ğafûren Rahıyma; 

 
Allaha ve Peygamberlerine iman eden ve Peygamberlerinden hiç 

birinin arasını ayırmayan kimselere gelince iĢte bunların yarın kendilerine 
ecirlerini vereceğiz, ve Allah gafur, rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
Bütün yaratılmıĢların hakikatinin Allâh Esmâ'sı olduğuna ve (irsâl 

ettiği) Rasûllerine iman edip, (irsâl olmaları yönünden) hiçbirini 
diğerinden ayırmayanlara gelince, Allâh onların mükâfatını verecektir. 
Zaten Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
Velleziyne amenû Billahi ve RusuliHĠ fakat Allah‟a ve elçilerine 

inanan ve lem yüferriku beyne ehadin minhüm ve onlar arasında 
hiçbir ayırım yapmayanlara gelince ülaike sevfe yü'tiyhim ücurehüm 
zamanı geldiğinde Allah onlara ödüllerini tam olarak verecek. 

 
ve kânAllahu Ğafûren Rahıyma; Çünkü Allah çok bağıĢlayan ve 

rahmetinde sınırsız olandır. 
 



Allah bize de rahmetiyle ve affıyla muamele etsin diyor, 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NĠSA SURESĠ (153-176) (36) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili dostlar geçen dersimizde Nisa suresinin münafıklarla ilgili, 

daha doğrusu bir münafığın psikolojisi ile ilgili ayetleri iĢlemiĢtik. O 
ayetlerde münafık davranıĢlarının arka planında yatan duygu ve 
düĢünceler ele alınmıĢ ve münafık tabiatı boylu boyunca resmedilmiĢti. 

 
ġimdi Nisa suresinin bu günkü son dersimizde o ayetlerin peĢinden 

Resulallah‟ın, vahyin ilk muhatabı olan Resulallah‟ın gönlündeki kimi 
sorulara da cevap olan ayetleri tefsir edeceğiz. 153. ayetle dersimize 
devam ediyoruz. 

 
 
153-) Yes'elüke ehlül Kitabi en tünezzile aleyhim Kitaben 

mines Semai fekad seelü Musa ekbere min zâlike fekalu erinAllahe 
cehreten feehazethümüs sa'ıkatü Bi zulmihim* sümmettehazül ıcle 
min ba'di ma caethümül beyyinatu fe 'afevna an zâlik* ve ateyna 
Musa sultanen mübiyna; 

 
Ehli kitap senden üzerlerine Semadan bir kitap indirivermeni 

istiyorlar, çok görme Musâ‟ya bundan daha büyüğünü teklif ettiler, 
«Allah‟ı bize açıktan göster» dediler de zulümleriyle kendilerini yıldırım 
çarptı, sonra kendilerine o kadar açık mucizeler gelmiĢken tuttular 
danaya taptılar, derken biz bunlardan affettik de Musâ‟ya kahir bir 
saltanat verdik. (Elmalı) 

 
Ehl-i kitap (Yahudiler) senden, kendilerine "Gökten yazılı Kitap" 

indirmeni istiyorlar... Gerçekten (onlar) bundan daha büyüğünü Musa'dan 
istediler... "Allâh'ı açıktan bize göster" demiĢlerdi de, zulümleri yüzünden 
onları yıldırım çarptı... Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra tutup 
buzağıya tapınmaya baĢladılar... Bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir 
kudret verdik. (A.Hulusi) 

 
 
Yes'elüke ehlül Kitabi en tünezzile aleyhim Kitaben mines 

Semai Kitap ehli senden kendilerine gökten bir vahiy indirmeni istiyorlar. 
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Alternatif bir manada Ģöyle verilebilir; Ki aynı metin iki manayı da 
destekler. Üzerlerine baĢı sonu belli olan fiziki olarak bir kitap indirmeni 
isterler. Ki bence birinci tercih ettiğim mana daha doğru. Çünkü Kitap, 
Kitaben Ģeklinde belirsiz olarak nekra olarak geldi ayeti kerimede, onun 
için vurgu; “Bu mesaj bize hitap etmiyor, biz insanlık içerisinde 
seçilmiĢ bir topluluğuz ve ayrıcalıklıyız, Allah’ın yakınlarıyız. 
Dolayısıyla sen bizi muhatap alan çok özel bir mesaj getir.” Demek 
istiyorlar. Benim tercih ettiğim manaya göre. 

 
Tercih etmediğim manaya göre ise, tıpkı Hz. Musa‟ya indirilen 

yazılmıĢ levhalar gibi gökten bize bir baĢı sonu belli olan kitap indir 
anlamı var ki ben bu anlamı doğruca bulmuyorum. 

 
fekad seelü Musa ekbere min zâlik onlar Musa‟dan daha 

büyüğünü istemiĢlerdi. fekalu erinAllahe cehreten ve demiĢlerdi ki; Bize 
Allah‟ı doğrudan açıkça göster. feehazethümüs sa'ıkatü Bi zulmihim 
Bu zulümleri yüzünden onlar yıldırım çarpmıĢa dönmüĢlerdi. Ki 
hatırlayacaksınız Bakara suresinde tefsir etmiĢtik söz konusu ayeti. 55. 
ayet; 

 
Ve iz kultüm ya Mûsâ len nu'mine leke hatta nerAllahe 

cehraten.DemiĢlerdi. Hani demiĢtiniz ki ey Musa sen Allah‟ı bize 
doğrudan açıkça gösterinceye kadar biz sana inanmayacağız. 

 
Neden doğrudan açıkça, çünkü Allah‟ı dolaylı olarak çok 

görmüĢlerdi Firavunun zulmünden kurtarırken görmüĢlerdi.  
 
Kendilerini zelil iken aziz ederken görmüĢlerdi. Musa‟ya onlarca 

mucize verirken görmüĢlerdi. 7 beyzayı görmüĢlerdi. Asayı, Musa‟yı 
görmüĢlerdi. Bütün bunları görmelerine rağmen bir de açıkça yüz yüze 
görmek istiyorlardı. Olmayacak bir Ģey istiyorlardı. Onlar zihinlerindeki 
Allah tasavvurunu yanlıĢ tutmuĢlardı. Yani Kur‟an ın ifadesi ile; 

 
Ve ma kaderullahe hakka kadrihi.. (Zümer/67) 
 
Allah‟ı gereği gibi takdir edememiĢlerdi. Allah‟ı cisimleĢtirmeye 

kalkmıĢlardı. Onun için antropomorfik bir tanrı anlayıĢları vardı. Bu da 
putperest bir toplumla iç içe yaĢamalarından dolayı idi. Onun için burada 
Resulallah‟a; Onların eski alıĢkanlığıdır denilmek isteniyor. Yani senden 
bunu talep etmelerini garip karĢılama, onların babaları da bunu 
yapmıĢlardı, hem de kendi peygamberlerine. Kendilerini firavundan 
kurtarıp özgürlüğe kavuĢturan Musa‟ya karĢı yapmıĢlardı. 

 



sümmettehazül ıcle min ba'di ma caethümül beyyinat ve 
ardından kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra buzağı 
heykeline tapmaya baĢlamıĢlardı. 

 
Hani yine daha önce iĢlemiĢtik; 
 
 ..ve üĢribu fı kulubihimül ıcle.. (Bakara/93) 
 
Buzağı heykelinin sevgisi gönüllerine içirilmiĢti. Onlar buzağı 

heykelini, Hz. Musa vahiy almak için aralarından ayrılınca takıları 
toplayarak Samiri isimli bir sanatkara yaptırdılar. Peki bu heykel neden 
buzağı heykeli diyecek olursanız, iĢte orada çok garip bir gerçekle 
karĢılaĢıyoruz. DüĢmanları olan firavunun tanrılarından biri, hotor, inek 
tanrısı. YahudileĢen Ġsrail oğulları düĢmanlarının tanrılarına tapmak 
istiyorlardı. Bu bir kimlik kaybı, bu bir kiĢilik bozulması idi. Kimlik ve kiĢilik 
kaybı bir insanın veya bir toplumun geleceğini öz elleri ile yok eden bir 
kayıptı. Onun içinde Kur‟an olayı bu boyutlarıyla, sosyopsikolojik 
boyutlarıyla öne çıkarıyor ve düĢmanını taklit eden bir toplumun 
YahudileĢeceğini söylüyor. 

 
fe 'afevna an zâlik yinede onları bu günahlarından arındırmıĢ ve 

ateyna Musa sultanen mübiyna; ve Musa‟ya hakikatin açık ve güçlü 
belgelerini bahĢetmiĢtik.  

 
Yahudilerin taĢkınlıklarına karĢı bu ayetler Hz. Peygamberi teselli 

ediyor. Aslında münafıklarla ilgili uzun bir pasajın arkasından neden 
Yahudilerle ilgili böyle bir pasaj geldi derseniz. Asıl belki tefsirimizin can 
damarı da bu sorunun cevabında yatıyor. 

 
Vahyin ilk muhatabı olan peygamberin zihnindeki soruyla ilgilidir 

derim. Peygamber Ģöyle düĢünüyordu: “Bu insanlar, Allah kendileri ile 
konuĢtu. Bunu gördüler.” Yani Medine‟de ki Yahudiler için. “Bir insan 
vahyin geldiğini göre göre nasıl münafık olabilir. Nasıl iki yüzlü 
olabilir. Hala vahye nasıl inanmayabilir.” Gerçekten de Peygamber 
AS. bu sapma biçimini anlamakta zorlanıyordu. Yani Allah kendileri ile 
konuĢtuğu halde bu insanlar neden hala ikiyüzlü davranıyorlar. 
Münafıklığın tabiatını anlamakta zorlanıyordu Resulallah. 

 
ĠĢte Resulallah‟ın bu sorusuna bir cevap olarak geliyordu. Bu 

cevap; senden daha büyük mucizeler verdiğimiz Musa‟ya da kendi 
toplumu, senin toplumunun sana yaptığından çok daha fazlasını yaptılar. 
Onun için ayetin böyle bitmesi meseleyi daha da açıklığa kavuĢturuyor. 
ve ateyna Musa sultanen mübiyna; ve Musa‟ya hakikatin açık ve güçlü 



belgelerini de bahĢetmiĢtik. Yani Musa‟ya daha fazlasını vermiĢtik. Ona 
farklı mucizeler, 7 beyza gibi, asayı Musa gibi ve daha farklı mucizeler 
verdiğimiz halde ihanet ettiler, kaldı ki sana ihanet etmesinler.  

 
 
154-) Ve refa'na fevkahümütTure Bi miysâkıhim ve kulna 

lehümüdhulül babe sücceden ve kulna lehüm la ta'du fiys sebti ve 
ahazna minhüm miysâkan ğaliyza; 

 
Ve misaka bağlanmaları için Turu üstlerine kaldırdık da «girin 

secdelere kapanarak o kapıya» dedik onlara, hem «sebt günü tecavüz 
etmeyin» dedik de onlara kendilerinden ağır bir misak aldık. (Elmalı) 

 
Verdikleri söze bağlanmaları için Tur'u üzerlerine kaldırmıĢtık da 

onlara "Secde ederek o kapıdan girin" demiĢtik. Hem de "Cumartesi 
günü hürmetini ihlâl etmeyin" dedik de, onlardan kesin ahd aldık. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve refa'na fevkahümütTure Bi miysâkıhim Yine Resulallah‟ı 

teskin etmek, teselli etmek için ve bunun aslında tüm tarih boyunca diğer 
peygamberlere karĢı da gösterilen bir tavır olduğunu ifade için, 
Müslüman Ġsrail oğullarının YahudileĢtikleri noktalar açıklanmaya devam 
ediyor. 

 
Ve refa'na fevkahümütTure Bi miysâkıhim ve Turu söz vermeleri 

için üzerlerine yükseltmiĢtik. 
 
Belki de Resulallah‟ın zihnindeki Ģöyle bir soruya cevaptı. “Acaba 

bu insanlar bir fiil bir mucize görseler Kur‟an dan baĢka Kur‟an dıĢında, ki 
Resulallah‟ın mucizesi, nübüvvet mucizesi Kur‟an dır. Kendisi de 
Buhari‟de nakledilen bir hadislerinde; 

 
- Bana gelen, yani benim nübüvvetimi tasdik için bana 

gönderilen mucize yalnızca Kur’an dır.” BuyurmuĢtur. 
 
Onun için her peygamberin nübüvvetini tasdik eden bir mucizesi 

vardı, Resulallah‟ın ki Kur‟an dı. 
 
Acaba Kur‟an dıĢında Harikulade bir olay olsaydı bir Ģey değiĢir 

miydi sorusuna Kur‟an, “Hiçbir Ģey değiĢmezdi. Daha önce bu çok 
denendi. ĠĢte onun daha önce yaĢanmıĢ bir örneğini aktarıyor. 
YahudileĢen Ġsrail oğullarından Kur‟an. 



 
ve kulna lehümüdhulül babe sücceden ve kulna lehüm la ta'du 

fiys sebt Onlara kapıdan Ģükür secdeleri ile girin demiĢ ve septi ihlal 
etmeyin diye uyarmıĢtık. 

 
Bu Ģükür secdeleri ile girin ki Bakara 58-59. ayetlerde kıssası 

aktarılır. Filistin‟e ana yurtlarına Ģükrederek girin denildiği halde onlar 
talan ederek, kapıdan değil de Ģehrin arka tarafından, bağları, bahçeleri 
ve bostanları yağmalayarak girmiĢlerdi. Onlara Hıddatun deyin yani “özür 
dileriz ya rabbi. Sana Ģükürler olsun, senin önünde boynumuz kıldan 
incedir. Sana karĢı tevbe ediyoruz.” Demek yerine onlar, müfessirlerin 
naklettiğine eğer doğru kabul edecek olursak Hıntatun, ona benzer bir 
sami kelimeyi tercih etmiĢlerdi. Buğday, buğday..! Tahıl, tahıl..! diyerek 
girmiĢlerdi. Yani estağfurullah diyeceklerine mal isteyerek girmiĢlerdi. 
Dünyalık isteyerek girmiĢlerdi. 

 
Yine burada septi ihlalden söz ediliyor ki Ġbranca ifadesi ile ġabat, 

bugünde kutlanan, bugünde genellikle uyulan cumartesi iĢ görme yasağı. 
Ki Ġsrail oğulları, Allah bunu kendilerine farz kılmadığı halde kendileri 
müstakil bir ibadet günü tahsis ettiler. O gün hiçbir dünyalık iĢ 
yapmayacaklar ve o günü Allah‟a hasredeceklerdi. Bunu kendileri 
koydular. Kendi koyduklarına kendileri uymadılar. Ġk ihlal eden de 
kendileri oldu.  

 
Ve hile-i Ģer‟iye yöntemini icat eden de onlar olmuĢtu. Cuma 

akĢamından ağları, -ki onlar su kıyısında yaĢayan topluluklar idiler- 
Ağlarını geriyorlardı suya atıyorlardı Cumartesi akĢamı yasak bitince 
topluyorlar, güya iĢ görmemiĢ, Ģabat, geleneğine sadık kalmıĢ 
oluyorlardı. Yine kendileri ihlal ettiler. 

 
ve ahazna minhüm miysâkan ğaliyza; Üstelik kendilerinden 

sağlam bir taahhütte almıĢtık. Ki bakara suresinin 63-65. ayetleri 
arasında ve Araf 171 de bu söze değinilir. 

 
 
155-) Fe Bi ma nakdıhim miysakahüm ve küfrihim Bi ayatillahi 

ve katlihimül Enbiyae Bi ğayri Hakkın ve kavlihim kulubüna ğulf* bel 
tabeAllahu aleyha Bi küfrihim fela yu'minune illâ kaliyla; 

 
Bunun üzerine misaklarını nakzetmeleri ve Allahın âyetine küfürleri 

ve Enbiyayı nâhak yere katilleri ve «kalplerimiz kılıflı» demeleri sebebiyle 
-ki doğrusu Allah o kalplerin üzerini küfürleriyle tabetmiĢtir de onun için 
imana gelmezler meğer ki pek az. (Elmalı) 



 
Ahdlerinden dönmeleri, Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının 

açığa çıkıĢı olan iĢaretleri) inkâr etmeleri, Hakk'ın muradına karĢı Nebileri 
öldürmeleri ve "Kalplerimiz kılıflıdır" (Ģuurlarımız koza içindedir) demeleri 
yüzünden, yaptıklarının karĢılığını verdik. Bilakis inkârları yüzünden 
anlayıĢlarını kilitledik! Artık pek azı hariç, iman etmezler! A.Hulusi) 

 
 
Fe Bi ma nakdıhim miysakahüm ĠĢte böylece taahhütlerini 

çiğnedikleri, ve küfrihim Bi ayatillah Allah‟ın mesajlarını reddettikleri, ve 
katlihimül Enbiyae Bi ğayri Hakkın Peygamberleri haksız yere 
öldürdükleri, ve kavlihim kulubüna ğulfun ve kalplerimiz kaplıdır, 
dedikleri için.  

 
Ki kalplerimiz kaplıdır Bakara 88 de de geçer. Tevriyeli bir kullanım 

bu. Ġki anlama da gelebilir. “Kalplerimiz kılıflıdır, kaplıdır, senin sözlerini 
hiiç..! ĠĢitmeyiz.” Yani “BoĢuna kendini yorma, bize iĢlemez. Bize 
sökmez.” Demeye getiriyorlar. Ya da benim tercih ettiğim anlamıyla; 
“Kalplerimiz bilgi ambarıdır.” Ki Ragıp‟ta müfredatında bu anlamı 
destekleyen kimi açıklamalar yapmıĢ, “Kalplerimiz ağzına kadar bilgi ile 
doludur. Bilgi ambarıdır. Onun için de senin sözlerine, senin getirdiğin 
mesaja bizim ihtiyacımız yok.” Gibi bir müstağni tavır, bir küstahça 
böbürlenme içine girmiĢlerdi. 

 
Aslında bu ayet Yahudilerin peygamber katline değiniyor. Hemen 

önceki cümle o. Yani YahudileĢme alametlerin büyüklerinden biri. 
Biliyorsunuz YahudileĢen Ġsrail oğulları peygamberlerini taĢlayarak, 
hakaret ederek hayattan dıĢladılar. Hıristiyanlarsa bunun tam tersini 
yaptılar. Onlar da peygamberlerini yücelterek, ilahlaĢtırarak hayattan 
dıĢladılar. 

 
Yani neticede ikisi de hayattan dıĢlamıĢ oldu. AĢağılayanlar ya da 

yüceltenler. ĠlahlaĢtıranlar. Ġkisi de sonuçta aynı Ģeyi yaptılar. Kur‟an bu 
pasajında, nisa suresinin bu son sayfalarında bu iki sapmayı da iĢliyor. 
Biraz sonra HıristiyanlaĢma biçiminde gerçekleĢen peygamber 
ilahlaĢtırma sapmasını da göreceğiz. 

 
bel tabeAllahu aleyha Bi küfrihim Aksine, aslında Allah onların 

kalplerini mühürlemiĢtir. 
 
Burada çok ilginç bir karĢılıklılık var. Onlar diyorlar ki bizim 

kalplerimiz kılıflıdır. Cenabı Hak‟ta onlara cevap veriyor. Hayır Allah 
onların kalplerini mühürlemiĢtir. Ġkisi de bir gerçeğin iki yüzünü ifade 



ediyor. Ġnsan Allah iliĢkilerinin karĢılıklılık esasına dayandığını gösteriyor. 
Yani Allah’ın iradesi, dilemesi, insanın eyleminden ve iradesinden 
bağımsız gerçekleĢmiyor. Onlar kalplerini kapattılar, Allah’ta o 
kapalılığı açmadı.  

 
..felemma zağu ezağAllahu kulubehüm.. Saff/5 
 
Ayetinde olduğu gibi. “Onlar kaydılar, Allah’ta kalplerini 

kaydırdı.” Bu kadar. Yani Allah kimsenin kalbini mühürlemez. Burada 
mühürleme, aslında vicdanın üzerini örtmedir. Vicdanın üzeri günahlarla 
yavaĢ yavaĢ örtülür. Bir toz tabakası kaplar. Bu tabaka zamanla, Allah‟a 
olan isyanlarla o kadar kalınlaĢır ki, artık ses geçirmez olur. IĢık geçirmez 
olur. Allah‟ın nurunu geçirmez olur. Vahyin ve aklın ıĢığını almaz olur. Bu 
tabaka kalınlaĢtıkça vicdanın sesini sahibi duymaz olur. Vicdan içerde 
bağırır, çağırır, inler ama sahibi bunu duymaz. Artık vicdanın üzeri küfür 
perdesi ile örtülmüĢtür. 

 
fela yu'minune illâ kaliyla; En sonunda ne olur. Böyle olursa? ĠĢte 

onlar bu yüzden çok kıt inanırlar. Artık insan inanç kıtlığı çekmeye baĢlar. 
Ve inanç kıtlığı yavaĢ yavaĢ inanç yokluğuna dönüĢür. Ġman yokluğuna 
dönüĢür. 

 
 
156-) Ve Bi küfrihim ve kavlihim alâ Meryeme bühtanen 

azıyma; 
 
Yine küfürleri ve Meryem‟e karĢı azîm bir bühtan söylemeleri. 

(Elmalı) 
 
Hakikati inkâr etmeleri ve Meryem'e çok büyük iftira atmaları 

yüzünden! (A.Hulusi) 
 
 
Ve inkarları ve Meryem‟e korkunç bir iftira atmaları yüzünden Allah 

onların kalplerini mühürledi. 
 
Meryem‟in iffetine aslında çok ilginçtir, tarihi bir anekdot, Hz. Ġsa 

peygamberliğini ilan edinceye, yani YahudileĢen Ġsrail oğullarını 
eleĢtirinceye, onları Allah‟a davet edinceye kadar Hz. Meryem‟e Ġftira 
etmediler. Ġlk iftira etmelerinin hemen ardından, çünkü Meryem suresinin 
30. ayetinde aktarıldığı gibi, bebek Ġsa‟nın mucizesiyle karĢılaĢtılar, ve 
ondan sonra iftirayı kestiler. Artık iftirayı geri aldılar. Çünkü gördüler ki 
olay çok farklı bir olay. Ama yıllar sonra ne zaman Hz. Ġsa kendilerini 



eleĢtirmeye baĢladı, o zaman o eski iftiralarını tekrarlamaya baĢladılar. 
Onu gayri meĢru bir çocuk olarak, annesini de iffetsizlikle suçladılar.  

 
Bu ağır iftira için Kur‟an iĢte bu ibareyi kullanıyor. Meryem‟e 

korkunç bir iftira attılar diyor. 
 
 
157-) Ve kavlihim inna katelnel Mesiyha 'Iysebne Meryeme 

RasulAllah* ve ma kateluhu ve ma salebuhu ve lâkin Ģübbihe 
lehüm* ve innelleziynahtelefu fiyhi lefiy Ģekkin minhu, ma lehüm 
Bihi min ılmin illettiba'az zann* ve ma kateluhu yakıyna; 

 
Ve «Biz Allahın Resulü Mesih Isâ Ġbn. Meryem‟i katlettik» demeleri 

sebebiyle- halbuki onu ne katlettiler ne salbettiler ve lâkin kendilerine bir 
benzetme yapıldı, ve filhakika onda ihtilâf edenler bundan dolayı Ģekk 
içindedirler, ona dair bir ilimleri yoktur ancak zan ardında giderler, halbuki 
onu yakînen katletmediler. (Elmalı) 

 
"Biz, Allâh Rasûlü Mesih, Meryemoğlu Ġsa'yı katlettik" sözleri 

yüzünden... Gerçekte Onu ne katlettiler ne de haça astılar; sadece 
onlara öyle benzetildi (asılan). Onun hakkında tartıĢanlar bu konuda tam 
bir Ģüphe içindedirler; bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanlarına göre 
konuĢurlar. Kesin olan, Ġsa'nın katledilmediğidir! (A.Hulusi) 

 
 
Ve kavlihim inna katelnel Mesiyha 'Iysebne Meryeme 

RasulAllah ve Allah‟ın elçisi, (Biz tırnak içinde bunu, olduğunu iddia 
eden diye bir ilave ile anlamamız lazım. Çünkü Allah‟ın elçisi olduğuna 
inansalar böyle yapmazlardı zaten.) Allah‟ın elçisi olduğunu iddia eden 
Meryem oğlu Ġsa Mesih‟i; ĠĢte biz öldürdük demeleri yüzünden. Yani 
bunu iftihar edilecek bir ĢeymiĢ gibi sunuyorlar. Peygamber katlini 
utanmadan yapıyorlar, bir de bunu sanki övünülecek bir ĢeymiĢ gibi 
sunuyorlar.  

 
Biliyorsunuz Yahudilere göre Hz. Ġsa bir yalancı peygamber, kendi 

içlerinden çıkmıĢ haĢa bir sapık. Öyle inanıyor Yahudiler. 
 
ve ma kateluhu ve ma salebuhu ve lâkin Ģübbihe lehüm 

Aslında onu ne öldürdüler, ne de çarmıha gerdiler. Fakat onlara öyle 
olmuĢ gibi geldi. 

 



Bunun üzerinde durmak lazım. ĠĢin garibi biraz önce yaptığım 
açıklamaya ilave olsun, Yahudiler böyle söylüyorlar, Hıristiyanlar da O‟nu 
Yahudilerin öldürdüğüne inanıyorlar.   

 
ĠĢte Kur‟an bu tarihsel yanlıĢı burada kesin bir biçimde reddediyor. 

Düzeltiyor daha doğrusu. Kur‟an bu tarihsel iddiayı kökten reddeder. 
Ayeti bitirelim ve ondan sonra geriye dönelim; 

 
ve innelleziynahtelefu fiyhi lefiy Ģekkin minh bu konuda farklı 

görüĢler ileri sürenler ise, ondan dolayı gerçekten ĢaĢkınlık 
içerisindedirler. Yani O‟nun asılması, O‟nun öldürülmesi konusunda iddia 
ileri sürenler, bunu iddia edenler ile kendi aralarında çok büyük çeliĢkiler 
taĢımaktadırlar. Yani kendi aralarında henüz daha ihtilaf halindedirler. 
Ġhtilaflarını halletmemiĢlerdir. 

 
ma lehüm Bihi min ılmin illettiba'az zann onunla ilgili bir bilgileri 

yoktu ve yalnızca zanna dayanıyorlardı. 
 
ve ma kateluhu yakıyna; Sonuç olarak kesinlikle onu 

öldürmediler. 
 
ġimdi sevgili dostlar, çarmıh hikayesi nereden çıktı o halde 

öldürmedilerse. Asmadılarsa, çarmıha germedilerse. ve ma salebuhu 
aslında asmak manasına gelmesine rağmen burada çarmıha gerilmeyi 
ifade ediyor. Eğer çarmıha gerilmediyse Hıristiyan ilahiyatına çarmıh 
efsanesi nasıl girdi sorusu ciddi bir sorudur ve Hıristiyan ilahiyatının 
büyük problemlerinden biridir bu. Kur‟an ın çarmıh efsanesini reddettiği 
açık, kesin. Ki biz bu efsanenin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için 4 
kanolik Ġncil‟e, yani resmi olarak onaylanmıĢ 4 Ġncil‟e bakıyoruz. 

 
Malumunuz 400 ü aĢkın Ġncil gelmiĢti Ġznik konsülüne, Ġznik konsülü 

315 teki Ġznik Konsülü 300 Ġncil‟den sadece 4. resmi olarak kabul etti, 
gerisinin yakılmasını kararlaĢtırdı. Onun için diğer Ġncil‟lerde ne vardı ki 
yaktılar. Hangi doğrular vardı ki bilinmesini istemediler. Neden böyle bir 
süzgeçten geçirmeye ihtiyaç duydular bunlar Hıristiyan ilahiyatının 
problemleridir aslında ve bunlara cevap bulunması gerekti tabii. 

 
Neden onları heteredox ilan ettiler, çizgi dıĢı ilan ettiler. Neden o 

Ġncil‟lerden bir nüsha dahi bırakmaya tahammül etmediler. Yine de el 
altından bazı Ġncil, yani kanonik olmayan, resmi onay almayan Ġncil 
nüshalarının kurtulduğunu görüyoruz. Ve onlardan bazı Ģeyler 
öğreniyoruz. 

 



Öncelikle 4 Ġncil‟deki çarmıh efsanesine baktığımızda çok ilginç bir 
Ģeyle karĢılaĢırız. Hiç birinin anlattığı diğerini tutmaz. Hatta birbiri ile 
taban tabana çeliĢen bir çarmıh efsanesi var.  Haça gerilme konusu, yani 
Ġsa‟nın kabirden kalkması konusunda birbirini hiç tutmayan aktarımlar 
var. Onun görülmesi konusunda, onu gören kiĢi sayısı, bir kadın gördü, 
iki kadın gördü, 3 kadın..! Necven‟li Meryem gördü deniliyor ki Hz. Ġsa‟nın 
hayatında bu kadından cin çıkardığı söyleniyor. Normal biri değil 
anlaĢılan. 

 
Yine Haçı kimin taĢıdığı konusunda, bir Ġncil der ki haçı Ġsa‟nın 

bizzat kendisi, bir baĢkası, bir baĢkasına taĢıttırır. Yani 4 Ġncil‟de bu 
konuda çok farklı Ģeyler söylüyor ve birbirini tutmuyor. Allah bilir diğer 
Ġncil‟lerde neler vardı. 

 
Burada 4 nün de ittifak ettiği ve tarihsel olarak bize gelen 4 Ġncil 

dıĢındaki Ġncil‟lerinde ortaklaĢa ittifak ettiği konular var; 
 
1 – Ġsa‟yı infaz timi, onu tanımıyorlardı. Hz. Ġsa‟yı infaz için gelen 

tim onu tanımıyordu. 
 
2 – Onu ihbar eden hain havarisi, Yahuda‟nın Ġsa‟dan sonra 

ortadan kaybolduğu idi. Bu kayboluĢ Ģekli Ġncil‟lerde farklı farklı 
anlatılıyor. Bazılarında hiç sükut geçiĢtiriliyor. Yahuda ortadan 
kayboluyor bazılarında ama. Matta‟da örneğin kendi kendisini astığı, 
vicdan azabı çekerek aldığı para ile bir tarla alıp hemen arkasından 
kendi kendisini astığı söyleniyor. Diğer Ġncil‟ler bu iĢi sükut geçiyorlar. 

 
Yine Vali Platus‟un ki roma genel valisi, iĢgal valisi, Vali Platus‟un 

Hz. Ġsa‟yı koruduğu konusunda ittifak var tüm kaynaklarda, Ġncil‟ler de 
dahil. Vali Platus onu ısrarla koruyor. Yahudiler onu Ģikayet ediyorlar, 
öldürmek istiyorlar Hz. Ġsa‟yı. Vali Platus ise onun ölümü hak etmediğini 
hep savunuyor. 

 
ĠĢte bütün bunlar yan yana, alt alta dizildiğinde aslında Hz. Ġsa‟nın 

çarmıha gerilmesi konusunun bir efsaneden baĢka bir Ģey olmadığı 
ortaya çıkıyor.  

 
Bu efsaneyi biz yine batılılardan öğreniyoruz. Yani Lord Hadley 

isimli bir batılı bilgin bu yüzyılın baĢında 1903-1904 yılları arasında, 
bugünkü Irak‟ta yapılan Asur tarihi tabletlerinin kazıda bulunması 
esnasında, tabletler okunduğunda bir din efsanesi ortaya çıkıyor.  

 



Din efsanesi ile Hz. Ġsa‟nın çarmıha gerilmesi efsanesini 
karĢılaĢtırdığımızda aynen oradan kopyalandığını yine batılılar bize 
gösteriyorlar. Ki çarmıh efsanesini reddeden Hıristiyan mezheplerini 
görüyoruz geçmiĢte. Mesela Keringli mezhebi ve Tatyanos mezhebi ve 
yine karpakroti diye bilinen o dönemde, daha sonra ortaya çıkan bir 
Hıristiyan mezhebi. Burada çarmıh inancını reddeden Hıristiyan 
mezhepleri. 

 
ÇağdaĢ Hıristiyan batılılardan kimi yazarlar da bunun aslında 

Pavlus tarafından, önceleri bir inkarcı iken, aĢırı Hz. Ġsa düĢmanı iken 
daha sonra Hıristiyan olan ve Hıristiyanlığı kökünden değiĢtiren Yani Hz. 
Ġsa‟nın getirdiği Ġslam‟ı putperestliğe bulayan Pavlus‟un soktuğu bir 
efsane olduğunu söylüyorlar ki George Sale Bir Kur‟an mütercimidir bu, 
Ġngilizceye Kur‟an ı tercüme eden biridir. Gerçek Hıristiyanlık isimli 
kitabın yazarı Ernest Dodons (Ermest Renan. Olabilir..!) isimli bir 
Alman‟da bunlar arasında yer alıyor. 

 
Bütün bunları yan yana topladığımızda aslında Hz. Ġsa‟nın çarmıha 

gerilmesi efsanesinin pekte sağlam durmadığını görüyoruz ki biz bunu 
Kur‟an ın kesinlikle reddetmesinden bu olayın tarihsel olarak vuku 
bulmadığını ama nasıl olduğunu; ve lâkin Ģübbihe lehüm öyle imiĢ gibi 
geldi. 

 
ĠĢte bu noktada bir takım rivayetler olduğunu görüyoruz. Matta 

Ġncil‟i bu rivayetin altını dolduracak bize bilgiler de sunuyor. Diyor ki Hz. 
Ġsa‟yı ihbar eden hain havarisi Yahuda, onun yerine çarmıha gerildi. 
Çünkü gelenler onu tanımıyorlardı. Ġnfaz için gelen tim, askeri tim, Hz. 
Ġsa‟yı tanımıyorlardı. Onun için de Ġncil‟lerin bize verdiği bilgiye göre; ben 
kimin alnından öpersem demiĢti Yahudi, O Ġsa‟dır, siz onu götürün. 
Demek ki ortada gerçekten bir problem var. 

 
Tabii bu rivayetlerin ne kadar doğru olduğunu, Hz. Ġsa‟nın yerine 

hain Yahuda‟nın asılıp asılmadığını bilemiyoruz. 
 
 
 
 
 
158-) Bel rafeahullahu ileyHĠ, ve kânAllahu Aziyzen Hakiyma; 
 
Doğrusu Allah onu kendine doğru ref'eyledi, Allah bir azîz, hakîm 

bulunuyor. (Elmalı) 
 



Bilakis Allâh Onu kendine yüceltti! Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
 
Bel rafeahullahu ileyHĠ bilakis Allah onu kendi katına yüceltti. 
 
Burada yine bir problem Allah‟ın onu kendi katına yüceltmesini, 

bazı hadislerini doğrulamak için hadis külliyatına girmiĢ ve Ġsa‟nın daha 
sonra geleceğini veya Mehdi tezini doğrulamak için gayret gösteren 
müfessirler, adeta bu ayeti de Hz. Ġsa‟nın daha sonra döneceği, 
Hıristiyan inancını doğrular biçiminde yorumlamaya kalkmıĢlar. Oysa ki 
ne bu ayette, ne de Kur‟an ın baĢka bir yerinde Hz. Ġsa‟nın göğe, bedeni 
ile çekildiğini söyleyen hiçbir açık ayet bulunmamaktadır. Kaldı ki burada; 

 
Bel rafeahullahu ileyHĠ Allah onu kendi katına yüceltti. Burada ki 

Rafh yüceltme, bir makam verme, bir tazim, bir ululamadır ki zaten 
Kur‟an da Meryem suresinin 57. ayetinde Hz. Ġdris içinde aynı kelime 
kullanılır. 

 
Ve refa'nahu mekanen aliyya; Meryem/57 
 
Yani bir yüceltmedir. Bir ululamadır ki Alu Ġmran suresinin 55. 

ayetinde “Sana uyanları kıyamete dek yücelteceğim.” Ġfadesinde biz bu 
yüceltmenin manevi bir yüceltme olduğunu zaten anlıyoruz. Ki yine Alu 
Ġmran suresinin 55. ayetinde ne deniliyordu, biz onu tefsir ettik daha 
önce;  

 
..inniy müteveffiyke ve rafiuke ileyYE.. Alu Ġmran/55 
 
Kesinlikle seni öldüreceğim ve katıma alacağım. Yani önce bir ölüm 

var. Bu gerçi Müteveffike ibaresini farklı farklı yorumlamıĢlarsa da Ġbn. 
Abbas buna kesinlikle ölüm manasını veriyor. 

 
Bu noktada bizi destekleyen bir de Taberi‟den, Tabiin 

müfessirlerinden Ġbn. Cüreyc‟den nakledilen bir rivayet var ki o da bu 
yüceltmeyi manevi bir makam yüceltmesi olarak görüyor. Onun için her 
nasılsa hadis külliyatı arasına girmiĢ ama Hıristiyanlarda bir akide olan, 
Ġsa‟nın yeniden dünyaya döneceği akidesi biz Müslümanlarla değil, 
Hıristiyanlarla ilgili bir akidedir. Her nasılsa bu akide bir biçimde hadis 
külliyatı arasına da girmiĢtir. Bunun nasıllığı ayrı bir ilmi inceleme 
konusudur. Fakat Kur‟an da Hz. Ġsa‟nın bedenen göğe çekildiğini 
destekleyen açık bir ibare, ifade olmadığı gibi, tekrar yer yüzüne 



geleceğini söyleyen açık bir ifade de yoktur. Bu Allah‟ın sünnetine de 
aykırıdır. 

 
Dolayısıyla, tabii ki bu konuda son sözü söylemek biz de dahil hiç 

kimseye düĢmez, Allah en doğrusunu bilir ve Allah‟ın her Ģeye gücü 
yeter. Fakat Allah‟ın ayetlerini, Allah‟ın koyduğu kanunlara aykırı 
yorumlamamakta bizim Allah‟a olan saygımızın bir ifadesi olması gerekir. 

 
ve kânAllahu Aziyzen Hakiyma; Zira Allah sınırsız izzet ve hikmet 

sahibidir. 
 
 
159-) Ve in min ehlil Kitabi illâ le yu'minenne Bihi kable 

mevtihi, ve yevmel kıyameti yekûnu aleyhim Ģehiyda; 
 
Ve Ehli kitaptan hiç biri yoktur ki celâlim hakkı için ölümünden evvel 

ona mutlak iman edecek olmasın, kıyamet günü de o aleyhlerine Ģahit 
olacak. (Elmalı) 

 
Nitekim (geçmiĢteki) hakikat bilgisine uyanlardan hiçbiri yoktur ki, 

ölümü anında Ona (bildirdiğine) iman etmiĢ olmasın! Kıyamet sürecinde 
aleyhlerinde Ģahitlik yapacaktır. A.Hulusi) 

 
 
Ve in min ehlil Kitabi illâ le yu'minenne Bihi kable mevtihi, 

Nitekim kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümü arefesinde O‟na 
kesinlikle inanmamıĢ olsun. 

 
Bu ayeti kerimede yine gerçekten açıklanmak ihtiyacı hissedilen 

ayetlerden biri. Ki bunun alternatif bir anlamı Ģöyle. Bu anlam bana 
gerçekte ayetin muradını, maksadını daha iyi verir gibi gözüküyor. Ġsa ile 
ilgili yaratılıĢ, ölüm hakikatini kavramamıĢ olsun. Yani Kitap ehlinden hiç 
kimse yoktur ki ölümü arifesinde Ġsa ile ilgili hakikati kavramamıĢ olsun. 
Yani her insanın, doğan her insanın bir gün öleceği, yaratılan her insanın 
bir gün göçeceği hakikatini ölümü arifesinde ehli kitap anlayacaktır. 

 
Neden ehli kitap anlayacaktır? Herkes anlayacaktır ama neden 

özellikle ehli kitap? Çünkü onlar, buradaki ehli kitaptan kasıt Hz. Ġsa‟nın 
ölümsüzlüğüne, daha doğrusu diğer peygamberlerden farklılığına 
inananlar. Bir daha döneceğine inananlar. Onlara her insanın, Allah‟ın 
sünnetine bu bozulmaz kanununa;  ..velen tecide li 
sünnetillâhitahvîlâ..Fatır/43 diye buyrulan Kur‟an da kesinlikle bir tebdil, 
tahlil olmayacağı vurgulanan sünnetine tabi olduğu ifade ediliyor. 



 
Gerçi bu ayetin tefsirinde müfessirlerimiz Ģöyle bir manayı da bir 

alternatif olarak ileri sürüyorlar. O da Ģu; Onu hayatta iken gören ve inkar 
eden kendi çağdaĢı insanlar, ölümlerinden önce Hz. Ġsa‟nın gerçek bir 
peygamber olduğuna inanacaklar biçiminde de aktarıyorlar ve anlıyorlar. 

 
ve yevmel kıyameti yekûnu aleyhim Ģehiyda; zira kıyamet günü 

de onlar aleyhine Ģahitlik yapacaktır. Evet, demek ki burada biraz önce 
aktardığım müfessirlerin anladığı mana doğru değil. Çünkü onların 
aleyhine Ģahitlik yapacak. Kendisine iman etse, iman edenlerin aleyhine 
Ģahitlik yapar mı. Yukarıda ayetin son cümlesinden anladığımız, hemen 
bir önceki cümlede ifade edilen Ģey, onları sorumluluktan kurtaran bir 
iman, bir inanma olayı değil. Onların Hz. Ġsa‟nın da Allah‟ın sünnetine 
tabi bir insan olduğunu görme ve inanma olayı. 

 
 
160-) Fe Bi zulmin minelleziyne hadu harremna aleyhim 

tayyibatin uhıllet lehüm ve Bi saddihim an sebiylillâhi kesiyra; 
 
Hâsılı o Yahudî olanların zalimlikleri ve bir çoklarını Allah yolundan 

çevirmeler. (Elmalı) 
 
Zulümleri ve hidâyete engel olmaları nedeniyle helal olan pek çok 

temiz nimeti onlara (Yahudilere) haram kıldık! (A.Hulusi) 
 
Fe Bi zulmin minelleziyne hadu harremna aleyhim tayyibatin 

uhıllet lehüm YahudileĢenlerin iĢledikleri zulümlerden dolayı, elleziyne 
hadu‟ yu YahudileĢenler diye çevirdim ve en doğru çevirisinin de bu 
olduğunu iddia ederim. ĠĢledikleri zulümlerden dolayı önceden helal 
kılınan bir çok iyi ve temiz Ģeyden onları mahrum bıraktık. Onlara 
yasakladık. 

 
Aslında neden bu manayı verdiğimi ayetin muhtevası çok güzel 

açıklıyor. Çünkü onlar önceden YahudileĢmemiĢlerdi. Müslüman Ġsrail 
oğulları idi, YahudileĢtiler. Biz de helal olan Ģeyleri ceza olarak onlara 
haram kıldık. 

 
ve Bi saddihim an sebiylillâhi kesiyra;Sadde fiili hem geçiĢli 

hem geçiĢsiz. Yani hem lazım, hem müteaddi olarak kullanılır Arap 
dilinde. Onun için iki Ģekilde de çevirmek daha doğru. Nedeni ise Allah 
yolundan sıkça sapıyor, saptırıyorlardı. 

 
 



161-) Ve ahzihimür riba ve kad nühu anhu ve eklihim 
emvalenNasi Bil ba'tıl* ve a'tedna lil kafiriyne minhüm azâben 
eliyma; 

 
Ve nehye dildikleri halde riba almaları ve halkın emvalini haksızlıkla 

yemeleri sebepleri iledir ki evvelce onlara helâl kılınmıĢ bir çok pâk ve 
hoĢ nimetleri kendilerine haram ettik ve kâfir kalanlarına elîm bir azap 
hazırladık. (Elmalı) 

 
Yasaklandığı hâlde riba almaları ve insanların mallarını haksız 

olarak yemeleri dolayısıyla idi (bu haram). Hakikati inkârı sürdürenler için 
feci azap hazırladık! (A.Hulusi) 

 
Ve ahzihimür riba ve kad nühu anhu Yasaklandığı halde faiz 

alıyorlardı. Niçinlere cevap veriyor Kur‟an. ve eklihim emvalenNasi Bil 
ba'tıl ve baĢkalarının malını haksız yere yiyorlardı. ve a'tedna lil 
kafiriyne minhüm azâben eliyma; Neticede onlardan inkara gömülenler 
için Ģiddetli bir azap hazırladık. 

 
 
162-) LakinirRasihune fiyl ılmi minhüm vel mu'minune 

yu'minune Bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike vel 
mukıymiynes Salate vel mü'tunez Zekate vel mu'minune Billahi vel 
yevmil ahır* ülaike senü'tiyhim ecren azıyma; 

 
Lâkin içlerinden ilimde rüsûhu olanlarla müminler senden evvel 

indirilenle beraber sana indirilene de iman ediyorlar, hele o namaza 
devam eden kullarıma bak, onlar ve zekât verenler, Allaha ve Âhiret 
gününe inanan bütün müminler iĢte hep bunlara yarın azîm bir ecir 
vereceğiz. (Elmalı) 

 
Ġçlerinden ilimde derinleĢmiĢ olanlar ile iman edenler, senden önce 

inzâl olanla birlikte sana inzâl olana da iman ederler. Salâtı ikame eden 
ve zekâtı veren; "B" harfindeki anlam kapsamınca Allâh'a ve gelecekte 
yaĢanacak sürece iman edenlere gelince... Onlara aziym bir mükâfat 
vereceğiz. (A.Hulusi) 

 
 
LakinirRasihune fiyl ılmi minhüm Kur‟an hiçbir zaman süpürücü 

davranmaz, hep ayıklar. Pirici taĢından ayıklar. TaĢı var diye pirinci de 
süpürüp atmaz. Ya da bu pirinçtir diye taĢını da kutsamaz ve yemez, 
yedirmez. Bize de bir üslup öğretir, bakıĢ açısı öğretir.  

 



ĠĢte burada da hemen ayıklayıverdi. Yahudileri içerisinde bulunan 
gerçek dindarları ve müminleri ayıklayıverdi ve diyor ki; 

 
LakinirRasihune fiyl ılmi minhüm Lakin içlerinde ilimlerinde 

derinleĢmiĢ olanlara, vel mu'minune yu'minune Bi ma ünzile ileyke ve 
ma ünzile min kablik sana ve senden önce indirilenlere iman edenlere, 
vel mukıymiynes Salate özellikle de namazı diri ve dik tutanlara. 
Dikkatinizi çekerim, namazı diri ve dik tutmaktan söz ediyor. 

 
Özellikle de dedim. Ayette özellikle manasını veren herhangi bir 

ibare yok gibi. Ama değil. Ayetin akıĢı içerisinde; mukıymiyne formunda 
okunan yani mansup olarak okunan bu kelime, aslında ayetin normal 
akıĢı içerisinde menfu olarak okunması lazım. Mukıymuyne, el 
mukıymuyne diye okunması lazım.  

 
Fakat niçin böyle okunmuĢ. Bunun için bazıları Kur‟an ın tashih 

hatası olarak bakarlar. Ama Ģu yorum daha doğru bir yorum, Basra ve 
Sibeveyh yani Basra ekolü, Basralı dilciler ve özellikle de büyük dilci 
Sibeveyh menfur yerine mansup okunmasını Arap dilindeki bir kurala 
bağlamıĢlar, bu kural da övgüyü ve tazimi amaçladığı, dikkat çekmek 
istediği zaman; “Hele bir de namazı dik tutanlar, diri tutanlar.” 
Anlamına geldiğini ifade için böyle gelmiĢtir derler ki, ZemahĢeri ve 
Razi‟de bu anlamı destekliyorlar. 

 
Ġbn. Mesut‟un musafında bunun merfu haliyle geldiği de ayrıca not 

edilmiĢ. Ben de bu notu ileteyim. Yani el mukıymuyn Ģeklinde okumuĢ. 
Kur‟an da bunun örnekleri var. ..inne hazani le sahirani..(Taha/63) 
mesela. Oysa ki Ġnne edatı geldiği zaman hazeyni nasbeder. Le 
sahireyn olması lazım ama hazan le sahirani orada da aynı gerekçe 
geçerli. 

 
Yine bakara suresinde es sabiriyn gelmiĢ. Es sabirun gelmesi 

gerekirken cümlenin akıĢı içerisinde. Bunlarında açıklamaları ayrı ayrı 
var. 

 
vel mü'tunez Zekate zekatı verenlere, vel mu'minune Billahi vel 

yevmil ahır Allah‟a ve ahiret gününe inananlara, ülaike senü'tiyhim 
ecren azıyma; ĠĢte bunlara zamanı gelince muhteĢem bir ödül 
bahĢedeceğiz. 

 
 
163-) Ġnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhın ven 

Nebiyyiyne min ba'dih* ve evhayna ila Ġbrahiyme ve Ġsma'ıyle ve 



Ġshaka ve Ya'kube vel Esbatı ve 'Iysa ve Eyyube ve Yunuse ve 
Harune ve Süleyman* ve ateyna Davude Zebura; 

 
Filhakika biz sana (ya Muhammed) öyle vahiy indirdik ki Nuh‟a ve 

ondan sonra gelen bütün Peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi: hem 
Ġbrahim‟e, Ġsmail‟e, Ġshak‟a, Yakup‟a, Esbat‟a, Ġsâ‟ya, Eyyub‟a, Yunus‟a, 
Harun‟a. Süleyman‟a vahiy ettiğimiz hem Dâvûd‟a Zebur‟u verdiğimiz 
gibi. (Elmalı) 

 
Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da 

vahyettik... Ġbrahim'e, Ġsmail'e, Ġshak'a, Yakup'a, Esbat'a (torunlara), 
Ġsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik... Davud'a 
Zebur'u (hikmetler bilgisini) verdik. (A.Hulusi) 

 
 
Ġnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhın ven Nebiyyiyne 

min ba'dih ġimdi pasajın sonunda sözü toparladı Kur‟an ve nübüvvetle 
ilgili genel bir mesaj veriyor Ģu anda ve diyor ki; Biz Nuh‟a da ondan 
sonraki tüm peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da Vahyettik. 

 
Bu ayet nübüvvet kurumunun sürekliliğini ve bütünselliğini 

vurguluyor. Bir de nükteyi aktarmak isterim; Bazıları bu ayette sayılan 
peygamberlerin Hz. Nuh‟la baĢlamasını delil göstererek, ilk defa davet 
amacı ile vahiy alan ilk peygamberin Hz. Nuh olduğunu söylerler. Bu bir 
yorumdur tabii. 

 
Ayette geçen vahiy kelimesi, kelime manası acele etmek, 

fısıldamak anlamına gelir. Vahy Allah edildiği söylenir Kur‟an da ki, 
içgüdü, hayvanlara verilen iç güdü, Allah‟ın bir vahyi olarak nitelendirilir. 

 
Vahy aslında dil dıĢı bir yöntemle bir mesajı bir baĢkasına 

ulaĢtırmak anlamına gelir. Ki Kur‟an da bu anlamda kullanılmıĢtır.  
 
Zekeriya AS. için fe evha ileyhim. Zekeriya peygambere sükut 

orucu tutması emredilmiĢti ya da, kendisi bunu adamıĢtı. Sükut orucunu 
adamıĢtı. Sükut orucu tutarken kendisinin konuĢmadığını, 
karĢısındakilere baĢka bir yolla beyan ediyordu. ..feevha ileyhim en 
sebbihu bükreten ve aĢiyya.. Meryem/11 Onlara sabah akĢam tespih 
etmelerini vahyetti Zekeriya. Yani onlara dil dıĢı, konuĢma dıĢında bir 
iĢaretle onlara bunu aktardı. Dedi ki; Sabah akĢam Rabbinizi tespih edin. 
Diye aktardı. Çünkü konulma orucu tutuyordu. Sükut orucu daha doğrusu 
tutuyordu. Onun için Vahy aslında dil dıĢı bir yöntemle bir mesajı bir 
baĢkasına aktarmaktır. 



 
Enam/112 ayette ise vesvese anlamında kullanılır vahy. Yani 

Ģeytanın da vahyinden söz edilir. Ki Ģeytanın vahyi vesvesedir. 
Evhamdır, vehimdir. 

 
ve evhayna ila Ġbrahiyme ve Ġsma'ıyle ve Ġshaka ve Ya'kube vel 

Esbatı ve 'Iysa ve Eyyube ve Yunuse ve Harune ve Süleyman 
Ġbrahim‟e, Ġsmail ve Ġshak‟a, Yakup ve Ġsa‟ya, Yakup‟a ve Ġsa, Eyyup, 
Yunus, Harun, Süleyman da dahil onların torunlarına vahyettiğimiz gibi 
yani. 

 
ve ateyna Davude Zebura; Davut‟a ise Zebur‟u verdiğimiz gibi 

sana da Vahyettik. 
 
Zebur‟u ayrı olarak anıyor Kur‟an burada. Çünkü Zebur‟u daha 

önceki vahiylerden bir farkı var, o da Zebur‟un gerçekten Ģiirselliğinin çok 
öne çıkmıĢ çok farklı bir söz dizini olduğundan yola çıkarak, onu farklı 
olarak anıyor Kur‟an, ki bu mezmurlardır. Ahdi Atikte Mezmurlar olarak 
geçer. Diğer insanlara atfedilen bölümleri de var mezmurların. Tevrat‟ta, 
bugün elimizde olan Kitab-ı Mukaddes‟e baktığımızda, onların dıĢında 
kalan gerçekten Hz. Davud‟a ait olan mezmurlar bellidir. Ve buram 
buram vahiy kokar. Hilmet kokar. Besbellidir. Onun için onlar, gerçekten 
de vahyin izlerini taĢırlar. 

 
 
164-) Ve Rusülen kad kasasnahüm aleyke min kablü ve 

Rusülen lem naksushüm aleyk* ve kellemAllahu Musa tekliyma; 
 
Hem gerek sana evvelce naklettiğimiz Resulleri, ve gerek 

nakletmediğimiz Resulleri gönderdiğimiz gibi, hem de Allahın Musâ‟ya 
kelâm söylemesi gibi. (Elmalı) 

 
Daha önce sana hikâyelerini anlattığımız veya anlatmadığımız 

Rasûllere de (vahyettik)... Allâh Musa'ya kelime kelime konuĢtu. 
(A.Hulusi) 

 
 
Ve Rusülen kad kasasnahüm aleyke min kablü ve Rusülen lem 

naksushüm aleyk Hem daha önce sana bildirdiğimiz elçiler, hem de 
bildirmediğimiz elçilere vahyettiğimiz gibi. Devam ediyoruz.  

 
ve kellemAllahu Musa tekliyma; Allah‟ın Musa‟ya kelamını 

söylediği gibi sana da Vahyettik. 



 
Neden burada Hz. Musa diğerlerinden ayrılıyor? Yukarıdaki vahiy 

tarifimizi hatırladığınızda bunu anlarsınız. Tüm peygamberlere vahiy Dil 
dıĢı bir mesaj yöntemiyle ulaĢtırılırken, Hz. Musa‟ya konuĢma Ģekliyle 
ulaĢtırılıyor. Yani Cenabı Hakk ona çok daha farklı bir tarzda vahyi 
ulaĢtırıyor. Onun için de Musa‟nın vahyi, genel vahiyden ayrı olarak 
nitelendiriliyor. Yukarıda Zebur, Davut peygamberin vahyinin ayrı olarak 
nitelendirildiği gibi. 

 
 
165-) Rusülen mübeĢĢiriyne ve münziriyne liella yekûne 

linNasi alellahi huccetün ba'der rusül* ve kânAllahu Aziyzen 
Hakiyma; 

 
Hep rahmet müjdecileri azap habercileri olarak gönderilmiĢ 

Peygamberler ki artık insanlar için Allaha karĢı Peygamberlerden sonra 
bir itizar bahanesi olamasın, Allah azîz, hakîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
Müjdeleyici ve uyarıcı olarak Rasûller (gönderdik) ki, Rasûllerden 

(açıklamalarından) sonra insanların Allâh'a karĢı bir mazereti olmasın! 
Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Rusülen mübeĢĢiriyne ve münziriyn Onlar müjdeli ve uyarıcı 

haber taĢıyan elçiler. liella yekûne linNasi alellahi huccetün ba'der 
rusül Ki o elçilerden sonra insanın Allah karĢısında bir mazereti 
kalmasın. 

 
NedenmiĢ peygamberlerin gönderiliĢi? Ġnsanın Allah karĢısında bir 

mazereti kalmasın için. Ki Taha 134. ayette bu gerçek daha ayrıntılı bir 
biçimde canlandırılır ve Resulallah‟ta insanların mazereti kalmasın için 
veda hutbelerinin tamamında önce insanlara tebliğ ediyor sonra,  

 
- Ela hel bellağt, tebliğ ettim mi. 
 
Bir endiĢe içerisinde, bir görevi, bir vazifeyi yapma endiĢesi 

içerisinde, o sancıyı taĢıyarak, onun ağırlığı altında ezilerek “Tebliğ ettim 
mi” diye soruyor, insanlar hep bir ağızdan; 

 
- Evet, tebliğ ettin ya Resulallah..! Deyince; 
 
- Rabbena feĢhed..! Gözlerini semaya dikerek; “Rabbim Ģahit ol..!” 

diyordu. 



 
Bu bir vazife aĢkıydı. Aynı zamanda sorumluluktu. ĠĢte onu hatıra 

getiriyor bu ayet adeta. 
 
ve kânAllahu Aziyzen Hakiyma; ve Allah sonsuz izzet ve hikmet 

sahibidir. 
 
 
166-) Lakinillahu yeĢhedü Bi ma enzele ileyke enzelehu Bi 

ılmiHĠ, vel Melaiketü yeĢhedun* ve kefa Billahi Ģehiyda; 
 
Lâkin Allah bilhassa sana indirdiğiyle Ģahadet ediyor ki onu kendi 

ilmi sübhanîsiyle indirdi, melekler de Ģahadet ediyorlar, maa hazâ Allahın 
Ģahit olması kâfidir. (Elmalı) 

 
Ne var ki, Allâh sana inzâl ettiği ile Ģahitliğini gösterir ki, HÛ'nun ilmi 

olarak onu sana inzâl etmiĢtir. Melekler (bu inzâl ile ilgili kuvveler - Cibrîl) 
de olayın Ģahididir. ġahit olarak Allâh yeterlidir. (A.Hulusi) 

 
Lakinillahu yeĢhedü Bi ma enzele ileyke enzelehu Bi ılmiH 

Lakin Allah sana kendi ilminden indirdiğine bizzat Ģahitlik yapar. Yani 
sana insanlar Ģahitlik yapacak, ama bizzat Allah Ģahit sana vahiy 
indirdiğine. Onlar Ģahit olmasa ne olur ki..! Onlar inkar etse ne olur ki. 
Yani sen Allah‟ın Ģahitliği altındasın, senin vahye muhatap olduğuna 
Allah Ģahit, o halde Allah‟ın var neye muhtaçsın, Allah‟ın yok, neyin var 
denilmek istenmekte Hz. Peygambere.  

 
Bana Ģu ayeti hatırlattı; 
 
Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 

murseliyn Araf/6 
 
 Biz kendilerine risalet gönderilmiĢ olan topluluklara soracağız. Bu 

peygamber ya da bu alim görevini yaptı mı, hakikati size iletimi, eğip 
bükmeden gizlemeden, saklamadan, kırpmadan size gerçeği ulaĢtırdı mı 
diye soracağız. Ve dönüp gönderilenlerden de soracağız. Diyeceğiz ki; 
“Siz bunlara hakikati ilettiğinizde, gerçeği söylediğinizde bunların size 
karĢı davranıĢlı nasıl oldu. semi'nave ata'na dediler mi, iĢittik ve itaat 
ettik dediler mi. Yoksa YahudileĢen Ġsrail oğulları gibi; Semi’na ve 
asayna “iĢittik ve isyan ettik” mi dediler. Sırt mı çevirdiler. Veya 
söylediklerinizin iĢine gelen kısmını alıp, iĢlerine gelmeyeni attılar mı. ĠĢte 
hep soracağız. 

 



vel Melaiketü yeĢhedunve melekler de Ģahitlik yaparlar. Yalnız 
Allah değil. ve kefa Billahi Ģehiyda; fakat Ģehiyd olarak Allah zaten 
yeter. 

 
 
167-) Ġnnelleziyne keferu ve saddu an sebiylillâhi kad dallu 

dalâlen be'ıyda; 
 
ġüphesiz ki küfredip Allah yolundan menedenler haktan saptılar, 

uzak saptılar. (Elmalı) 
 
Hakikati inkâr edip insanları da Allâh yolundan engelleyenler, çok 

büyük sapma içindedirler. (A.Hulusi) 
 
 
Ġnnelleziyne keferu ve saddu an sebiylillâh Ġnkara sapan ve 

baĢkalarını da Allah yolundan saptıranlara gelince, kad dallu dalâlen 
be'ıyda; Onlar derin bir sapıklığa gömülüp gitmiĢlerdir. 

 
 
168-) Ġnnelleziyne keferu ve zalemu lem yekûnillahu li yağfire 

lehüm ve la liyehdiyehüm tariyka; 
 
ġüphesiz küfredip haksızlık edenleri Allah mağfiret edecek değil, 

Cehennem yolundan baĢka bir yola çıkaracak da değil, onlar ebediyen 
onda muhalled, bu da Allaha nazaran kolay bulunuyor. (Elmalı) 

 
Muhakkak ki Allâh hakikati inkâr edenleri ve zulmedenleri ne 

bağıĢlar ne de onlara bir tarîk (anlayıĢ yolu) açar. (A.Hulusi) 
 
Ġnnelleziyne keferu ve zalemu lem yekûnillahu li yağfire lehüm 

Küfre gömülen ve zulümde direnenleri Allah asla affetmeyecek, ve la 
liyehdiyehüm tariyka; ve onlara bir yol da göstermeyecek. 

 
Çok ilginç, bu ayet Allah‟ın takdirinin insan eylemi ile doğrudan 

akıĢkanlığının mükemmel bir örneğini teĢkil ediyor. Ġnnelleziyne keferu 
diye baĢlıyor. Küfre gömülüp giden kimseler diye baĢlıyor, ve la 
liyehdiyehüm tariyka ve onlara bir yol göstermeyecek Allah diye bitiyor. 
Küfre gömülüp gidenlere Allah yol göstermeyecek. Yani insanın 
davranıĢları, Allah‟ın size karĢı davranıĢlarını belirliyor. Sizin Allah ile 
iliĢkiniz, Allah‟ın sizinle olan iliĢkisini belirliyor. Birbirinden bağımsız değil. 
Onun için bu ayet harika bir biçimde bu karĢılıklılığı gösteriyor. Ġnsan – 
Allah davranıĢlarının birbirine ne kadar karĢılıklı olduğunu gösteriyor. 



 
 
169-) Ġlla tariyka cehenneme halidiyne fiyha ebeda* ve kâne 

zâlike alellahi yesiyra; 
 
Cehennem yolundan baĢka bir yola çıkaracak da değil, onlar 

ebediyen onda muhalled, bu da Allah‟a nazaran kolay bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
Cehennem yolu (cehennem yaĢamına yol açan anlayıĢ) hariç! 

Orada sonsuza dek kalırlar. Bu Allâh için çok kolaydır. (A.Hulusi) 
 
Ġlla tariyka cehennem sadece cehennem yolunu gösterecektir. 

halidiyne fiyha ebeda orada ebediyen kalacaklar, ve kâne zâlike 
alellahi yesiyra; zira bu Allah için pek kolaydır. 

 
 
170-) Ya eyyühen Nasü kad caekümür Rasulü Bil Hakkı min 

Rabbiküm feaminu hayren leküm* ve in tekfüru feinne Lillahi ma fiys 
Semavati vel Ard* ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; 

 
Ey insanlar, Hakikat size Rabbinizden Hakk ile resul geldi. 

Hakkınızda hayr olmak için hemen ona iman edin. Ve eğer küfür edecek 
olursanız Ģüphe yo ki göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ın. Ve Allah alim, 
halim bulunuyor. (Elmalı) 

 
Ey insanlar, Rasûl size Rabbinizden Hak olarak gelmiĢtir! Artık 

iman edin sizin için hayırlı olana! Eğer inkâr ederseniz, bilin ki semâlar ve 
arzda olan ne varsa Allâh içindir (Esmâ ül Hüsnâ'sının iĢaret ettiği 
özelliklerin açığa çıkması için). Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
Ya eyyühen Nas ey insanlık, ġimdi hitap tüm insanlığa yöneldi. 

Artık Ģu din bu din yok. Tüm insanlığı muhatap alıyor ilahi mesaj ve tüm 
insanlığı, bir ferdi dıĢarıda kalmamacasına. Avustralya aborjinlerinden 
Guatelama yerlilerine kadar tüm insanlığı karĢısına diziyor ve diyor ki; Ya 
eyyühen Nas ey insanlık, kad caekümür Rasulü Bil Hakkı min 
Rabbiküm peygamber size rabbinizden hakikati getirdi. feaminu hayren 
leküm iman ederseniz sizin için hayırlı olur. Ġman ederseniz, 
peygamberin getirdiği mesaja inanırsanız, inanın ki sizin için hayırlı olur. 

 
ve in tekfüru feinne Lillahi ma fiys Semavati vel Ard yok eğer 

hakikati inkar ederseniz iyi bilin ki, göklerde ve yeryüzünde olan her bir 
Ģey Allah‟a aittir. Yani siz de Allah‟a aitsiniz. Aslında Allah‟ı inkar 



etmeniz, Allah‟ın mesajını inkarınız, kendi kendinizle çeliĢkiye 
düĢmenizdir. Kendi kendinizi inkardır. Varlığınıza yönelik bir inkardır. O 
zaman kendinize yeni bir Allah bulabilecek misiniz..! Ki siz Allah‟a 
muhtaçsınız..! Ki siz Allah‟ın sahip olduğu göklerde ve yerde her bir Ģeyin 
sahibi olduğu o Ģeyler arasında sadece bir Ģeysiniz. Onun için de 
inkarınızın ne demeye geldiğini iyi bilin. 

 
ve kânAllahu Aliymen Hakiyma; Zira Allah her Ģeyi bilen, 

hikmetle edip eyleyendir.  
 
 
171-) Ya ehlel Kitabi la tağlu fiy diyniküm ve la tekulu alellahi 

illel Hakk* innemel Mesiyhu 'Iysebnü Meryeme Rasulullahi ve 
KelimetuHU, elkaha ila Meryeme ve ruhun minHU, fe aminu Billahi 
ve RusuliHĠ, ve la tekulu selâsetün, intehu hayren leküm* 
innemAllahu ilahun vahıd* subhaneHU en yekûne leHU veled* leHU 
ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve kefa Billahi Vekiyla; 

 
Ey Ehli kitap! dininizde gulüvvetmeyin, (Ġfrata dalmayın) Allaha 

karĢı hakk olmayanı söylemeyin, Mesih Isâ ibni Meryem sade Allahın 
Resulü ve Meryem‟e ilka eylediği kelimesi ve ondan bir ruhtur, baĢka bir 
Ģey değil, gelin Allaha ve Resullerine iman getirin «üç» demeyin, 
vazgeçin hakkınızda hayırlı olur, Allah ancak bir tek ilâhtır, o sübhan bir 
veledi olmaktan münezzehtir, Göklerde ve yerde ne varsa onun vekil de 
Allah yeter. (Elmalı) 

 
Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar... Dininizde ölçüyü 

kaçırıp haddi aĢmayın... Allâh üzerine Hak olmayanı söylemeyin... 
Meryem oğlu Ġsa Mesih, yalnızca Allâh Rasûlü ve O'nun Kelimesi'dir... 
Onu Meryem'e ilka etmiĢtir ve kendinden (El Esmâ ül Hüsnâ'sından) bir 
mânâdır (ruhtur)... O hâlde Esmâ'sıyla her Ģeyin hakikati olan Allâh'a ve 
Rasûllerine iman edin... "Üçtür" (baba - oğul - kutsal ruh) demeyin! Sizin 
hayrınıza olarak (buna) son verin... Allâh ancak Ġlâh'un Vahid'dir (Tek 
Ulûhiyet sahibidir)... Sübhandır "HÛ", çocuk sahibi olma kavramından! 
Semâlar ve arzda ne varsa O'nun içindir... Vekiyl olarak Esmâ'sıyla 
hakikatiniz olan Allâh yeterlidir. (A.Hulusi) 

 
 
Ya ehlel Kitab Ey kitap ehli. Burada ey Ġncil‟e inananlar diye de 

anlayabiliriz. Çünkü doğrudan HıristiyanlaĢanları muhatap almakta. 
Fatiha‟da ki Ve laddaaalliyn; e girenleri, yani bizi HıristiyanlaĢanlar gibi 
saptırma diye dua ettiğimiz o zümreye hitap ediyor bu ayet. 

 



Daha önce söylemiĢtim, YahudileĢen Ġsrail oğulları, Müslüman 
Ġsrail oğulları, peygamberleri aĢağılayarak, taĢlayarak, öldürerek 
hayattan dıĢladılar, HıristiyanlaĢan MüslümanlaĢanlar ise 
peygamberlerini yücelterek, ilahlaĢtırarak hayattan dıĢladılar. ġimdi bu 
ikinci kutba, ikinci yanlıĢa dikkat çekiyor Kur‟an; 

 
la tağlu fiy diyniküm ve la tekulu alellahi illel Hakk Akidenizde 

haddi aĢmayın ve Allah hakkında yalnızca gerçeği söyleyin. 
 
innemel Mesiyhu 'Iysebnü Meryeme Rasulullahi ve 

KelimetuHU, elkaha ila Meryeme ve ruhun minHU Meryem oğlu Ġsa 
Mesih sadece Allah‟ın elçisi ve onun Meryem‟e ulaĢtırdığı vaadi ve 
ondan bir ruhtur. Bir candır. 

 
Kelime geçiyor ayette. Kelime; Ġbn ül Cini el hasais isimli harika 

eserinde; ke-le-me, ke-me-le, me-ke-le, le-ke-me, me-le-ke, le-me-ke 
tüm kombinezonlarını sıralar. Bu kökün ve hepsinin ortak anlamının 
Ģiddet ve dehĢet, azamet olduğunu vurgular. 

 
Kur‟an ın karĢılığı Hıristiyan ilahiyatında Ġncil değildir. Ġncil, Hz. 

Ġsa‟nın biyografisidir. Hayat hikayesidir. Hıristiyan ilahiyatında Kur‟an ın 
karĢılığı, Hz. Ġsa‟nın bizzat kendisidir. Kelimedir. Allah‟ın insan biçiminde 
ki vahyidir. Yani Allah‟ın vaadidir. Onun için Taberi, kelimeyi böyle tefsir 
etmiĢ, Allah‟ın meleklere, Meryem‟e iletmek üzere verdiği duyuru, bildiri 
olarak. 

 
elkaha ila Meryeme ve ruhun minHU Onun Meryem‟e ulaĢtırdığı 

vaadi. 
 
Ġnsanın yaratılıĢ evriminden söz eden secde/9. ayette Ruh‟tan da 

söz ediliyor. Ki burada ne diyordu ayeti kerime; ve ruhun minHU Ondan 
bir ruh olduğunu söylüyordu. Secde/9. ayette; ..ve nefeha fiyhi min 
ruhıHĠ.. secde/9 geçiyor. Ġnsanın yaratılıĢı anlatılıyor ama orada da Allah 
Ruhundan ona üfledi. Deniliyor. 

 
Hz. Ġsa‟nın da onu ilahlaĢtıranlara, Hz. Ġsa‟nın kendi 

peygamberlerinin de insan olduğunu söylediğinden yola çıkarsak bu 
ayetlerin anlamamız kolaylaĢıyor. O zaman ayetlerde geçen kelimeleri ve 
ifadeleri olağanüstü anlamıyla anlamak yerine, olağan anlamlarıyla 
anlamamız gerektiğini öğreniyoruz. Çünkü ayetler genel olarak Hz. Ġsa‟yı 
ilahlaĢtıran, onu olağanüstüleĢtirenlere hitap ediyor. Dolayısıyla buradaki 
ruh ile Secde/9 da ki ruhu birbirine eĢitleyebiliriz. Ġsa‟da bütün insanlar 



gibi Allah‟a ait bir candır denilmek isteniyor olsa gerek, Allah-u alem. Ki 
Resulallah ne demiĢti hatırlayınız; 

 
- Meryem oğlu Ġsa’ya yaptıkları gibi beni de olağanüstüleĢtirip 

uçurmayın. Fakat ben Allah’ın kulu ve Resulüyüm. Bana Allah’ın 
kulu ve Resulü deyin. 

 
Resulallah beni uçurmayın diyor. Beni olağanüstüleĢtirmeyin. 

Adeta Ġslam tarihinde bir akım YahudileĢen Ġsrail oğulları gibi Resulallah‟ı 
aĢağılamaya kalktı. Ve bugün de bu akımı güçlü biçimde izdüĢümünü 
görüyoruz. Onun karĢısında bir akım ise Resulallah‟ı, HıristiyanlaĢan 
Müslümanların yaptığı gibi ilahlaĢtırmaya, onu uçurmaya kalktı. Bu iki 
aĢırı uca karĢı Resulallah‟ın çağları aĢan tavsiyesi; Bana bunu 
yapmayın, ben hem kuluyum, hem Resulüyüm. Yani yüceltenler ben 
onun kuluyum, aĢağılayanlar, ben O‟nun elçisiyim. Dercesine iki tarafa 
da bu sözle cevap veriyordu Resulallah. 

 
fe aminu Billahi ve RusuliHĠ, ve la tekulu selâsetün, Artık 

Allah‟a ve peygamberlerine inanın ve üçtür demeyin. Teslisin 
reddedilmesi, teslisin reddi burada konu edinilmiĢ. 

 
Teslis; yani Baba, oğul, Ruh ul Kudüs Hıristiyan ilahiyatının üzerine 

dayandığı akide. 3 uklum. 3 elementte diyebilirsiniz siz buna. Ki aslında 
teslis Hıristiyan ilahiyatının en büyük problemidir. Belki tüm ilahiyatlar 
içerisinde çözülmesi mümkün olmayan, en çok kafa karıĢtırıcı problem 
teslis problemidir. Aslında bu problemi Hıristiyan ilahiyatçıları da 
çözebilmiĢ değil. Onun için bu dogma, bir postulat olarak alırlar ve 
üzerinde konuĢulmasını ve düĢünülmesini neredeyse yasak ilan ederler. 
Çünkü anlaĢılamaz. Çünkü kavranılamaz. Çünkü mantıki bir temele 
oturtulamaz. 3 nasıl bir olur, 1 nasıl 3 olur. 

 
Bunu tabii daha spesifik olmayan bir biçimde izah eden Hıristiyan 

ilahiyatçılar da gelmiĢ, demiĢler ki mesela; 3 elementin, 3 elemanın biri 
cevherdir. Baba. Biri zattır. Yani öz cevheri zat, baba zattır. Oğul ilimdir, 
ruh ise hayattır. DemiĢler. Bu bir tefsir oluyor tabii. Yani bir te‟vil hatta 
oluyor.  

 
Ama biz araĢtırdığımızda  teslis inancını aslında HıristiyanlaĢan ilk 

Müslümanlarda olmadığını, daha sonra yine Pavlus‟un Hıristiyanlığa 
soktuğu bir bid‟at olduğunu görüyoruz. Ve daha da ilginci teslis inancını 
aynen eski Hint inancında görüyoruz. Çok ilginç, Tri Marki diyorlar eski 
Hitçe‟de buna. Yani 3 uklum, 3 eleman. Brahma = baba, ViĢna = oğul, 
ġiva = Kutsal ruh. Yani Brahma, viĢnu, Ģiva. Aynen bu eski Hint‟in teslis 



inancı Hıristiyanlığa aktarılıyor ve baba-oğul-Ruhul Kudüs biçiminde 
algılanıyor. 

 
Eski Mısır‟da da aslında görüyoruz bunu. HermesTrismegistus, 

yani, 3 tot. Tot daha sonra Fenike‟ce aracılığı ile Tağut, Arapçaya‟ da 
Tagut olarak geçen bir kelime. Onun için 3 Tot., 3 tanrı. Tanrının 3 
elementi, elemanı diye de okunabilir. Ki bu Kahire‟ye yaklaĢık 80 Km. 
uzaklıktaki Menfis‟te, eski Mısır baĢkentindeki kazılarda bulunmuĢ 
tabletlerde okunan, yazıtlarda okunan bu tanrının 3 asli niteliği.  

 
ĠĢte aslında biz eski putperest uygarlıklarda da teslisi görüyoruz. 

Onun için teslisin, Müslüman olan ilk Hz. Ġsa‟nın ilk tabiilerinde 
olmadığını, daha sonradan aynen haç efsanesi, haça gerilme 
efsanesinde olduğu gibi, ki aslında haç ta, Haç‟ın kendisi de 
Hıristiyanlığa ait bir sembol, simge değil. Çünkü ben filmlerini almıĢtım. 
Mısır Etnografya müzesinde, firavunlar döneminden kalma putların 
figürleri ve hatta firavunların ellerinde haç lı bir halka taĢıdıklarını ispat 
etmek için ben filmlerini çekmiĢtim. Bu giden herkesin görebileceği kadar 
açık bir gerçek. 

 
Dolayısıyla burada bütün bu ayetlerden aktarılan hakikat Ģudur 

dostlar;  
 
Eğer dininizi ciddiye almazsanız,  
 
Eğer inancınızı, yani çok affedersiniz dininize donunuz kadar önem 

vermezseniz,  
 
Ġnancınızı ciddiye almaz ve onu hurafelerden korumazsanız,  
 
Bir pantolon alırken Ģu kadar yer gezer, bu kadar kalitesine bakar, 

Ģunları Ģunları kontrol ederken, bir din alırken ona verdiğiniz önemi 
vermezseniz,  

 
Dininizi hurafelerle karıĢtırırsanız iĢte sonuçta putperestlerin 

inançlarına Allah‟tan geldi diye inanmaya baĢlarsınız. 
 
Bu ayetlerde Müslümanlara verilen mesaj budur aslında. 
 
intehu hayren leküm Buna bir son verirseniz hakkınızda hayırlı 

olur. 
 



innemAllahu ilahun vahıd Allah tek Ġlahtır. subhaneHU en 
yekûne leHU veledun çocuk sahibi olmaktan münezzehtir O. leHU ma 
fiys Semavati ve ma fiyl Ard Göklerde ve yeryüzünde olan her bir Ģey 
O‟na aittir. ve kefa Billahi Vekiyla; güven kapısı olarak Allah yeter. 

 
 
172-) Len yestenkifel Mesiyhu en yekûne abden Lillahi ve lel 

Melaiketül Mukarrebun* ve men yestenkif an ıbadetiHĠ ve yestekbir 
fe seyahĢüruhüm ileyHĠ cemiy'a; 

 
Hiç bir zaman Mesih de Allahın bir kulu olmaktan çekinmez, 

Melâikei mukarrebîn de, ve her kim ona ibadetten çekinir ve kibirlenirse 
bilsin ki o yarın hepsini toplayıp huzuruna haĢr edecek. (Elmalı) 

 
Ne Mesih (Ġsa) ve ne de mukarreb melâike Allâh'a kulluktan asla 

gocunmazlar! Kim O'nun ibadetinden kaçınır ve kibirlenirse, hepsini 
kendine haĢr edecektir. (A.Hulusi) 

 
 
Len yestenkifel Mesiyhu en yekûne abden Lillahi Tarihi ve 

zamanlar üstü bir hakikat burada ifade edilmiĢ. Ne Ġsa Allah‟a kul 
olmaktan gocunur, çekinir,  ve lel Melaiketül Mukarrebun ne de O‟na, 
yani Allah‟a yakıyn olan melekler Allah‟a kul olmaktan çekinirler. 

 
Neden bunu getirdi, melekleri? Çünkü birileri de melekleri 

ilahlaĢtırıyorlar. Aslında sizin ilahlaĢtırdıklarınız, sizin yaptığınıza razı 
değildir deniliyor. Onlara da suçu atamazsınız, çünkü onlar görse sizin 
yüzünüze tükürür. Sizden davacı olur ve olacak, sizin yakanıza 
yapıĢırlar. Onlar da razı değil. Kimi ilahlaĢtırılanlar vardır ki, kendilerini 
ilahlaĢtıranlara lanet ederler. Onlarda onlardan razı değildirler. 

 
ve men yestenkif an ıbadetiHĠ ve yestekbir fe seyahĢüruhüm 

ileyHĠ cemiy'a; Zira O‟na kul olmaktan gocunarak küstahça bir gurura 
kapılan herkesi Allah kendi katında toplayacaktır. 

 
 
173-) Feemmelleziyne amenû ve amilus salihati fe yüveffiyhim 

ücurehüm ve yeziydühüm min fadliHĠ, ve emmelleziynestenkefu 
vestekberu feyü'azzibühüm azâben eliymen, ve la yecidune lehüm 
min dunillahi veliyyen ve la nasıyra; 

 
ĠĢte o zaman o iman edip salâh iĢlemiĢ olanlara ecirlerini 

tamamıyla ödeyecek, hem de fazlından onlara ziyadesini verecek, 



amma, o kibirlerine yediremeyip çekinenleri elîm bir azap ile ta'zib 
edecek, ve Allaha karĢı kendilerine ne bir hâmi, ne de bir yardımcı 
bulamayacaklar. (Elmalı) 

 
Ġman edip imanının gereğini uygulayanlara gelince, (O) onlara 

ecirlerini tam verecek ve fazlından onları artıracaktır... Kulluktan kaçınıp 
ve benliklerini kabartanlara gelince, onlara feci bir azap ile azap 
edecektir... Kendileri için Allâh dûnunda bir velî ve nasîr de bulamazlar. 
(A.Hulusi) 

 
 
Feemmelleziyne amenû ve amilus salihat Ġman eden, iyi ve 

yararlı iĢ iĢleyenlere gelince. 
 
Kur‟an ın çift boyutlu tabiatında olduğu gibi Ģimdi de projektörlerini 

müspet olandan yana çevirdi ve iyilerin akıbetini söyleyecek. 
 
fe yüveffiyhim ücurehüm KarĢılıklarını tastamam kendilerine 

verecek, ve yeziydühüm min fadliHĠ daha ne yapacak? Ġhsanından 
fazlasını da bağıĢlayacak. Sadece amellerinin karĢılığını vermekle 
yetinmeyecek, Allah katından karĢılıksız olarak bir de ödül verecek. 
Lütfedecek onlara. 

 
ve emmelleziynestenkefu vestekberu feyü'azzibühüm azâben 

eliyme Ona kulluktan gocunan ve küstahça bir gurura kapılanları elim bir 
azaba çarptıracak. ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyen ve la 
nasıyra; Onlar ne kendilerini Allah‟a karĢı koruyacak ve ne de yardımcı 
bulabileceklerdir. 

 
ġimdi hitap yine genele geldi. Tüm insanlığı muhatap alıyor vahiy 

ve diyor ki; 
 
174-) Ya eyyühenNasu kad caeküm burhanun min Rabbiküm 

ve enzelna ileyküm nuren mübiyna; 
 
Ey insanlar! bâkın size rabbinizden bürhan geldi, size açık bir nur 

indirdik. (Elmalı) 
 
Ey insanlar! Hakikaten Rabbinizden size bir burhan (hakikatin 

dillenmiĢi Hz.Muhammed s.a.v.) geldi... Size apaçık bir Nur (Kur'ân) inzâl 
ettik. (A.Hulusi) 

 



Ya eyyühenNas Ey insanlık, ey insanoğlu kad caeküm burhanun 
min Rabbiküm Artık size hakikatin belgesi geldi. ĠĢte Hakikatin belgesi 
önünüzde duruyor. Rabbimiz tüm insanlığa konuĢuyor. ve enzelna 
ileyküm nuren mübiyna; ve size aydınlatıcı bir ıĢık gönderdik. 

 
Tabii ki vicdanının üzerini kapatmamıĢ olanlar bu ıĢığı algılarlar. 

Unutmayın görmek için iki Ģey geçerli. Ġki Ģey Ģart. Bir göz, gören bir 
organa sahip olmak, ikincisi de ıĢık. Gözünüz olsa da ıĢık olmasa hiçbir 
iĢe yaramaz. Göremezsiniz. Gözünüzün varlığıyla yokluğu eĢitlenir. IĢık 
olsa da gözünüz olmasa yine göremezsiniz. O halde göz insanın Allah‟a 
yaklaĢması, ıĢık Allah‟ın insana yaklaĢmasıdır. Göz insan iradesini temsil 
eder, IĢık Allah iradesini. Göz insanın Allah‟a kulluğunu temsil eder, 
ıĢıksa Allah‟ın insana rabliğini ve mesajını temsil eder. 

 
 
175-) Feemmelleziyne amenû Billahi va'tesamu Bihi 

feseyüdhıluhüm fiy rahmetin minHU ve fadlin ve yehdıyhim ileyHĠ 
sıratan müstekıyma; 

 
Ġmdi kimler Allaha iman edip buna sarılırlarsa yarın onları tarafı 

Ġlâhîsinden mutlak bir rahmet içine koyacak bir de fazl, ve onları doğru 
kendisine varan bir yolun yolcusu edecek. (Elmalı) 

 
Esmâ'sıyla her Ģeyin aslı olan Allâh'a iman edip, O'na hakikatleri 

olarak sımsıkı tutunanlara gelince; onları HÛ'dan bir rahmetin ve fazlın 
içine sokacak ve onları kendisine varan sırat-ı müstakime 
hidâyetleyecektir. (A.Hulusi) 

 
 
Feemmelleziyne amenû Billahi va'tesamu Bihi Allah‟a iman 

eden ve O‟na sımsıkı sarılanlara gelince; feseyüdhıluhüm fiy rahmetin 
minHU ve fadlin Allah onları Hikmet, rahmet ve ihsanına gark edecek. 
Allah onları rahmet ve ihsanı ile yarlığayacak. Onlara rahmet ve ihsanı ile 
muamele edecek. ve yehdıyhim ileyHĠ sıratan müstekıyma; ve 
dosdoğru bir yolla, dosdoğru bir yol ile kendisine yöneltecektir. 

 
Diyeceksiniz ki tıpkı yukarıdaki ayet gibi dostlar. Hani arka sayfa da 

tefsir etmiĢtim ya o menfisi idi. Burada da da müspeti geldi. Allah insan 
iliĢkilerinin akıĢkanlığı. Zaten hidayet üzere olan, Feemmelleziyne 
amenû diye baĢlıyor ayet. Zaten iman eden bir insanı Allah dosdoğru bir 
yolla kendisine nasıl yöneltir diyeceksiniz. Evet, iman edenleri yöneltir. 
Sizden mesaj varırsa, O‟ndan karĢılık gelir. 

 



ĠĢe bu da insan Allah iliĢkisinin karĢılıklılığının bir baĢka ifadesidir. 
 
 

176-) Yesteftunek* kulillahu yüftiyküm fiyl kelaleh* inimruün heleke 
leyse lehu veledün ve lehu uhtün feleha nısfü ma terek* ve huve 
yerisüha in lem yekün leha veled* fe in kanetesneteyni 
felehümessülüsâni mimma terek* ve in kânu ıhveten Ricalen ve 
nisaen felizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn* yübeyyinullahu leküm en 
tadıllu* vAllahu Bi külli Ģey'in Aliym; 
 

Senden fetvâ istiyorlar, de ki Allah size kelâle (babası ve çocuğu 
olmayan) hakkında Ģöyle fetvâ veriyor; «Bir kiĢi ölür, çocuğu yok bir kız 
kardeĢi var: buna terekesinin yarısı, o da buna varis olur bunun çocuğu 
yoksa, eğer iki kız kardeĢi varsa bunlara onun terekesinden üç de ikisi, 
eğer erkekli diĢiler kardeĢleri varsa o vakit erkeğe iki diĢi payı kadar» 
ĢaĢırıyorsunuz diye Allah size beyan buyuruyor, Allah her Ģey'e alîmdir. 
(Elmalı) 

 
Senden açıklama-hüküm isterler... De ki: "Kelale (arkasında ana-

baba ve çocuk bırakmamıĢ olan) hakkında size Allâh fetva verir: Eğer 
çocuğu olmayıp, bir kız kardeĢi bulunan bir erkek kiĢi ölürse, mirasının 
yarısı onundur... Çocuğu olmayan kız kardeĢ ölürse, erkek kardeĢ ona 
vâris olur... Eğer (ölen erkek kiĢinin kız kardeĢleri) iki iseler, (erkek 
kardeĢlerinin) mirasının üçte ikisi onlarındır... Eğer (mirasçı) kardeĢler 
erkekler ve kadınlar ise (erkek - kız kardeĢler durumunda birçoklarsa), (o 
zaman) bir erkeğe iki kadının payıdır"... Allâh, sapmayasınız diye size 
beyan ediyor... Allâh Bi-küllî Ģey'in - her Ģeyin Esmâ'sıyla hakikati olarak 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Yesteftunek Çok farklı bir konuya geçti bu genel hitabı verdikten 

sonra. Aslında sure mesajını kapattı. Anlıyoruz ki bu son ayet, çok daha 
sonra inmiĢtir. Ki bize gelen rivayetler de bunu destekliyor. Onun için, 
niçin buraya kondu diyecek olursanız, Surenin düzenlenmesi Resulallah 
tarafından bitirilmiĢti. Onun için yıllar sonra gelen bu ayet surenin sonuna 
yerleĢtirildi. Eğer sure dizimleri Resulallah tarafından değil de daha 
sonraki Hz. Osman döneminde Mushaf cem edilirken yapılmıĢ olsaydı, 
bence bu ayette ilgili miras ayetlerinin içine yerleĢtirilirdi. Bu sure 
içerisinde ki ayet sıralamalarının en azından eğer tevkifi değilse, eğer 
ötelerden gelen bir mesaja dayalı değilse bile, Resulallah tarafından 
yapıldığını gösterir. 

 



Bu mirasla ilgili bir hükmü içeriyor. Daha önce açıklanmamıĢ bir 
hükmü. Ki sebebi nüzulü de var, ben onu geçiyorum. 

 
Onlar senden açıklama istiyorlar. Yesteftunek* kulillahu 

yüftiyküm fiyl kelaleh Allah size kelale hakkında Ģu açıklamayı yapar. 
De. Kelale konusu çok tartıĢılmıĢ ve halen de tartıĢmaya konu. Kelale 
teriminin manası, Hz. Ömer der ki; “Resulallah vefat ettiğinde 3 Ģeyi 
açıklamadan gitti. Bunlardan biri de kelale bahsidir. Daha doğrusu bu 
kavramın kapsam alanıdır.” Hz. Ebu Bekir‟in içtihadına göre kelale; Usul 
ve füruru olmayan, yani baba ve annesi ve çocuğu bulunmadığı halde 
miras bırakan kimsedir. Dolayısıyla Hz. Ebu Bekir‟in bu içtihadını Ġslam 
ümmeti ve Alimler genelde ortak kabule Ģayan görmüĢlerdir. Ama kelale 
için daha farklı Ģeyler de söylenebileceğini akılda tutmak lazım. 

 
Bu ayet Buhari‟de ki bir hadise göre Kur‟an ın son inen ayeti. Bu 

ünvanı taĢıyan daha baĢka hadisler de var. Onun için bu ayet Kur‟an ın 
son ayeti değilse de en son inen ayetlerinden biri olduğu kesindir. 

 
inimruün heleke leyse lehu veledün Eğer bir erkek çocuk 

bırakmadan ölürse ve lehu uhtün feleha nısfü ma terek ve bir kız 
kardeĢi de varsa, onun terekesinin, yani bıraktığı mirasın yarısı kız 
kardeĢindir. Hüküm açık. Bu kız kardeĢin, Ġslam uleması bunu açıklarken 
öz ya da baba bir olmasını Ģart koĢmuĢlar. Bu notu da hemen 
zikredeyim.  

 
ve huve yerisüha in lem yekün leha veled Kız kardeĢin çocuk 

bırakmadan ölmesi durumundaysa, erkek onun mirasını alacaktır.  
 
fe in kanet ki burada Hz. Ebu Bekir‟in içtihadına göredir bu ayetin 

yorumu, tamamını alır bu durumda. 
 
fe in kanetesneteyni felehümessülüsâni mimma terek ama iki 

kız kardeĢ varsa, ikisi birden onun terekesinin 2/3 üne sahip olacaklardır. 
Yani merhumun bıraktığı mirasın 2/3 e eğer iki kız kardeĢi var, baba ve 
annesi ya da hiç çocuğu yoksa ve sadece iki kız kardeĢi varsa 2/3. 
alırlar. Yani bu durumda kalan kime kalır denilecek olursa, kocaya kalır. 

 
ve in kânu ıhveten Ricalen ve nisaen felizzekeri mislü hazzıl 

ünseyeyn eğer erkek kardeĢler ve kız kardeĢler varsa, yani iki den fazla 
iseler demek bu, erkek, iki kadının payı kadar alacaktır. Ki bunu surenin 
baĢındaki ayetleri iĢlerken bu pay konusunu da iĢlemiĢ ve illetini de bu 
suredeki 32. yanılmıyorsam ayet numarası 32 olacak, 32. ayete 
bağlamıĢtım. 



 
yübeyyinullahu leküm en tadıllu Allah sapmayasınız diye iĢte 

bunları açıklıyor. vAllahu Bi külli Ģey'in Aliym; Allah ilminde sınırsız 
olandır. 

 
Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi bu ayeti kerime çok daha 

sonraları, surenin tamamlanmasından çok daha sonraları bir vesile ile 
hayatın içinde bir ihtiyaca binaen indirildiği için burada yer aldı. 
Unutmayalım ki Kur‟an hayatın içine inmiĢtir. Ve unutmayalım ki Kur‟an 
hayata, hayatın problemlerine bir cevaptır. Onun için vahiy insanı köĢeye 
sıkıĢtırmaz derim hep. Ya ne yapar? Vahiy; KöĢeye sıkıĢmıĢ insanı ve 
insanlığı, sıkıĢtığı köĢeden kurtarır. 

 
Vahiy insanın gelip tosladığı bir duvar değildir. Aksine vahiy, 

insanın önüne açılan bir kapıdır. Bin kapıdır. Eğer o kapıdan girerse 
insan ulaĢacağı, çıkacağı yer; saadet, mutluluk ve cennet olacaktır. 

 
 
“Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
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